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ДО ЧИТАЧІВ

Навколо стосунків філософії з подіями, що відбуваються в суспільстві та світі, завжди 
ламалися полемічні списи. Вочевидь, філософське мислення зраджує себе, коли стає 
простим рупором поточних подій. Правдивим місцем філософії завжди є не анґажована 
тими чи тими інтересами позиція, а теоретична метапозиція, яка дозволяє побачити 
і зрозуміти значно більше, ніж безпосередня залученість у наявне. Водночас сказане аж 
ніяк не означає безпристрасності філософії, байдужості до навколишнього світу. Її міс-
це не осторонь подій, а в істині подій — чого часто не досягнути в поглинутості самим 
процесом. Філософія приречена проходити між Харибдою байдужості та Сциллою ан-
ґажованості, і правдива філософська настанова полягає в тому, щоб не уникати цього 
виклику, не залишатися у порожньому мовчанні щодо того, що становить гострі колізії 
людського буття. Можливо, критерієм гідної довіри філософської оптики є кінцевий 
сенс: коли ми, промислюючи поточні події, не лише щось саме в них розуміємо, а й здобу-
ваємо теоретичний результат, плідний та евристично вагомий загалом для розуміння 
суспільства, людини, історичного розвитку.

Безумовно, процес жорсткої соціальної боротьби, який розгорнувся від кінця 2013 року 
і здобув назву Революція Гідності, який вийшов за межі однієї країни і став великою 
геополітичною подією, що спричинила — цілком можливо — крах чинного досі світо вого 
політичного порядку, містить такі плідні теоретичні можливості. В тематич ному 
блоці даного числа ми звертаємося до одного з чільних вимірів триваючої соціально-по-
літичної та геополітичної боротьби, а саме до її дискурсивних практик. Одразу за-
уважимо, що йдеться не просто про мовлення, і не лише про «відображення подій у 
слові». Адже «слово» саме є учасником та вагомим конститутивним чинником подій, а 
значення дискурсу не звести до власне «мовлення», бо ним вибудовуються смислові стра-
тегії, за силовими лініями яких розгортаються і самі дії.

Інтерес до цієї теми є невипадковим і для Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди, се-
ред науково-дослідницьких тем якого впродовж останніх двох десятиліть були: 
«Філософія дискурсу», «Логічний аналіз соціального дискурсу», «Знакові системи у кон-
тексті соціуму» та інші суміжні. Питання придатності сучасного соціально-по лі тич-
ного тезаурусу для опису подій, що відбуваються, ми заторкували наприкінці 2014 року 
на круглому столі «Філософської думки» за темою «Ідеології Майдану», а також у пер-
шому числі 2015 року за темою «Війна і суспільство». На цьому тлі цілком закономір-
ним кроком стало присвятити даній темі окремий круглий стіл та однойменний тема-
тичний блок журналу, метою яких стало не стільки осмислення самих семантичних 
змін чи дискурсивних практик останніх років, скільки спроба схопити через ці процеси 
більш глибокі, смислові, трансформації цього періоду. 

Тематичний блок наступного числа журналу перенесе нас з гарячих подій сьогодення в 
античність — він буде присвячений філософському спадку Аристотеля та аристоте-
лівській традиції.
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ТЕМА ЧИСЛА: ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ 
ГІДНОСТІ

Переднє слово
Ситуації суспільних потрясінь неминуче збігаються 

з періодами інтенсивних мовних і семантичних змін — 
керованих чи ні. В умовах революцій, війн, соціальних 
переворотів такі процеси є результатом не стільки спон-
танної мовної творчості, скільки цілеспрямованих дій 
усіх суб’єктів конфлікту. Най по міт нішим це стає за су-
часних конфліктів, що розгортаються переважно в ін-
формаційній чи, радше, смисловій площині — як се-
мантичні чи дискурсивні війни, війни смислів, інтер-
претацій, ідей, пам’ятей тощо. Коли мова стає зброєю, 
питання мовної та символічної політики набувають 
першочергової значущості, а знакові системи мають 
стати об’єктом не лише теоретичних досліджень, а й ак-
тивного формування.

Водночас постає питання релевантності наяв ного 
соціально-політичного тезаурусу світові, що змінюється. 
Навряд чи є коректним означувати те, що відбува лося 
на межі 2013–2014 років на Майдані Не залежності як 
«революцію» у традиційному розумінні; важко ствер-
джувати, що на сході України триває класична «війна»; 
велике питання, чи відповідають наявні інтерпретації 
«нації», «патріотизму», «ідеології» нинішнім умовам і, 
головне, візії майбутнього Ук раїни; геть незастосовною 
стала лексика доби Со вєт ського Сою зу і так далі. Це не 
лише лінґвістичні питання: допоки не сформований 
адекватний сучасному станові справ лексикон, ми з 
волі чи з неволі втискаємо нові смисли та феномени у 
прокрустове ложе «старих» слів, що радше приховують 
та спотворюють зміст подій, ніж прояснюють його.

Отже, перед дослідниками конфлікту, що триває в 
Україні, постає ціла низка питань, пов’язаних із його 
мовним, знаковим, символічним та, зрештою, смисло-
вим виміром. Чим є мовні та семантичні зміни періодів соціальних конфліктів: наслідком чи 
чинником подій, що відбуваються? В чому специфіка «мовлення в контексті подій» і чи має 
сучасна гуманітаристика дієві методи дослідження такого мовлення? Наскільки релевантним 
для опису українського і світових конфліктів останніх десятиліть є наявний соціально-по лі-
тичний тезаурус і хто має сприяти його оновленню? Хто виступає су б’єктом дискурсивних 
трансформацій у сучасній Україні? Чи можна говорити про «дискурс Антимайданну» і чи має 
він такий самий онтологічний статус, що й «дискурс Майдану»? 

Спроби  наближення до відповіді на ці та суміжні питання ви знайдете у доповідях і ко-
ментарях учасників круглого столу «Дискурс Революції Гідності», а також у статтях цього те-
матичного блоку. Завдяки залученню до дискусії — поряд із філософами — лінґвістів, соціо-
логів, істориків, культурологів, психологів, політологів, релігієзнавців, мистецтвознавців, кни-
говидавців та дослідників медіакомунікацій ці матеріали утворюють картину різноманітних 
бачень та методологічних підходів — від феноменологічної та герменевтичної інтерпретації 
конфлікту до статистичного аналізу; від осмислення соціальної структури Майдану до роз-
гляду його сатирико-гумористичного дискурсу; від осмислення місця Революції Гідності се-
ред європейських революцій останніх десятиліть до порівняння її мови з мовою Української 
революції 1917 року; від релігійної риторики Майдану до його речівок і слоґанів. А практич-
ним результатом круглого столу стало обговорення проекту створення історико-семантичного 
словника «Дискурс Революції Гідності».

Революція не є завершеною, поки ми — науковці, суб’єкти громадянського суспільства і 
державної влади, громадяни України — артикулюємо її як таку, що триває. Яскравим симво-
лом відчуття цієї необмеженості є розміщений тут вірш нашої співвітчизниці, яка вже близько 
двадцяти років мешкає і працює в Італії. Хай він стане символом широкого відлуння україн-
ських подій та своєрідним епіграфом до круглого столу.

МАЙДАН

Как мне жаль, что я к вам не успела

И теперь не заполнить пробел,

Когда пуля за пулей летела,

Превращая людей в груду тел.

На Майдане цветы и лампадки,

И людей нескончаем поток.

Не смогли уложить на лопатки

И защёлкнуть браслетов замок.

Я вас знаю всего лишь по фото,

А меня вы не знали совсем.

Ну, а тот, кто стрелял, этот кто-то

Ненавистен себе, как и всем.

Небо камни Майдана омоет дождями,

Смоет гарь, смоет крови следы.

Они не были вовсе вождями,

Эти парни простые, как ты.

Я в долгу и ничем не исправишь,

Будет маяться вечно душа,

Как же больно. А что ты ей скажешь?

Над Майданом трепещет кружа.

Я не знаю, как будут другие

Просыпаться и солнце встречать,

Благодарные, злые, благие,

Иль решившие не замечать,

Что Майдан никуда не уходит,

Он стоит у последней черты,

Словно совесть, и взгляд не отводит.

С ним останусь навечно. А ты?

Виолетта Гребельник (Рим, Италия)
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ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ:
зміст, структура, методологія дослідження

Сергій Пролеєв 
Порядок дискурсу і смисл подій
«Філософська думка» вже зверталася до феномену 

дискурсивних практик Майдану в тематичному 

блоці №6 за 2014 рік («Ідеології Майдану»). Тоді у 

своєму виступі я зазначив проблему словника опи-

су подій: «Я спробував уявити, як би наше обгово-

рення сприйняли безпосередні учасники Майдану. 

Гадаю, деякі поняття, що вживалися, деякі мірку-

вання для них були б чимось чужим — тим, що за-

туляє подію, а не створює можливості її кращого 

розуміння. І це проблема не тієї чи тієї позиції, а 

радше змісту і категорій теоретичної мови, якою 

ми узвичаєно користуємося. Майдан потребує сут-

тєвих новацій словника політичного і соціально-

фі лософського дискурсів».

Щоб сформувати адекватну теоретичну мову, 

потрібно відправлятися від безпосереднього мов-

лення, яке постає у плині подій, їх супроводжує та 

їх артикулює. Всі соціальні рухи та катаклізми — 

це водночас лінґвістичні феномени, ефекти і прак-

тики мовлення. Соціальність взагалі має комуні-

кативну і дискурсивну природу. Цей мов леннєво-

смис ловий компонент у ній, вочевидь, переважає 

всі інші.

Відтворюючи та аналізуючи дискурсивні прак-

тики Майдану, ми отримуємо можливість як кра-

щого розуміння того, що сталося і відбувається, 
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так і — це в теоретичному плані головне — виробляємо мову аналізу та опи-

су, за допомоги якої можна висловити та досліджувати поточні соціальні 

процеси. Хочу наголосити: не йдеться про простий лінгвістичний відбиток 

події, її своєрідну мовленнєву фотографію. Всі емпіричні спостереження та 

констатації мають спрямовувати до виявлення смислової структури дис-

курсу, його внутрішнього порядку, створюваних ним диспозицій соціаль-

них акторів та процесів. Дискурс ніколи не є лише відбитком реальних по-

дій. Він — їх активний учасник, інколи навіть стрижень того, що відбува-

ється. Бо саме в дискурсивних практиках подія не просто «є», наявна, а 

отримує свій сенс.

Завдання полягає в тому, щоб серед розмаїтого мовлення нинішніх со-

ціальних трансформацій (що отримали узагальнену назву «Революція Гід-

ності») виявити, вилучити і систематизувати ті дискурсивно-смислові 

ефекти, що дозволять переплавити в нові концепти ті усталені теоретичні 

форми розуміння, якими часто некритично користуються і які є по суті за-

позиченнями зі словника класичних соціально-філософських теорій. Їх 

пояснювальні та евристичні можливості відносно поточних процесів є во-

чевидь обмеженими і потребують суттєвої корекції. Нинішня українська 

дійсність містить запит на нові концептуалізації, на новий теоретичний те-

заурус, без яких події, з одного боку, та теоретичне мовлення про них — з 

іншого, відбуватимуться за, так би мовити, паралельними курсами.

Можливо, дане твердження комусь здається надто різким, перебільше-

ним. Але, зрештою, саме розгортання полеміки навколо заявленої теми і є 

найпродуктивнішою формою її розгляду. Українська наука нарешті має за-

говорити мовою, яка відповідає реаліям існування нашого транзитивного 

суспільства.

Ще один момент хочу наголосити. Однією з ознак продуктивного су-

спільства є розвиненість у ньому різних форм соціокультурної рефлексії, 

серед яких особливу роль відіграє культурно-історична пам’ять. Якби в су-

спільній свідомості залишилися бодай події останніх 30 років — обіцянки 

політиків, очікування та прагнення людей, програми й рішення та їх ефекти 

тощо — на сьогодні зрілість громадянської дії була б на порядок вищою. 

Однак, на жаль, українське суспільство пам’ятає хіба поточний день — не 

аналізуючи, не зіставляючи, не роблячи висновків. Це дозволяє представ-

никам політикуму поводитися не просто безвідповідально, а з безсоромним 

нахабством. 

Фіксуючи і систематизуючи зміст дискурсу соціальних трансформацій 

в його безпосередності, «гарячій» залученості в хід подій (коли саме мов-

лення є вагомим чинником їх спрямування та інтенсивності, своєрідною 

інстанцією «породження подій»), ми закладаємо основи подальшої куль-

турної пам’яті. Без цієї роботи чимало змістів буде втрачено і, головне, не 

залишиться застережень проти тих перекручень достеменного сенсу того, 

що відбулося, які мають властивість рясно з’являтися вже невдовзі після 
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пережитого (особливо у спогадах «учасників і очевидців»). Досвід дово-

дить, що люди не стільки пам’ятають, що саме було, скільки виробляють та 

відтворюють інтерпретації, навіяні пізнішими результатами подій. Запобіг-

ти цим закономірним викривленням також може зарадити сумлінний і пов-

ний словник «мовлення в контексті подій».

Однак хибно думати, начебто реєструючи та систематизуючи словник 

поточних соціальних катаклізмів, ми виконуємо справу лише культурно-

історичної пам’яті. Ми не просто скануємо те, що відбулося. Ця робота має 

не менш потужний проективний ефект. Нею виробляється мовлення, здат-

не не лише пояснити те, що відбувається, а й окреслити перспективи і вка-

зати нагальні цілі соціальної дії. Як на мене, аспект проективний — роз-

гортання певного смислового горизонту того, що буде відбуватися сьогодні, 

завтра, післязавтра — є домінуючим евристичним ресурсом і даної теми, і 

нашого її обговорення. 

Нарешті, третє. Хоча важливим виміром нашої роботи (і Іламі Ясна ще 

окремо про це скаже) є виявлення тезаурусу нинішньої соціальної бороть-

би й укладання в підсумку «Словника соціальних перетворень», я б хотів 

застерегти від реконструкції дискурсу власне у форматі словника. Що-

найменше від часів пізнього Вітґенштайна добре знаємо, що словники, 

зрештою, нічого не повідомляють. У них не знайти правдивих значень. 

Значення належить не застиглим чарункам алфавітної послідовності, а по-

рядку дискурсу, себто «мовній грі». Лише через реконструкцію «мовної 

гри», властивої поточним подіям, що розгортаються з кінця 2013 року, діс-

таємо можливість визначити окремі значення, простежити їх зв’язки і роз-

містити в певній системі — тому смисловому порядку, який одночасно і 

відповідає сенсові процесу соціальних трансформацій, і утворює сам цей 

сенс. Відтак завдання створення словника Революції Гідності полягає в 

тому, щоб задати певну оптику розуміння актуальних соціальних подій та 

процесів, а не зібрати компендіум ориґінальних мовних одиниць, поро-

джених соціальним катаклізмом. 

Отже, спроба через феномени мовленнєвого ряду зафіксувати, відтво-

рити та зрозуміти події, які відбуваються і в які всі ми залучені, визначає 

тему й мету нашого сьогоднішнього зібрання.

Залишилося сказати кілька слів щодо організації нашої роботи. У 

структурі круглого столу виокремилися чотири смислові блоки. Вони зміс-

товно пов’язані з питаннями, винесеними для розгляду шановним зібран-

ням експертів і дослідників. 

Перший блок передбачає з’ясування місця «Революції Гідності» в кон-

тексті інших соціальних трансформацій в Україні та Східній Європі остан-

нього століття. У центрі уваги другого блоку — подія Майдану як засновок 

і початок «Революції Гідності». Третій блок передбачає зосередження вже 

власне на дискурсі буремних українських подій у його співвіднесенні з про-

цесом соціальних трансформацій. Нарешті, четвертий присвячений реаль-
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ному досвіду аналізу дискурсу Євромайдану — спробам, які вже здійснені 

нашими колеґами. Це водночас піднімає низку важливих питань методо-

логії такого аналізу.

Коли я кажу «колеґи», то маю на увазі, звісно, не лише представників 

філософського цеху. Від початку зрозуміло, що успішне дослідження дис-

курсу соціальних перетворень можливе лише в міждисциплінарному фор-

маті. Саме тому на наш круглий стіл запрошені не лише філософи, а й іс-

торики, соціологи, філологи, політологи. Тема потребує комплексних гу-

манітарних зусиль, і лише у продуктивній співпраці представників різних 

наук — запорука кінцевого успіху.

Принагідно хочу торкнутися поняття «Революція Гідності», яке вине-

сено до назви круглого столу й активно використовується для визначення 

предмета розмови. Поняття революції має свій класичний соціально-фі-

лософський і політологічний зміст. Разом з тим, по-перше, воно далеко не 

обмежується цариною соціальних процесів, що робить його сенс доволі 

широким. По-друге, навіть у площині суспільних процесів воно часто ви-

користовується в суттєво відмінних значеннях, що перетворює його знач-

ною мірою на інтелектуальну метафору, а не строге поняття.

Нагадаю, що навіть у теоретичному дискурсі марксизму, який начебто 

закріпив за поняттям соціальної революції чітко визначений концептуаль-

ний зміст, характеристика тих чи тих історичних подій як революцій не є 

однозначною й усталеною. Чи не найбільш красномовним (і ледь не шоку-

вальним) прикладом є іменування Жовтневого перевороту 1917 року, який 

лише через 10 (!) років перетворився на «Велику Жовтневу соціалістичну 

революцію». Складнощів до вживання нині поняття революції додають іс-

тотні метаморфози протестних і соціально-перетворювальних рухів сього-

дення — від так званих кольорових революцій чи арабської весни до масш-

табних акцій на кшталт «захопи Вол-стрит» чи антиґлобалістських протес-

тів. Відмінність соціальної природи, рушійних сил та спрямованості цих 

явищ цілком очевидна.

Застосовуючи поняття «Революція Гідності», ми прагнемо зафіксувати, 

по-перше, інтенцію протестного руху в Україні не лише на повалення авто-

ритарного (і наприкінці свого існування відверто злочинного) політичного 

режиму і не лише на «європейський вибір» у сенсі інтеґрації України до 

Європейського Союзу. Передусім ідеться про вимогу і прагнення глибоких 

соціальних трансформацій, зрештою — зміну існуючого суспільно-полі тич-

ного ладу в країні, передусім про фактичне перевстановлення української 

держави. По-друге, поняття революції покликане позначити тривалий 

процес, вивести розгляд і аналіз за межі події Євромайдану — в обшир ак-

туального соціального конфлікту і трансформацій, які тривають, мають свій 

драматичний перебіг і далекі від остаточного підсумку.

Дані аспекти важливо підкреслити також тому, що вони задають інак-

шу оптику сприйняття та «обсягу» досліджуваних дискурсивних практик. 
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Адже, з огляду на сказане, цілком очевидно, що до складу цього дискурсу і 

його смислової структури мають бути залучені концепти і мовленнєві акти 

не лише дієвців самого Євромайдану. Так само значущою є лексика й су-

противників Євромайдану, і російських медіа та політикуму, і західних 

учасників (прямих та опосередкованих) українських подій. Лише в цьому 

разі отримаємо повний порядок дискурсу, здобудемо можливість осягнути 

його складну й суперечливу формацію.

Звісно, окреслені завдання не в змозі виконати один цей круглий стіл, 

навіть якщо він виявиться суперпродуктивним. Головна мета його полягає 

в іншому — виокремити важливу гуманітарну проблему, яка вимагає ґрун-

товного аналізу і розв’язання, здійснити первинний зондаж теми й актуалі-

зувати залучення до роботи над порушеними питаннями представників 

різних гуманітарних дисциплін. Хотілося б, щоб нам це вдалося.

Іламі Ясна

Семантика події
Як уже сказав Сергій Пролеєв, одним з вимірів ро-

боти над запропонованою для обговорення проблемою є виявлення тезау-

русу Революції Гідності і через це — схоплення тих смислових трансформа-

цій, що втілюються в мовних, дискурсивних, символічних новаціях, але, 

звісно, не вичерпуються ними. 

Тут слід зауважити, що назва «Дискурс Революції Гідності» від самого 

початку провокувала дискусії через, як казали, неприпустиму редукцію 

усього різноманіття дискурсів, зіткнення яких, власне, і стало підґрунтям 

конфлікту, до дискурсивного простору однієї досить локальної події — 

Євромайдану. Я вважаю, що обрана назва є коректною, якщо розрізнити 

розуміння Революції Гідності у вузькому (як конкретно-історичного випад-

ку) та широкому сенсі — як події, не обмеженої часовими та географічними 

кордонами. Як підкреслював на одному з попередніх круглих столів Сергій 

Пролеєв, ми маємо говорити про «Майдан не як демонстрацію протесту, 

що відбувалася впродовж трьох місяців у центрі столиці, а як загальнонаці-

ональний рух, що охопив усю Україну. […] Цей процес лише розпочався, і 

результат його на сьогодні — відкрите питання»  1.

Згадавши наявні інтерпретації події у зв’язку з мовою та знаковими 

системами — визначення події як «різкого й несподіваного зміщення се-

мантичного поля» (В. Подорога), як «перерви чи призупинення процесу 

семіозису» (У. Еко) та ін. — подію можна розглянути (напівметафорично, 

звісно ж) як лінґвістичний чи, радше, семантичний феномен.

Водночас, намагаючись підкреслити відмінність між Революцією Гід-

ності як випадком чи історичним фактом і Революцією Гідності як подією 

1 Бистрицький Є., Бондар А., Галушко К. та ін. Ідеології Майдану: Круглий стіл «Філо-

софської думки» // Філософська думка. — 2014. — №6. — С. 27.
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в онтологічному сенсі, я взяла на себе сміливість запропонувати термін 

«семантика події», зокрема «семантика соціальних конфліктів». Поки він 

використовується радше на рівні метафори, але, на мою думку, за умов чіт-

кого окреслення змістових та методологічних рамок, має потенціал і в на-

уковому дискурсі, адже процеси трансформації смислів та, відповідно, їх 

втілення у знакових системах і дискурсивних практиках, на тлі соціальних 

потрясінь суттєво відрізняються від аналогічних процесів періодів віднос-

ної стабільності. Відповідним чином має відрізнятися й методологія дослі-

дження таких процесів. Не випадково першим тематичним блоком сьогод-

нішньої дискусії буде саме блок «Подія Революції Гідності», що має від са-

мого початку направити дискусію саме на такі колії.

Тема семантичних трансформацій періодів соціального неспокою ви-

кликає інтерес лінґвістів, філософів, політологів, соціологів, істориків що-

найменше з другої половини ХХ століття. Широко досліджено роль мовної 

і символічної політики в реалізації таких масштабних соціальних проектів, 

як європейські революції доби Просвітництва, становлення нацистської 

Німеччини, встановлення совєтського режиму та інших. 

Поширеним жанром стають тезауруси соціальних конфліктів. Серед 

масштабних світових проектів такого роду — серія словників «Historical 

Dic tionaries of War, Revolution, and Civil Unrest» видавництва «Rowman & 

Littlefield», що нараховує вже понад 40 томів; серія «International Encyclopedia 

of Revolution and Protest» видавництва «Wiley-Blackwell»; проект «Dictionary 

of War» Берлінського видавництва «Merve» та інші.

Про актуальність теми семантичних трансформацій свідчить також 

стихійний інтерес до цих процесів, що виникає у середовищі блоґерів, жур-

на лістів, письменників, художників, завдяки яким уже з перших днів ук-

раїн ського конфлікту починають з’являтися численні словники та абетки 

нео логізмів, слоґанів, метафор тощо.

Утім, масив вітчизняних академічних напрацювань у цій сфері лише 

починає формуватися. Якщо я не помиляюся, наразі створено лише дві 

книжки, присвячені риториці Майдану, автори яких — пані Надія Трач та 

пані Світлана Жаботинська — сьогодні присутні на нашому заході й поді-

ляться результатами своїх досліджень. 

Крім того, важливою проблемою, на мою думку, є те, що більшість на-

явних досліджень присвячено мові Майдану, Революції Гідності саме у 

вузькому сенсі, про який я щойно говорила. Майже не враховується мова 

більш пізніх подій на українській території, і тим більш мова «ДНР», Росії. 

І це дуже важливо, адже там формується зовсім інша риторика, яку необ-

хідно розуміти та на яку слід впливати. Можливо, це є навіть важливішим, 

ніж дослідження власне української риторики. 

Щоб не шукати прикладів далеко, до 2015 року я залишалася в Донецьку, 

де мій повсякденний лексикон утворювали не Небесна сотня, палаючі ши-

ни, тітушки й наметові містечка, а зовсім інші речі — підвали чи ями, в 
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яких щомиті міг опинитися кожен, блокпости, комендантський час, «на-

ціоналізація» всього, що погано лежить, гради і тюльпани, людиноподібні 

«організми» і «чеченці», що раптом з’явилися на вулицях, Моторола, Бабай, 

Руська православна армія та інше. Сьогодні «прірва» між українським со-

ціально-політичним тезаурусом і тезаурусом «ДНР» стає дедалі глибшою і 

тим більш вимагає дослідження, адже лише в комплексі все це утворює той 

дискурс, в якому ми існуємо сьогодні.

У зв’язку з цим видається доцільним виокремити семантику події, насам-

перед семантику соціальних конфліктів, як напрям досліджень, який об’єд нає 

широкий спектр методів — історичної семантики, політичної лінґ вістики, 

історії понять, дискурс-аналізу, теорії метафори тощо — та, фор муючись на 

стику з теорією кризової комунікації, конфліктологією й суміжними дис-

циплінами, дозволить зосередитись на семантичних трансформаціях в умо-

вах соціальних конфліктів — війн, революцій тощо.

Відповідно, мета нашого проекту має полягати не лише в тому, щоб до-

слідити семантичні процеси, що відбуваються наразі, не лише в тому, щоб 

видати та поширити «Словник», але також у тому, щоб розробити дієву ме-

тодику дослідження як семантичного виміру українського конфлікту, так і 

семантики соціальних конфліктів загалом, а також сформувати традицію 

подальших дискусій і системних досліджень у цьому напрямку. Причому, 

що важливо, йдеться не лише про напрямок теоретичних досліджень, а й 

про сферу практичних дій, тісно пов’язану з мовною та символічною по-

літикою, політикою пам’яті і так далі. 

Зрозуміло, що такі дослідження мають бути принципово міждисциплі-

нарними. Саме тому ми й доклали зусиль до того, щоб залучити до сьогод-

нішнього обговорення та подальшої роботи якомога ширше коло пред-

ставників різних галузей знань, а увійти до складу редакційної колеґії 

«Словника» погодилися провідні (і це, я вважаю, не перебільшення) фахів-

ці з різних галузей соціальних і гуманітарних наук — як ви можете це бачи-

ти в інформаційному листі «Словника». 

Тож, дякуємо всім, хто долучився до цього заходу, й зараз ми матиме-

мо унікальну можливість побачити предмет нашої дискусії — дискурс Ре-

во лю ції Гідності — очима представників найрізноманітніших наукових 

галузей.

Ірина Бекешкіна
Шекспірівський соціальний Космос Майдану 
Очевидно, що від мене як від соціолога очікують 

насамперед якихось цифр, відсотків. Так, це в мене є. Під час Майдану Фонд 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжна-

родним інститутом соціології провели унікальне дослідження. Здається, ще 

ніхто у світовій соціології не робив опитування безпосередньо у гущавині 

подій, в середовищі протестувальників, до того ж намагаючись досягнути 
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репрезентативності. Причому опитування робилося кілька разів, на різних 

етапах розвитку Майдану, які я визначила як Майдан-мітинг — Майдан-

табір — Майдан-січ. Дослідження окрім звичних пізнавальних функцій 

мало ще й значне соціальне значення, розвінчуючи твердження владної 

пропаґанди, що, начебто, на Майдані зібралися суціль безробітні й марґіна-

ли з Галичини. Навпаки, опитування засвідчило таку відмінність соціально-

демографічної структури Майдану від середньостатистичної: серед тих, хто 

стаціонарно перебував на Майдані, 43,0% мали вищу освіту і ще 9,5% — не-

повну вищу; 17,0% були підприємцями; за мовною ознакою 59% були украї-

номовні,16% — російськомовні, а 24% зазвичай спілкувалися обома мова-

ми; 21% представляли Схід та Південь України (див.: http://dif.org.ua/ua/

publications/press-relizy/vid-mchi-sho-zminilos.htm).

Але справа не лише у рівні освіти. Дуже цікаве дослідження провели 

молоді соціологи, які заміряли ціннісні орієнтації учасників мітингів на 

Київському та Львівському Майданах 7–8 грудня 2013 року під час Маршу 

мільйонів. Для дослідження була застосована відома методика вивчення 

цінностей Ш. Шварца, що дало змогу порівняти цінності учасників Май-

дану із цінностями громадян України та інших європейських країн.

І виявилося, що за домінувальними цінностями євромайданівці є знач-

но більшими «європейцями», ніж жителі багатьох європейських країн, не 

кажучи вже про Україну. Для більшості учасників Майдану виявилися 

менш важливими такі «матеріалістичні» цінності, як особиста влада, кон-

формізм, багатство та гедонізм, а в пріоритеті виявилися цінності самови-

раження та служіння суспільству  2.

Отже, констатуймо, що Майдан істотно вирізнявся своїм «людським 

матеріалом». Тож не дивно, що цей особливий людський простір вирував 

творчістю. Був створений Відкритий Університет Майдану, творилися вір-

ші, чудові пісні, малюнки. І — спілкування. Загалом, мабуть, спілкування 

було у найбільшому дефіциті на Майдані — жадібний інтерес до впізнава-

них облич, прагнення обговорити усе про те, що буде далі. Добре пам’ятаю 

свій останній диспут — це було вже в середині лютого. Стоять навколо десь 

20 хлопців у камуфляжах, і ми з ними спілкуємось — що таке судова рефор-

ма і як її треба робити. 

Майдан був, звісно, унікальним. І так вийшло, що у мене виник свій 

особливий образ Майдану. Якось у лютому, коли Майдан вже перейшов у 

воєнізований етап Січі, коли вже стояла охорона — такі здоровезні дядьки 

в камуфляжі, і хтось з охоронців мене впізнав і подарував свою книжку. 

2 Див.: Отріщенко Н. Досвід революції 2013–2014: від цінностей до повсякденних практик // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2014. — №3. — С. 151–152; Шестаковський О. 

Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими // Ук-

раїнська правда, 14 січня 2014 р. (http://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/14/ 

7009459).
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Виявилося, що це такий собі альбом формату А4, що називався «Шекспір 

на Майдані». Це був фотографії з Майдану, підписані певними поезіями 

Шекспіра, що їх він, за його словами, переклав сам. Це поєднання — тек-

стів Шекспіра і фотографій буремного Майдану — сприймалося дуже орга-

нічно, і сформувався образ Майдану як Шекспірівського Космосу, де все 

поєднане з усім — і висока трагедія, і жартівливе повсякдення, і надрив 

емоцій, і раціональна прагматика, де переплетені долі, події, — і де дія фа-

тально мчить до невідворотного фіналу. 

Потім я відкрила ще одну спільність Майдану з Шекспіром. Цей аль-

бом «Шекспір на Майдані» десь загубився в мене поміж паперами, і я ви-

рішила пошукати його сліди в Інтернеті. Не знайшла, але дізналося чимало 

цікавого про Шекспіра. Виявляється, Шекспір вніс в англійську мову по-

над дві тисячі нових слів. Причому часто це ті слова, без яких важко собі 

уявити англійську. Наприклад, «manager». Ну як же без менеджерів! А, ви-

являється, це слово вперше Шекспір утворив у своєму «Сні літньої ночі», 

від дієслова «manage»: «менеджер» — той, хто «менеджує», себто організо-

вує. Або «lonely» — самотній, утворене від «alone» — «один». Ще такі, зда-

ється, «вічні» слова, як «hotblooded» та «coldblooded» — «пристрасний» та 

«холоднокровний». І ще багато-багато інших. Чому Шекспір вдався до та-

кої «словотворчості»? Очевидно, і за часів Шекспіра була багата англійська 

мова, але для зображення його Космосу слів бракувало, от і довелося їх 

створювати. І тут ще одна аналогія з Майданом, який теж для свого Космосу 

витворив нові слова і поняття. Понад те, надав іншого змісту словам звич-

ним. Наприклад — «майдан». Словники тлумачать і перекладають це слово 

як «площа». Але зараз, після подій Помаранчевої революції і, особливо, 

Революції Гідності, це слово набуло у суспільній свідомості іншого значен-

ня. Справді, коли ми питаємо: «Чи буде третій Майдан?», — то це ж не про 

площу. Зараз слово «майдан» асоціюється з масовим суспільним спроти-

вом, акціями масового протесту. Мабуть, є нагальна потреба в укладенні 

тлумачного словника, який би пояснював значення тих нових слів, які ви-

никли на Майдані, та й потім, під час війни. Інакше закордонні автори, що 

писали й писатимуть про наші події, нічого не зрозуміють. Ну от, напри-

клад, таке вже звичне нам слово, як «тітушки». Перекладач в Ґуґлі пере-

кладає і російською мовою як «титушки», і англійською як «titushki». Як 

щось іноземному читачеві зрозуміле. Або ще інші ситуативні слова, які не-

можливо зрозуміти поза контекстом. Наприклад, лідерів опозиції на 

Майдані називали «Гориничі», «Гідра». Якщо не знати, що вони приходили 

зазвичай втрьох (Кличко, Яценюк, Тягнибок) і що в казках Змій Горинич та 

Гідра мають три голови, то ці слова видаються неґативом, хоча насправді 

це цілком позитивні, хоча іронічні вислови. І ще є чимало слів і висловів, 

які зрозумілі лише в контексті Космосу Майдану. Отож, будьмо чекати на 

тлумачний словник, який може бути виданий лише спільними зусиллями 

філологів та філософів, соціологів та безпосередніх учасників подій. 
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Владислав Верстюк

Меседжі Української революції 1917 року
Революції завжди приходять неочікувано, вибухо-

подібно. Ще вчора стара система працювала, а сьогодні від неї не залиши-

лося майже нічого. Принаймні так було в лютому 1917 р. у Росії. На зламі 

лютого і березня російське самодержавство впало мов підкошене після 

кількасот років існування. Чому це сталося? Які мотиви живили револю-

цію? Чого чекала від неї країна?

У понеділок 6 березня новий революційний Тимчасовий уряд уперше 

звернувся з офіційною відозвою «До громадян Росії», у якій ішлось про пере-

могу революції. Уряд брав на себе зобов’язання «здійснити народні прагнен-

ня і вивести країну на світлий шлях вільного громадянського устрою», збері-

гав вірність попередніх угод із союзниками, підтверджував взяті зобов’язання 

щодо скликання Всеросійських Установчих зборів, забезпечення країни твер-

дими правовими нормами щодо охорони громадянських прав і свобод  3.

Країна ентузіастично зустріла падіння самодержавства та всіляко під-

тримувала Тимчасовий уряд. Вітальні телеграми на його підтримку надхо-

дили у Петроград тисячами, їх посилали представники найрізноманітніших 

верств населення. У передовій газети «Киевлянин» 5 березня говорилось 

про фактичну перемогу революції в Росії. У країні «не лише відсторонено 

старий уряд, але й змінено старий політичний лад». На чолі держави, писала 

газета, стала нова влада, а стара — знищила себе сама: «Стара влада і стара 

система управління показали стільки сліпоти, стільки нерозуміння сенсу 

подій і настроїв народу від самих верхів до низів його, що все, що відбувалося, 

не могло сприйматися по-іншому, як таке, що межувало з безумством»  4.

Суспільну лексику, мову публічного простору насамперед визначали 

поняття «революція», «народ», «свобода», «воля», «демократія». Вони зву-

чали на кожному кроці, але трактувались дуже по-різному. Кожен оратор 

чи політичний діяч, розраховуючи на успіх, намагався використати ці сло-

ва в своєму політичному лексиконі. 

Демократична ідеологія та фразеологія сформували мову революції і 

навіть моду. Стало неписаним правилом доброго тону з’являтись у публіч-

ному просторі з червоним бантом на лацкані. У зверненнях один до одного 

часто замість традиційного «пан» звучало «громадянин» або «товариш». 

Термін «демократія» за різних часів трактувався по-різному. Насамперед 

його розуміли як «народоправство». Не як певний політичний лад, а радше 

ідеал, синонім народу, трудящих класів, спосіб ідентифікації прихильників 

революції. І з цього можна було зробити висновок, що революція лише по-

чалася, і яким буде її завершення навряд чи хто здогадувався.

3 Вестник Временного правительства. — 1917. — 7 марта.
4 Киевлянин. — 1917. — 5 марта.
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Важливою складовою процесу демократизації стали зміни в армії. Вій-

ськові частини не лише присягали на вірність Тимчасовому урядові, в них 

відбулися великі організаційно-політичні зміни, поштовхом до яких став на-

каз №1 Петроградської ради від 1 березня. Наказ активно втягував армію в 

політичне життя. Сатирик Д. Семеновський, іронічно реаґуючи на перегини 

революційного життя, його мімікрію, написав чотири їдкі рядочки:

Вся Русь по-новому одета,

Чертовски пестрый маскарад,

Погромщик принял вид кадета,

А кто теперь не демократ?

Демократизація суспільства, що відбулася під впливом революційних 

змін, не могла не позначитися на українському русі. Його потенційна енер-

гія, накопичена в народній гущі протягом десятиліть, ще шукала виходу, а 

провідники української інтеліґенції з ентузіазмом вітали революційні змі-

ни. Українці мали кілька своїх представників у Київській раді об’єднаних 

громадських організацій, а також у раді робітничих депутатів. Але це вже 

не задовольняло національно-визвольний рух, який стрімко набирав силу. 

Перша світова війна і падіння самодержавства в Росії стали потужним ката-

лізатором розвитку національно-визвольних рухів на теренах колишньої 

імперії. З іншого боку, ці рухи стали невід’ємною частиною революції, ак-

тивно впливали на її хід, а в окремих випадках, таких як український, маємо 

підстави говорити про самодостатню Українську революцію, яка привела до 

утворення новітньої української державності. Видатний представник росій-

ської революційної демократії, один із керівників Петроградської ради ро-

бітничих депутатів, згодом міністр Тимчасового уряду І. Церетелі у своїх 

спогадах відзначив, що національне питання визначало долю російської ре-

волюції  5. У всякому разі в Україні революція досить швидко набрала націо-

нальних ознак. Документи свідчать, що українське громадянство, його іні-

ціативні групи та організації з перших днів революції, вітаючи її перемогу і 

підтримуючи загальнодемократичні гасла Тимчасового уряду, одночасно 

оголосили про необхідність негайного вирішення національного питання 

та розгорнули організаційну діяльність. Місцем їх дії виявились не далекі 

глухі села, в яких не відчувалося конкуренції загальноросійських сил, а 

найбільші промислові та культурні центри країни. Уже 2 березня публі-

кацією відозви «До українського громадянства, студенства, робітництва й 

українських офіцерів» заявив про себе Український революційний комітет 

м. Петрограда  6. Через 10 днів комітет підготував і провів масову 20-тисячну 

маніфестацію в центрі Петрограда, яка своїм розмахом вразила російську 

5 См.: Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции : В 2-х кн. — Париж, 

1963. — Кн. 2.– С. 69.
6 Український національно-визвольний рух. Березень—листопад 1917 року: Док. і мате-

ріали. — К., 2003. — С. 35–36.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 4 17

Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження

революційну демократію. Днем раніше українські організації Петрограда 

об’єдналися навколо створеної ними Української національної ради. Очіль-

ники ради — О. Лотоцький, М. Славинський, М. Корчинський — у березні 

двічі відвідали голову Тимчасового уряду, вручили йому пам’ятну записку з 

українськими вимогами та обговорили кандидатури комісарів Тимчасового 

уряду до українських губерній.

Схоже діяли й українці Москви. 7 березня вони підготували відозву 

ук раїнських організацій Москви «Наші вимоги (від українських організа-

цій)». У ній говорилося, що протягом останніх 250 років Україна не пере-

ставала бути об’єктом нещадного визиску самодержавства, який нівелював 

національне життя у всіх його проявах. У відозві було висловлено занепо-

коєння, що Тимчасовий уряд в своєму зверненні 6 березня залишив без 

особливої уваги національну проблему, і одночасно висловлювалась надія, 

що Установчими зборами буде вирішено проблему перетворення Росії у 

фе дерацію та визнання державних прав за іншими, окрім великоруської, 

національностями країни. Окрім того, ставилось питання про зміну став-

лення влади до примусово висланих на територію Росії галичан при окупа-

ції краю  7. Революція леґалізувала діяльність українських організацій Києва, 

Одеси, Полтави, Харкова, Чернігова. В Одесі на початку березня виник 

Керовничий комітет, який одразу ж направив свого представника до щой-

но утвореної Центральної Ради  8. 

8 березня у Києві рада Товариства українських поступовців (ТУП) по-

ширила заклик «До українського громадянства», в якому говорилось про 

необхідність підтримувати новий революційний уряд, готуватись до про-

ведення Всеросійських Установчих зборів, на яких відстоювати автономію 

України й федеративний устрій Росії, дбати про українську пресу, створити 

український національний фонд, відновлювати «Просвіти» та відкривати 

при них школи і пам’ятати, що «не бувають вдруге такі хвилі і що історія не 

прощає помилок, вагання і недбальства». 

Особливі надії покладалися на українську маніфестацію, організовану 

УЦР 19 березня. Її план, розроблений Д. Антоновичем, кілька разів заслухо-

вувався на Раді. Від маніфестації багато чекали, але успіх перевершив усі 

сподівання. Під сотнями (понад 320) національних жовто-блакитних зна-

мен, з портретами Шевченка на вулиці Києва вийшло сто тисяч осіб. Ко ло-

на, яка сформувалася біля Володимирського собору, пройшла вниз Бі бі ков-

ським бульваром, потім Хрещатиком до міської думи, де процесія зупини-

лася. З балкона думи її вітали вищі достойники міста, М. Грушевський ви-

голосив промову, в якій закликав не зупинятись аж доки не буде виборена 

автономія рідному краєві. Згодом на Софіївському майдані відбулося Ук раїнсь-

ке віче. Серед промовців були М. Міхновський, М. Стасюк, С. Ве се лов ський, 

7 Там само. — С. 41–43.
8 Українська Центральна Рада: документи і матеріали : У 2-х т. — К., 1996. — Т.1. — С. 40.
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М. Єреміїв і, звичайно, М. Грушевський. Віче одностайно ухвалило підго-

товлені Центральною Радою резолюції, в яких віталося відновлення наро-

довладдя, висловлювалася підтримка Тимчасовому урядові та сподівання, 

що він негайно скличе Установчі збори, котрі мають ствердити заведення 

автономного ладу в Україні. Центральній Раді доручилося порозумітися з 

Тимчасовим урядом.

Українська маніфестація стала кульмінаційним моментом відродження 

національно-визвольного руху, її мета — виявити масовий характер руху — 

була цілком досягнута. Оптимістичне враження від маніфестації серед 

ук раїнців вилилося у переконання, що «скоро за вільну Україну до бою вже 

мільйони побірників стануть»  9.

Маніфестація змусила і російську революційну демократію подивитися 

на український рух дещо іншими очима. Певною мірою вона навіть наляка-

ла своїм розмахом і демонстративним виходом з-під контролю. Міська дума 

через два дні після маніфестації включила до складу гласних М. Грушевського 

та І. Стешенка. За такої ситуації у політичній грі важливим було не втрачати 

темп, використати якомога повніше всі здобуті успіхи. Голова УЦР і його 

найближче оточення з українських соціал-демократів та есерів добре розу-

міли це, тому, на думку Грушевського, «за демонстрацією київської бази 

ук раїнства мусила піти демонстрація в розмірах всеукраїнських»  10.

З метою викристалізувати головні домагання українського руху М. Гру-

шевський підготував статтю «Велика хвиля», яка була опублікована 25 бе-

резня в першому числі газети «Нова Рада». У цій статті було чітко окреслено 

ситуацію, яка склалася після падіння самодержавства. Вона принципово 

відрізнялася від того контексту, в якому розвивалося українство декілька 

років тому: «Нічого більш помилкового не може бути тепер, як витягувати 

старі українські петиції й подавати їх наново правительству як наші дома-

гання в данім моменті. Не може бути більшого нерозуміння хвилі, як наші 

старі домагання вважати мірою українських потреб в теперішності... Те, 

чого ми добивалися п’ять, чотири, три, навіть рік тому, коли б дане було 

тоді, було б прийнято українським громадянством з щирою подякою..., але 

воно ніяк не може вважатися задоволенням українських потреб “роз в’я-

занням українського питання” для даного моменту! Ук раїн ського питання 

вже нема. Є вільний, великий український народ, який будує свою долю в 

нових умовах свободи»  11.

М. Грушевський дав знак до переведення українських домагань з площи-

ни національно-культурних вимог до політичних. Головною з них було гасло 

національно-територіальної автономії України у складі федеративної Росії. 

Звернемо увагу на інший аспект політичної платформи лідера Цент ральної 

9 Верстюк В. Українська Центральна Рада… — С. 75.
10 Грушевський М. Спомини // Київ. — 1989. — №8. — С. 143.
11 Грушевський М. Велика хвиля // Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. — С. 96.
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Ради. Грушевський пише: «Ми мусимо тримати руку на пульсі народного 

життя і йти в ритм його биття. Воно тільки нам закон, йому ми мусимо ко-

ритись, його голосити всім, без огляду, чи воно буде їм приємно, чи ні»  12.

Поряд із формуванням ідейних принципів українського руху Цент-

ральна Рада докладала значних зусиль для організаційного забезпечення 

«всеукраїнської демонстрації». Відмова від пасивного чекання поступок з 

боку російського уряду, активна боротьба за автономію України вимагали 

зміни статусу Центральної Ради з київської на всеукраїнську організацію, 

розширення її соціальної бази. Все це могло зробити лише широке зібран-

ня українського народу. Ще на одному з перших засідань Центральної Ради 

представник Одеського керовничого комітету повідомив, що комітет «ухва-

лив робити заходи до скликання українського конґресу у Києві» 13. Але тоді 

конкретного рішення ухвалено не було. Після приїзду М. Грушевського ця 

ідея пережила нове народження. Загалом ідеальним вбачалося проведення 

з’їзду за територіальним принципом, щоб усі реґіони України мали на з’їзді 

своїх представників і щоб вони врешті-решт делеґували представницькі 

права Центральній Раді. «Тоді перевибрана таким конґресом Ц. Рада була б 

органом волі краю — мала б право конституювати» 14, — вважав Грушевський. 

Але повної впевненості в успішному проведенні такого заходу в команди 

керівника Ради не було. Через це вирішили спочатку обмежитися прове-

денням українського національного з’їзду, а вже згодом планувати терито-

ріальний конґрес.

Всеукраїнський національний конґрес відбувся у Києві 6–8 квітня. 

«Тисяча голосів в залі і на хорах співала “Ще не вмерла Україна” та на-

тхненно гукала “Слава!” Людина найбільш зрівноважена й із найміцніши-

ми нервами не могла в той час лишитись спокійною. Я раніше ніколи не 

ба чив подібного масового ентузіастичного прояву українцями національ-

ного почуття і готовності до чину»  15, — згадував М. Галаган. 

Отже, перший місяць після перемоги революції повною мірою виявив її 

демократичний загальнонародний характер, у царизму практично не знай-

шлося захисників. Ідеї рівності, свободи, братства домінували в публічному 

просторі. В Україні потужно звучали гасла національно-територіаль ної ав-

тономії, озвучені Українською Центральною Радою. Вони об’єднали міс то 

і село, робітників, селян та інтеліґенцію, набули значного поширення в ар-

мії. Демократичний ресурс революції був надзвичайно потужним завдяки 

низовій стихії. Мітинги, маніфестації, з’їзди, громадські об’єднання гово-

рили про домінування демократії прямої дії. А от складніші механізми та 

інструменти демократичного ладу, наприклад широко анонсоване прове-

12 Там само.
13 Українська Центральна Рада: документи і матеріали : У 2-х т. — Т. 1. — С. 40.
14 Грушевський М. Спомини // Київ. — 1989. — №8. — С. 144.
15 Галаган М. З моїх споминів (1880-ті — 1920 р.). — К., 2005. — С. 210.
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дення Всеросійських та Всеукраїнських Установчих зборів, як показав на-

ступний розвиток революції, виявилися нежиттєздатними.

Алла Киридон: Якщо говорити про сам термін «революція», що вжива-

ється для означення як подій на Майдані, так і російської революції, сто-

річчя якої будемо відзначати наступного року, то виникає питання: що з 

цих подій ми можемо називати «революцією». Коли взагалі ми можемо го-

ворити, що відбулася революція — адже на момент самого процесу навряд 

чи в когось з учасників подій є усвідомлення, що вони здійснюють саме 

революцію. Наскільки адекватним є термін «революція» для характеристи-

ки подій Майдану? 

Владислав Верстюк: Напевно, революції все ж таки насамперед відбува-

ються в головах. Не буває так, що людина прийшла, взяла участь у якійсь 

події, а потім подумала, що це була революція. Якщо говорити про 1917 рік, 

то станом на кінець 1916 року російське суспільство вже було готове до рево-

люційних змін. Ми знаємо, що історики датують початок революції листо-

падом 1917 року, коли Павло Мілюков, виступивши в Державній Думі, ска-

зав, що це «або дурість, або зрада». З цього моменту революційний механізм 

уже визрівав у головах. Відомий лист солдата тих часів, що пише: «Я вважаю 

образливим своє прізвище “Романов” та хочу, щоб мені дозволили змінити 

його на “Демократов”». Я казав, що одним з наймодніших слів у березні 

1917 року було слово «революція». Тому, вважаю, в той час ніхто не сумнівав-

ся в тому, що в Росії відбулася саме революція. До речі, в Росії навіть не знай-

шлося правих сил, готових публічно захищати старий режим. Хоча менталь-

но люди маси значною мірою були не готові до респуб ліканського устрою 

до демократії, насправді їм була потрібна республіка з хорошим царем.

Вахтанґ Кебуладзе
Інтерпретації Майдану
Говорячи про будь-яку історичну подію, варто ро-

зуміти, що ми завжди перебуваємо в ситуації передрозуміння (Vorverständnis). 

Це означає, що наше розуміння завжди зумовлено тим історичним досві-

дом, який ми маємо. Складовою герменевтичного підходу має бути не лише 

усвідомлення, а також творча трансформація такого передрозуміння. Сьо-

годні, на початку ХХІ сторіччя ми багато в чому залишаємося заручниками 

ХХ сторіччя. Це дається взнаки в різних вимірах нашого життя, а відтак і в 

оцінках, які ми даємо подіям, що відбуваються з нами. Таке «застрягання» 

в минулому характерно не лише для пересічних людей. Воно проявляється 

і в наукових дослідженнях. Це призводить до того, що наша інтелектуальна 

«оптика» виявляється неприпасованою до предмета дослідження. Ми на-

магаємося дивитися на нові події крізь старі окуляри й у такий спосіб ви-

кривляємо те, що бачимо.

Я хотів би коротко зупинитися на деяких моментах такого викривлен-

ня і на відповідних можливостях його виправлення:
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1. Ми звикли розглядати політичні події, послуговуючись опозицією 

«праві — ліві». Натомість у сучасному світі адекватнішою є опозиція «лібе-

ралізм — радикалізм». Уже в ХХ ст. протиставлення лівих і правих не за-

вжди спрацьовувало. Згадаймо принагідно, що ІІ Світову війну як союзни-

ки розпочали нацистська Німеччина й комуністичний Совєтський Союз. У 

ХХІ ст. ця опозиція виявляється неприйнятною в багатьох випадках, адже 

часто-густо й ліві, й праві радикали прагнуть до того ж самого. Так пред-

ставники сучасних європейські радикальних партій, байдуже якого забарв-

лення, здебільшого є євроскептиками та симпатиками авторитарного ре-

жиму Путіна в Росії, що його взагалі важко визначити в рамках опозиції 

«ліві — праві». Події на Майдані також не можна розуміти в рамках цієї 

опозиції. Адже Майдан не був ані лівим виступом за рівні можливості, ані 

правим виступом за традиційні цінності. Натомість Майдан був лібераль-

ним виступом за рівні права. Сама назва цих подій «Революція Гідності» 

містить дуже важливу цінність ліберального суспільства — людську гід-

ність. Отже, ідеологія Майдану не була ані ліво-, ані праворадикальною. 

Вона була ліберальною 16. З огляду на опозицію «ліві–праві» абсурдом ви-

глядає і «православний комунізм», про який останнім часом можна часто 

почути від прихильників «руського миру». Хоча ця словосполука не вигля-

дає такою вже абсурдною, якщо згадати твір Ніколая Бердяєва «Джерела і 

сенс російського комунізму», в якому він вказує на зв’язок російського 

православ’я і більшовизму. Тут ми переходимо до релігійного аспекту сьо-

гочасних суспільно-історичних колізій.

2. Європейське людство звикло асоціювати себе з християнством і про-

тиставляти нехристиянському світові. Зрозуміло, що така самооцінка на-

родилася не в ХХ ст. Але аж дотепер, навіть за умов того, що Чарлз Тейлор 

називає «секулярна доба», християнство відіграє дуже важливу роль у само-

ідентифікації не лише мешканців Європи, а також усіх представників за-

хідної цивілізації. За Максом Шелером, юдейсько-християнське коло ідей 

є засадовим для самовизначення сучасного освіченого європейця (сьогодні 

можна додати — американця, канадця, австралійця) разом із ідеями анти-

чної філософії та сучасними науковими концепціями. На початку ХХІ сто-

річчя цей релігійний чинник самоідентифікації набув особливого значення 

з огляду на загрозу ісламського фундаменталізму. Хоча тут варто було би 

робити наголос не на ісламі, а саме на фундаменталізмі. Отже, на мою дум-

ку, в сучасному світі йдеться не так про протистояння християнства й іс-

ламу, як про протистояння фундаменталізму будь-якого ґатунку, чи то іс-

ламського, чи то православного, й ліберальними тенденціями у світових 

релігіях із тяжінням до екуменізму. На засадах цього розрізнення можна 

16 Докладніше про це див. у моєму виступі на круглому столі «Ідеології Майдану»: Кебула-

дзе В. Нерадикальна революція і нація як конструкт // Філософська думка. — 2014. — 

№ 6. — С. 26—27.
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порушити питання про те, чому лише одна християнська церква, а саме 

УПЦ МП, не була присутня на Майдані.

Сергій Дацюк. Чи має «дискурс Революції Гідності» той самий онтоло-

гічний статус що й «інтерпретація подій Майдану»?

Вахтанґ Кебуладзе: Насамперед я думаю, що дискурс взагалі не має он-

тологічного статусу. Для мене це питання Vorverständnis — передрозуміння. 

Особисто для мене подія Майдану не скінчилася, вона продовжується, а 

отже, дискурсивні практики, що народилися на Майдані органічно транс-

формуються у спроби інтерпретації тих подій. Ми вийшли на Майдан восе-

ни 2013 року, і, зрештою, нічого не скінчилося, адже війна на Сході йде. 

Нехай тепер ми боремося не проти Януковича, а проти російської імперії. 

Але ж все продовжується. Подія не скінчилася, ми всередині неї. Тому це 

один й той самий дискурс.

Едуард Черненко: Мені здається, що і під час Майдану, і під час тих подій, 

що продовжуються, існує така проблема: ми погано і надто побіжно рекон-

струюємо дискурс наших, я не хочу казати «ворогів», тому скажу: «опонен-

тів»». Чи можна говорити про «дискурс Антимайдану»? Або ж слід розгляда-

ти його просто як зграю найманців, де про якийсь дискурс не йдеться?

Вахтанґ Кебуладзе: По-перше, треба називати речі своїми іменами. Так, 

це — вороги, і це нормально. І по-друге, на Антимайдані все відбувалося у 

форматі «руському миру». Я пошлюся на книжку Пітера Померанцева, голо-

вна ідея якої полягає в тому, що в Росії немає пропаґанди взагалі, та на анти-

майданах пропаґанди теж не було. Адже пропаґанда — це просування якихось 

ідей. Мета ж російської психологічно-інформаційної війни, як її називає По-

меранцев, полягає в тому, щоб довести що все погано. Ніхто не говорить 

правду, як, наприклад Путін, який спочатку каже, що не було ніякої армії, а 

потім заявляє, що армія все ж таки була. Тобто головне завдання російської — 

не пропаґанди, а інформаційної війни — довести те, що правди не існує, та всі 

брешуть. Оце й є Антимайдан — метастази російського раку, суцільної брехні.

Сергій Присуткін: У мене таке враження, що зараз відбувається трепа-

нація тез Людвіґа Фойєрбаха та абсолютна метафізична, герменевтична 

критика марксизму. Абсолютно іґнорується контекст об’єктивності та по-

зитивного мислення. Чи не складається у Вас враження, що ми надто не-

хтуємо принципом об’єктивного підходу до ситуації? 

Вахтанґ Кебуладзе: Дякую Вам за тезу про те, що марксизм — це пози-

тивізм, і мені не треба цього доводити. Герменевтична методологія не за-

перечує об’єктивність, а підважує класичну епістемологічну суб’єкт-об’єкт-

ну схему. Результат інтерпретації — це дуже складна констеляція різних 

інтерсуб’єктивних позицій. Це, зрештою, і є історична об’єк тивність.

Алла Киридон: Ви запропонували розглядати такі опозиції, як «ліберали–

радикали» чи «християнство–нехристиянство», порушуючи питання про 

те, чому так сталося, що лише одна церква не була присутня на Майдані. 

Яку методологію Ви пропонуєте використовувати для цього? І друге питан-
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ня. Я згодна з Вами у тому, що подія Революції Гідності не скінчилася та 

триває й нині. Але Євромайдан мав конкретну періодизацію, і він закін-

чився. Якщо говорити про вимоги євроінтеґрації, це відбулося або у червні 

2014 року підписанням угоди про Асоціацію, або у вересні, коли ця угода 

була ратифікована. Чи є коректним ставити знак тотожності між поняття-

ми «Євромайдан» та «Революція Гідності»? 

Вахтанґ Кебуладзе: Щодо першого питання, то я вже казав, що моя ме-

тодологія — герменевтична, методологія розуміння. Аби зрозуміти, що від-

бувається, нам треба позбутися двох опозицій. Перша — «ліві–праві», яку 

слід замінити на опозицію «ліберали-радикали», не зважаючи на те, ліві 

вони, чи праві. Подолати другу опозицію буде значно складніше. Я з влас-

ного досвіду знаю, наскільки важко доводити європейцям, що йдеться не 

про опозицію ісламу і християнства, а про опозицію релігійного фундамен-

талізму і лібералізму. До речі, французи потроху починають це розуміти піс-

ля жахливих подій в Парижі, коли з’явилася певна кількість журналістів, які 

почали писати, що терористи не тому радикали, що мусульмани, а тому му-

сульмани, що радикали. Вони просто шукали канал вияву свого радикаліз-

му, і іслам виявився придатним для цього. Тобто ми маємо не затавровувати 

іслам, а говорити, що є релігійний фундаменталізм і є лібералізм. Причому 

православний фундаменталізм не менш небезпечний за ісламський. Щодо 

другого питання, я вважаю, що Революція Гідності почалася з Євромайдану, 

на який люди вийшли насамперед через відчуття того, що їх ошукала й при-

низила банда Януковича, що була при владі в Україні, через відмову від єв-

роінтеґрації, яка була результатом суспільного консенсусу.

Ірина Степаненко: Можливо, варто поміркувати над тим, чи не відмо-

витися взагалі від методології бінарних опозицій, тому що навряд чи заміна 

однієї бінарної опозиції іншою бінарною опозицією може допомогти нам 

розв’язати проблему багатовимірності того, що ми намагаємося осмисли-

ти. Якщо ми зараз використовуємо поняття «гібридна війна», і воно дає 

нам змогу більш об’ємно схопити нові процеси та явища, то може вияви-

тись доречним перестати застосовувати опозиційні бінарні уявлення для 

осмислення Майдану, щоб отримати більш складне бачення дійсності?

Вахтанґ Кебуладзе: Маю сказати те, чого не хотів говорити, оскільки це 

звучить дуже по-марксистські. Коли гуманітаристика стає політикою, по-

збутися бінарних опозицій нам не судилося. Єдине, що я додав би, аби 

уникнути зв’язку з марксизмом, це те, що політичне варто розуміти в сенсі 

Ганни Арендт, тобто як спільну справу, діяльність у публічному просторі. В 

цьому сенсі наша сьогоднішня зустріч також є політичною. Саме в цьому 

сенсі в теперішній ситуації гуманітаристика стає політикою. Йде війна. Ми 

можемо імітувати якусь об’єктивну відстороненість, але якщо, скажімо, у 

фізиці це можливо, то в гуманітаристиці — ні. Ми можемо спробувати за-

побігти цій бінарності, але все одно опинимося з одного чи з іншого боку. 

Балансувати не вдасться. Принаймні, мені не вдається.
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Ірина Бекешкіна: Я нещодавно була на конференції журналістики, де у 

нас виникла суперечка з нашими західними колеґами, які намагалися на-

вчити нас толерантності. Вони казали, що журналіст не повинен бути сто-

роною — він має бути на сторонах. Але в ситуації, коли є наші і є вороги, 

журналіст обов’язково має бути на цій стороні. Інша ж сторона для нього — 

ворог. В такій ситуації концепція множинності правд не спрацьовує, адже 

на тій, іншій стороні, цілком можливо, є порядні люди зі своєю правдою та 

мотивацією, але це — ворог, який стріляє.

Вахтанґ Кебуладзе: Я з вами погоджуюсь, адже був в такій самій ситуа-

ції, коли, одразу після Майдану, тобто на початку війни, телерадіокомпанія 

Deutsche Welle організувала майстер-клас для наших журналістів, де я був 

перекладачем. Доповідь одного з німецьких журналістів мала назву «Кон-

флікт-сенситивна журналістика». Малося на увазі, що журналістика має 

бути чутливою до конфлікту, тобто не провокувати продовження конфлікту. 

На прохання наших журналістів (а серед них було багато учасників зі сходу 

та півдня України) навести конкретний приклад він відповів, що, зокрема, 

слід уникати такі поняття, як «терористи». І тут хлопець з Херсону питає: 

«Даруйте, якщо у вас в Мюнхені з’являться «зелені чоловічки» зі зброєю, як 

ви будете їх називати — «Kämpfer»? Тут слід зауважити, що німецькою «Käm p -

fer» — це воїн. І німець замовк. Він не зміг відповісти, тому що зрозумів, що 

як німець ніколи не назве таких людей «Kämpfer» — він назве їх злочинця-

ми, терористами, убивцями. Тому ми й не маємо брати до уваги, що з того 

боку є чесні, добрі люди. З того боку є ворог. Це інструментальна ситуація, в 

якій ми маємо перемогти ворога, аби вижити, а не комунікативна ситуація, 

в якій ми маємо переконати опонента, аби дійти згоди.

Анатолій Єрмоленко
Дискурс дискурсу Майдану
Почати хотів би із зауваження про те, що у слові 

«дискурс», на мій погляд, варто ставити наголос на другому складі. Адже це 

слово походить від латинського discursus, яке, своєю чергою, пов’язане з 

discurrere (бігати туди-сюди), що й позначається словом cursus (рух, біг) і 

префіксом dis. Цей префікс надає поняттю, до якого додається, неґативно-

го або протилежного змісту, тобто означає заперечення, зміну напряму. 

Згодом це слово було запозичено французькою (discours) і німецькою 

(Diskurs) мовами як мовленнєва взаємодія (діалог, розмова, обговорення 

тощо), у яких наголошено другий склад. 

У російській мові слово «дискурс», у якому наголос падає також на 

другий склад, широко застосовується з 90-х років, про що свідчить 

«Лінґвістичний енциклопедичний словник»  17. Щоправда, згодом наголос 

17 Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энцикло-

педия, 1990.
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переноситься на перший склад, або має подвійний наголос. В українській 

мові, зокрема в «Сучасному словнику іншомовниих слів»  18 уже маємо по-

двійних наголос, що можна, мабуть, пояснити тим, що це слово більше 

прив’язують до англійськї мови (discourse), у якій наголос у цьому слові 

припадає на перший склад. 

Однак і французи, і німці, запозичуючи це поняття, спираються не на 

англійську, а на власну мовну традицію, наголошуючи перший склад. Тому 

я вважаю, що й нам слід так само чинити, адже правила й традиції україн-

ської мови в написанні й вимовленні слів іншомовного походження при-

писують у словах із префіксом «дис» ставити наголос на корені основного 

слова: дисбалáнс, дисфýнкція, диспропóрція, дисонáнс, дискомфóрт тощо. 

Така непевність у вимовленні й написанні цього слова пов’язана ще й з 

тим, що попри перші його застосування в слов’янських мовах, зокрема й 

українській, ще в XVII ст.  19, його відносно недавно запроваджено до слов-

ників та енциклопедій. Скажімо, у «Словнику іншомовних слів»  20, видано-

му Українською радянською енциклопедією НАН України 1974 р., воно від-

сутнє, і навіть у фундаментальному німецькому 12-томному «Історичному 

словнику з філософії» його немає, хоча слово «дискурсивний», зміст якого 

пов’язаний з міркуванням, арґументацією, у цих словниках є, хоча терміни 

«дискурс», і «дискурсивний» етимологічно споріднені. 

І тільки останньої третини ХХ століття це поняття посідає належне міс-

це в словниках та енциклопедіях. Особливо слід зауважити досить змістовну 

статтю «Дискурс» у німецькому «Історичному словнику з риторики», напи-

сану представниками берлінської трансцендентальної прагматики Д. Бьо ле-

ром і Г. Ґронке  21. Останнім часом слово «дискурс» у сучасній філософській 

та соціологічній літературах стало доволі поширеним, навіть модним, хоча й 

застосовується не завжди правильно, деформуючи його діалогічну природу. 

Інколи можна почути: «мій дискурс», «його дискурс» тощо, де йдеться про 

монологічне застосування цього поняття, як воно склалося в новоєвропей-

ській філософії свідомості, згадаймо «Discours de la Methode» Р. Декарта. 

Стосовно мого виступу «Дискурс дискурсу Майдану» зазначу, що його 

назва свідчить про те, що я виокремлюватиму дискурс першого порядку, який 

відбувався на Майдані під час Революції Гідності, — так би мовити, он тологію 

дискурсу як «зануреного в життя мовлення», і дискурс другого порядку — наш 

філософський дискурс як рефлексійний дискурс дискурсу, або метадискурс 

Майдану. Відповідно я відрізнятиму дискурс у найширшому сенсі, який 

18 Дискурс // Сучасний словник іншомовниих слів / НАН України, Інст-т мовознавства 

ім. О.О.Потебні. — Київ: Довіра, 2006. — С. 228
19 Ніка О.І. «Дискурс» в історико-слов’янських паралелях // Studia Linguistica. — 2011. — 

Вип. 5. — С. 417—422.
20  Словник іншомовних слів. — Київ: УРЄ АН УРСР, 1974.
21 Böhler D., Gronke H. Diskurs // Historisches Wörterbuch für Rhetorik. Bd.2. — Tübingen: 

Max Nimeyer Verlag, 1994. — S. 764–819.
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пов’язаний насамперед із французькою традицією, коли мають на увазі будь-

які мовленнєві акти, і дискурс у вузькому розумінні цього слова, як арґумента-

тивний дискурс. Такий зміст дискурсу пов’язаний із сократичною і неосокра-

тичною традицією, що застосовується в етиці дискурсу (К.-О. Апель, Ю. Га-

бермас, Д. Бьолер та ін.)  22. Зокрема Ю. Габермас так визначає дискурс: «… дис-

курс — це форма комунікації, що визначається арґументацією, форма, в якій 

домагання значущості, що стали проблематичними, є темою обговорення»  23.

Тому, переосмислюючи «прагматику дискурсу Майдану», недостатньо се-

мантики й семіотики, тут потрібна ще й мовна прагматика, яка спирається на 

арґументативний дискурс. Теперішній наш дискурс і має бути таким рефлек-

сійним арґументативним дискурсом тих мовленнєвих практик, які відбувалися 

на Майдані. У зв’язку з цим я спершу хотів би посперечатися з Вах танґом 

Кебуладзе і зробити наголос на обмеженості феноменологічних і герменевтич-

них методів, що спираються на концепт передрозуміння життєсвіту Май дану. 

Окрім феноменології й герменевтики тут має бути застосована критич-

на, або глибинна герменевтика з її емансипаторським потенціалом. Адже 

передрозуміння (Vorurteil), укорінене в життєсвіті, до якого апелює пан 

Вахтанґ, є тільки одним зі складників розуміння й порозуміння. Як пише 

Д. Бьолер у статті «Дискурс і розуміння»: «… без передрозуміння ми взагалі 

не могли б щось розуміти, однак тільки за умов критичного застосування 

передрозуміння ми можемо правильно щось розуміти»  24. 

Таке критичне застосування передрозуміння й забезпечує арґумента-

тивний дискурс, який, спираючись на реґулятивний принцип ідеальної ко-

мунікації, «вбудовуючись» у життєсвіти, а точніше, «надбудовуючись» над 

ними, і дає правильне розуміння. І тут інсайдерської позиції Майдану за-

мало, тут потрібен і «емансипаторський інтерес» філософського дискурсу, 

що підноситься над повсякденною комунікацією Майдану. Певною мірою 

цей емансипаторський інтерес стосовно владної повсякденності породже-

ний і самим дискурсом Майдану, проте потрібен арґументативний дискурс, 

тобто дискурс дискурсу Майдану. 

Треба використати всі засоби дискурсу, аби проаналізувати сам дис-

курс Майдану, застосовуючи такі поняття, як комунікативна та стратегічна 

дії, перформативи, іллокутиви, локутиви, перлокутиви, приховані перло-

кутиви. Тому варто простеєжити, які вимоги мають бути виконані, аби ді-

йти правильного розуміння і порозуміння щодо тих проявів дискурсу, про 

які я говорив. Окреслю тільки деякі з цих вимог: 

22 Докладніше про це див. статтю А. Єрмоленка «Дискурс в архітектоніці мовної прагма-

тики» у цьому числі «ФД» (с.69–86).
23 Habermas J. Wahrheitstheorien // Fahrenbach H. (Hrsg.). Wirklichkeit und Reflexion. — 

Pfüllingen: Neske, 1983. — S. 214.
24 Böhler D. Diskurs und Verstehen // Apel K.O. Böhler D. (Hrsg.). Funkkolleg Praktische 

Philosophie / Ethik. Studientexte III. — Frankfurt a.M.: Fischer, 1984. — S. 985.
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а) домагання зрозумілості;

б) домагання правдивості;

б) домагання істини;

в) домагання правильності  25. 

Застосовуючи ці вимоги, можна зробити попередні спроби протестува-

ти й деякі прояви дискурсу Майдану. Одразу зазначу, що не варто ділити 

Майдан на Євромайдан і Майдан як Революцію Гідності. Майдан із самого 

початку слід розглядати як Революцію Гідності. Адже люди спершу вийшли 

з протестом не так тому, що захищали євровибір (хоча й це вкрай важливо), 

а насамперед тому, що влада попри постійні обіцянки підписати Асоціацію 

з Євросоюзом розвернулася на 180 ґрадусів стосовно свого первинного рі-

шення, нехтуючи думкою і вимогами свого народу, цинічно демонструючи, 

що народ — ніщо, тим самим зневажаючи його. Це насамперед людей і обу-

рило. Звісно, тут були застосовані стратегічна дія, перлокутиви й приховані 

перлокутиви. Спершу влада раптом згадала, залучаючи думку «експертів», 

що для підписання Асоціації, отже, переорієнтації економіки та суспільства 

в цілому, потрібні шалені кошти (близько 200 млрд дол.), тим самим вона 

удалася до перформативної суперечності твердження самому собі. 

Дискурс Майдану відбувався в різних проявах. Це були і монологічні, і 

діалогічні дискурси: гасла, промови, диспути, розмови, погрози, команди, 

накази тощо. Під час ходи до Майдану і на самому Майдані демонстранти 

вигукуваали гасла на кшталт «Слава Україні! — Героям Слава!»; «Україна 

понад усе!», «Банду геть!»; лунали гасла-жарти («Хто не скаче, той мос-

каль») тощо; із трибуни громадські діячі проголошували промови, зокрема 

запам’яталась промова Мирослава Володимировича [Поповича]. Згодом 

підключилися й політики, поступово перебирааючи на себе ініціативу у 

«солодкому передчутті влади», велися дискусії й диспути, просто точилися 

розмови й балачки, лунали саркастичні закиди політикам, які виступали з 

трибуни Майдану, зокрема на адресу В. Кличка щодо тривалих пауз і ко-

струбатості його української мови. 

Коли ситуація загострилася, переростаючи у збройний конфлікт, змі-

нювалися й форми самоорганізації, поступаючись напіввійськовим фор-

муванням, де дискурс заступила прагматика команд і наказів. Звісно, тут 

вже не до дискурсу в автентичному розумінні цього слова, тут не до арґу-

ментації. Адже дискурс має свої межі, його локація і радіус дії закінчується 

там, де стріляють. Як зазначає Д. Бьолер, «у цій імперіалістичній політиці 

насилля ми нічого не досягнемо, запрошуючи експансіоніста до арґумен-

тативного дискурсу»  26. Коли стріляють, вступає в гру стратегічна дія (від 

грецького στρατηγία — похід, війна, мистецтво полководця). 

25 Бьолер Д. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Переклад з німець-

кої, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. — К.: Стилос, 2014. — С. 62.
26 Там само. — С. 10.
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Стратегічна дія — це теж комунікація, проте така комунікація, яка бу-

дується за схемою цілераціональної дії. Тим паче це стосується тих, хто по-

сідав протилежні позиції, адже Майданові протистояв Антимайдан з іншою 

лексикою, риторикою і прагматикою, годі вже казати про безпринципну, 

ворожу позицію влади, яка тільки під тиском Майдану погодилася на пере-

мовини, не лише погрожуючи при цьому застосуванням сили, а й безпо-

середньо вдаючись до силових методів. 

Такі перемовини спрямовані не на досягнення порозуміння, як кому-

нікативна дія, а на досягнення компромісу, здебільшого за рахунок третьої 

сторони. Такий компроміс міг бути досягнений між політиками, а третьою 

стороною були ті, хто перебував на Майдані, зрештою український народ. 

Взагалі підміна комунікативної дії, спрямованої на досягнення порозумін-

ня, стратегічною дією, метою якої є досягнення партикулярних цілей, що 

створює непрозору квазіреальність «хибних комунікацій», — це досить по-

ширене явище в українській політиці, що, зокрема, було властиве політи-

кам, які фактично використовували Майдан для своїх цілей. 

Приховані перлокутиви були пов’язані з тиском із боку російської вла-

ди й містили погрози, шантаж, використання компромату, аби досягти яв-

них і прихованих стратегічних цілей, про які народ міг тільки здогадувати-

ся. Із боку представників Майдану також були застосовані перформативи. 

За приклад можуть правити виступ Арсенія Яценюка 27.01.14, в якому про-

лунала вимога-погроза: «Я з ганьбою жити не буду, завтра підемо разом 

вперед, якщо куля в лоб, то куля в лоб!… Вікторе Януковичу, залишилось 24 

години, приймайте рішення…»; або заява Володимира Парасюка 24.02.14, 

у якій було пред’явлено ультиматум: «Янукович має піти геть, якщо завтра 

до 10-ї години він не піде, ми йдемо на штурм!», після чого (не можу сказа-

ти «внаслідок чого», бо не знаю), Янукович утік. 

Потребують рефлексії та арґументації й інші мовленнєві практики. 

Одним із найважливіших гасел Майдану було гасло «Україна понад усе!»; 

воно постійно лунало на Майдані й використовується і після Майдану. І від 

наших недругів одразу поширилися звинувачення у фашизмі, нацизмі, мов-

ляв, це гасло є калькою німецького «Deutschland, Deutschland ueberalles!». 

Навіть досить проґресивні науковці з Інституту філософії РАН під час круг-

лого столу в нашому Інституті 2014 року висловили занепокоєння щодо 

цього гасла, зауважуючи небезпеку перетворення нашої держави в тоталі-

тарну, на кшталт сучасної російської. Гадаю, що такі побоювання і звинува-

чення безпідставні. Аби спростувати ці закиди й потрібна арґументація.

Згадаймо, гасло «Deutschland, Deutschland ueberalles». Це перші рядки 

«Пісні німців», написаної Гофманом фон Фалерслебеном 1840 року і по-

кладеної на музику Йозефа Гайдна. Зміст фрази «Німеччина, Німеччина 

понад усе!» мав на увазі обов’язок кожного німця дбати понад усе про 

Німеччину, про розв’язання «німецького питання», тобто про об’єднання й 

процвітання своєї батьківщини. За часів Ваймарської Республіки з ініціа-
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тиви соціал-демократів «Пісня німців» стала гімном країни. Нацисти після 

приходу до влади Гітлера залишили цей гімн, використовуючи, щоправда, 

тільки перший вірш («Deutschland, Deutschland ueberalles») і продовживши 

його партійним гімном-маршем Горста Веселя, де й музика Гайдна пере-

ходила в цей марш. Лише в повоєнний період «Пісня німців» знову стала 

гімном Німеччини з виконанням, щоправда, тільки третього вірша з його 

демократичною ціннісною спрямованістю. 

Тому, інтерпретуючи гасло «Україна понад усе!», треба мати на увазі від-

повідні історичні обставини, завважуючи, що це гасло на українських теренах 

і історично, і актуально не має відповідних нацистських конотацій. Із гасла 

«Україна понад усе!» аж ніяк не випливає претензія на перевагу України над 

іншими країнами і народами, на те, що українська нація має піднестися над 

іншими етносами й націями. Йдеться про те, що попри відмінності в інтере-

сах, ціннісних уподобаннях розбудова незалежної, свободної, демократичної 

України має стати головним завданням українців, завданням «понад усе». 

Ще більше гасло «Україна понад усе!» за доби розв’язання «українсько-

го питання», тобто питання про єдність і незалежність України, суголосне 

з рядками нашого гімна: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу…» І цей 

дискурс, пов’язаний із виконанням гімну України, попри зазначені відмін-

ності учасників Майдану, став домінантним. Тому дискурс Майдану — це 

ще й дискурс національно-визвольної боротьби нашого народу, і насампе-

ред боротьби за незалежність від Росії. Це емансипаторський дискурс. 

Завершуючи свій виступ, зауважу, що дискурс Майдану, дискурс пер-

шого порядку попри свої домагання не став органом, який контролює по-

літиків, не став новою політичною інституцією, точніше метаінституцією. 

Зрештою, залишилася рипіти стара державна машина, та й склад можно-

владців особливо не змінився. Можливо, це й правильно, оскільки виникли 

б проблеми леґітимації у перетворенні Майдану на певний державний (гро-

мадський) орган. І такі намагання були. Проте Майдан зробив найважливі-

ше — спричинився до повалення жахливої, цинічної, корумпованої влади, 

зрештою став «ефективним засобом делеґітимації політики насилля і теро-

ру, зокрема, у вигляді політики путінізму» 27, що оплутала українську владу. 

До того ж вкрай важливе значення Майдану виявилося в тому, що він 

каталізував процес становлення громадянського суспільства «із середини», 

що особливо далося взнаки у вигляді волонтерських рухів із початком ро-

сійської аґресії. Подальший розвиток — реформування політичних і дер-

жавних інституцій — і має стати справжньою революцією. Події після Май-

дану, війна з Росією, пришвидшили розвиток громадянського суспільства, і 

наскільки громадянське суспільство зможе змінити владу, аби продовжити 

її реформування, залежить від громадян, тобто від нас. І тут потрібен ще й 

арґументативний дискурс, дискурс другого порядку.

27  Там само. 
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Роман Кобець: Коли дискусія йде про критичну арґументацію й дис-

курси, у мене виникає дуже просте питання: яка інстанція і з яких позицій 

здійснює цю критику? 

Анатолій Єрмоленко: Ми всі і є суб’єктами такої критики, тому такою 

інстанцією є ми всі як учасники дискурсу. Але це емпіричний дискурс, в 

якому ми маємо виконувати певні вимоги до того, що ми робимо.

Роман Кобець: Я уточню. Я маю на увазі Вашу полеміку з Вахтанґом 

про передсудження, Vor-verständnis. Саме вони мають стати предметом 

критики. З яких позицій? З позицій нас же самих, тобто носіїв того ж само-

го передсудження. Чи не потрапляємо ми таким чином у своєрідне коло?

Анатолій Єрмоленко: Я не вважаю, що ми потрапляємо в коло. Так, ми 

є учасниками дискурсу. Геть усі. Але в цьому і є роль філософів — розробля-

ти процедури та методи арґументації для того, щоб, зрештою, показати і 

розказати учасникам дискурсу, яким чином дійти згоди й не потрапити у 

пастки пересудів чи упереджень. Але для цього ми не маємо бути над цим 

дискурсом — у даному випадку, так би мовити, «дискурсом Майдану». 

Сергій Присуткін: Ви сказали, що ми говоримо про категорію гідності 

людини. Ця категорія є тільки морально-етичною, якщо я правильно Вас 

зрозумів. Чи не іґноруємо ми при такому підході її соціальної, антрополо-

гічної або психологічної складових? Гідність не може віддзеркалювати 

тільки етичність. Ми маємо говорити про міру допустимого й недопусти-

мого — саме тому я згадую психологічний і соціальний аспекти. Тож пи-

тання: чи є таке визначення обмеженим? 

Анатолій Єрмоленко: Звісно, гідність не є виключно морально-етичною 

категорією. Наприклад, у першій статті Конституції Німеччини записано, 

що Німецька держава має захищати гідність людини — такі приклади й 

свідчать про те, що гідність людини є не тільки етичною, а й соціально-

політичною і правовою категорією.

Мирослав Попович: У мене кілька реплік. Одного разу в Парижі я бачив 

одну книжку, на яку, на жаль, не можу послатися, адже не пам’ятаю назви. Це 

було зібрання написів на стінах туалетів Парижа, що з’являлися у травні 1968 

року. Маю сказати, що нічого більш цнотливого й гуманного я у своєму житті 

не читав, що дуже яскраво демонструє, що немає значення, в якому матеріалі 

знаходити істину. А є такі контексти, де дослідника цікавить саме істина. 

Всім вам, напевно, відома Ека Зґуладзе, перший заступник голови МВС 

України. Її чоловік, Рафаель Ґлюксман, є сином дуже лівого недавно помер-

лого французького філософа Андре Ґлюксмана, якого колись дуже заціка-

вила моя розповідь про те, як у 1935 році, коли переносили столицю 

Української СРСР з Харкова в Київ, шукали центр міста, в якому планува-

лося розмістити всі державні установи. Тоді виявилося, що чіткого центру 

Київ не має. Тобто центр нібито є, але «центру центру» немає. Виявилося, 

що французька столиця має такий самий характер — хоча у Франції цент-

ралістські традиції дуже сильні. Тодішньому прем’єр-міністрові Жоржу 
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Помпіду довелося скликати спеціальну комісію, яка б визначила хоча б 

щось близьке до такого центру. Саме відсутність центрації, що об’єднує нас 

із французами, парижанами, позбавляє нас можливості розгляду майбут-

нього як розгортання якоїсь однієї сили, лінії розвитку. І це дає нам можли-

вість рухатися до демократії. 

Утім, зовсім не байдуже, якими засобами ми хочемо убити нашого во-

рога. Як би парадоксально це не звучало, від цього залежить і минуле, і 

майбутнє. І перетворюватися на тітушок — це річ, якої інтеліґентна людина 

не може дозволити собі ані за яких обставин. Є певні межі, далі яких йти на 

компроміси не можна. І от це відбулося, коли у листопаді 2013, якщо не 

помиляюся, Мустафа Найєм через соціальні мережі закликав людей вихо-

дити на Майдан Незалежності.

Вадим Скуратівський 
Революція Гідності в контексті 
середньоєвропейських революцій 
(від середини XX століття)
Десь у розпалі 2005 року одна іноземна дама попро-

хала мене, щоб я відвів її до протестантів. І ось до одного із цих протестантів 

у неї питання: «Чому ви тут сидите?» Й у відповідь: «Ми тут робимо істо-

рію». «Яку історію?» І тоді той сказав: «Нашу історію, і світову історію». З 

усією впевненістю я хочу вам сказати, що всі контекстні феномени, про які 

я буду говорити, — вони не були при таких амбіціях. Про що власне йдеть-

ся? Тут добродій Верстюк говорив про те, як це все розпочалося в Україні. 

Десь у травні 1917 Олександр Федорович Керенський у Педагогічному музеї 

дивиться у вікно, як ідуть десятки і десятки тисяч людей з червоними та, 

здебільшого, із синьо-жовтими прапорами, і каже: «Я не ожидал этого. 

Откуда это? Что происходит с Украиной?» А вслід за тим, необхідним чи-

ном, тут уже ніхто не виходив за своєю волею — ні з червоними, ані, тим 

паче, із синьо-жовтими прапорами. Понад те, ми дійшли до «застійних» 

1970-х років, коли вже не можна було збиратися — навіть по одному. Тричі 

заарештовували «індивідуальних» дисидентів, які виходили зі своїми плака-

тиками. Так от, давайте подивимося на те, як воно було справді у світовому 

або, принаймні, у середньоєвропейському контексті. В часи Сталіна нічого 

вже не можна було зробити чи сказати у якомусь «протестному» напрямі. 

Однак одразу, за кілька місяців по смерті Сталіна відбувається бунт берлін-

ських робітників-будівельників. Я вам хочу нагадати, що це мало суто 

«профспілковий», виключно економічний характер. Берлін у риштуваннях 

1953 року, їсти нема чого і, звісно, нема пива. І робітники вийшли — задля 

ковбаски і задля пива. Що ж зробила система, яка прийшла зі Сходу? Вона 

направила туди танки. І то ще був такий світ, що коли ці танки зустрів ве-

ликий Бертольд Брехт, то він закричав: «Хай живуть радянські танки!» 

Проходить деякий час, і в одній варшавській газеті 1958-го року з’являється 
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вельми розумна стаття під назвою «Познань–Будапешт». Про тамтешні 

бунти. Як все це там робилося? У Познані влітку 56-го року збунтувалося 

робітництво: їсти не було чого! Ніякої «політики» в цих зусиллях ще не було 

і не могло бути. Потім осінь — «відлига» 56-го року. Ніби щось мало вже 

перемінитися, Справді: велетенський майдан у Польщі посередині жовтне-

вої Варшави. І знову: нічого не змінилося й нічого не перемінилося. Далі: 

1971 рік. Перші тодішні протестні жести польського пролетаріату. Він знову 

не ставив перед собою якихось політичних завдань. Він хотів, перепрошую, 

їсти. У відповідь він отримав те, що лаконічно висловив комуністичний 

прем‘єр Циранкевич (до речі, колишній соціал-демократ): «Strzelać!» Перед 

тим — коли десь наприкінці 70-х років таке трапилося в Чехословаччині — 

старші молодшому поколінню говорили про те, що відбувалося 68-го року: 

мовляв, нічого тоді не перемінилося, нічого особливого не сталося, але в 

газетах таке робилося! таке робилося! (Потім я щось схоже почув тут напри-

кінці 1988-го року.) Власне нічого там, у Чехословаччині 1968-го ще не змі-

нювалося. І разом з тим ще один сюжет 1968 року — у Польщі. Тоді вже ніби 

щось починалося. То був студентський бунт у Варшаві. Але що кричали сту-

денти, які штурмували, як їм видавалося, тоталітарні твердині? «Хочемо 

Замбровського до бюра!» То був такий дуже цікавий персонаж — інтелектуал-

сталініст Замбровський. Але коли його виставили 1956 року за межі поль-

ського політбюро, то Замбровський одразу став комуністичним лібералом. 

Далі студенти ще вимагали, щоб повністю, без цензурних скаржень показа-

ли спектакль за «Дзядами» Міцкевича. Отож, подивіться, що ж це таке! З 

одного боку, якісь справді протестні жести, а з іншого — отака наївна їх «ме-

татеза», на якісь економічні сюжети або на ту чи ту персону. От, мовляв, 

поставимо нове начальство, і все відтак буде добре. Зрештою, щось-таки, а 

починалося в Польщі — нібито в іншому напрямі. Хто був в опозиції в 

Польщі починаючи з 55–56 року? Неомарксистське інтеліґентське середо-

вище. І нічого у них не виходило! Їхні, сказати б, «народницькі» жести — 

похід «у народ» — нічим особливим не закінчувалися. Аж поки вони раптом 

не зрозуміли, слідом за своїм великим мислителем — марксистом-па ра док-

со лістом — Станіславом Бжозовським і за дуже цікавим французьким мис-

лителем Жоржем Сорелем (початку XX століття), що потрібно «у протесті» 

обов’язково орієнтуватися на те, що найбільше поширене у масі. Отже, ка-

толицизм. Ба навіть передовсім католицизм. І це спрацювало як динаміт! Я 

Адама Міхника якось одверто запитав: «Пане Адаме, Ви цього самого Со-

реля напевне читали?» Він хвацько підморгнув і сказав, що читав. Але я не 

маю про це надто багато говорити. Тому що ця сама характерна переорієн-

тація польських неомарксистів на поєднання свого неомарксизму, проле-

тарського чи квазіпролетарського, із тим самим надвпливовим, цілком пи-

томим польським католицизмом справді спрацювало — на повну силу. Ні-

бито спрацювало. Інша, отож, річ: перемінилася нарешті сама історична 

формація, сама речовина історії. Характерно, однак, те, що мало місце на-
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самкінець цих перемін. Родинним чином я пов’язаний із колишнім радян-

ським, а потім єльцинським генконсулом у тому самому Гданьську. Він був 

першим радянином, котрий змушений був спілкуватися з Лєхом Валенсою. 

А потім, уже 90-ті роки, коли він був дипломатом на пенсії, а у Гданьську був 

новий генконсул, той новий генконсул каже попередньому: «Познайомте 

мене з Валенсою. Мені, зрозуміло, цікаво буде з ним познайомитися…» От-

же, те знайомство. І в кав’ярню у Гданьську приходять колишній радянсь-

кий генконсул і Валенса зі своїм духівником. (Це дуже характерно, що 

ксьондз там може зайти в кав’ярню.) Валенса випив чарочку, другу, а потім 

каже: «Чи ми цього хотіли? Ми ж хотіли соціалізму для робітників і селян!» 

Тож ці генконсули прохали мене, щоб я тоді нікому про це не розповідав... 

Себто, я хочу сказати, що всі ті згадані бунти мали обмежений характер. 

Паліатив! От хотіли вдосконалити соціалізм за допомоги відповідних, ще 

лояльних до «реального соціалізму» засобів.

2004 рік. Український Майдан. Він ось-ось мав бути вже при зовсім ін-

шій стратегії. Але все одно мала місце знов-таки та сама «метатеза». Аб со-

лютно персоналістська метатеза, що означилася для мене у вигляді мізан-

сцени біля київського метро «Лівобережна». Стоїть 9–10-річна дівчинка і 

гойдає возика зі своїм зовсім маленьким братиком, і гойдаючи, безперестан-

ку, повторює «колискову»: «Ю-щен-ко, Ю-щен-ко…» І ми отримали потому 

те, що ми отримали. Оту саму відому подальшу порожнечу національної іс-

торії. Що ж трапилося далі, починаючи з 2013 року? Ми отримали новий, вже 

абсолютно новий Майдан. Це не моя, сказати б, українська месіаністська па-

тетика: ми справді отримали Майдан, який, по суті, в усіх своїх жанрах, у всіх 

своїх вимірах вимагав абсолютної переміни нашого соціального існування. Але 

в якому напрямі він міг вимагати? Головне: повернення до капіталізму... 

Тільки, зрозуміло, «капіталізму з людським обличчям», що його в наявному 

людському досвіді нині ще немає… Я опробував цей самий сюжет 13 грудня 

2013-го. Неділя. Віче Майдану. Переді мною — мільйон людей! І я раптом 

відразу згадав один сюжет, пов’язаний з Москвою 1991-го. 

Тодішнього серпня я був учасником боїв біля «єльцинського» Білого Дому. 

Тільки пізніше я зрозумів, що я тоді побачив. Біля цього самого Білого Дому 

стояло кілька десятків тисяч інтеліґентів. Прекрасні обличчя і настрої відпо-

відні: щирість, щонайщиріше намагання щось абсолютно перемінити. А вслід 

поза тим Домом, я пережив тоді, на рівні інстинкту, аж переляк: масова Москва 

робила вигляд, що нічого не бачить, нічого не знає. І взагалі тримала недобрий 

нейтралітет стосовно того Дому… Ось одна тільки «масова» реакцію, яку я по-

бачив. Десь у метро заскочили двоє молоденьких активістів із листівками. І 

якийсь дід сказав їм: «Молодые люди, что вы здесь делаете? Скоро ведь карто-

шку нужно копать, нужно ехать в колхозы и совхозы, а вы чем занимаетесь?» 

Всі пасажири подивились один на одного: саме так, старий має рацію. 

Намагання московської інтеліґенції щось радикально перемінити — воно роз-

горталося в дуже обмеженому демографічному просторі. Понад те, уже тоді 
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починалися «неоконсервативні» сюжети, які прогнозували і близьку трагедію 

цієї самої інтеліґенції. Річ у тім, що десь поруч мене стоїть якась літня дама. І 

раптом шість танків, невідь-звідки, та на нас! Я подумав: усе, кінець. Та раптом 

над тими танками постає той самий російський триколор! І та дама обнімає 

мене і, плачучи, кричить: «Молодой чоловек, мы спасены. Смотрите, смото-

рите! Русские танки». А я тільки спантеличено подумав, а якими ж вони, ті 

танки, були раніше? Вслід за тим один із цих танкістів виступає і тридцять 

тисяч починають йому вдячно кричати на всю Москву: «Георгий! Георгий!» 

Себто слід нагородити його романовським Георгієм. Не солдатською «Славою» 

чи «Героєм Радянського Союзу», а справді «нашим», романовським Георгієм. 

Радянська Росія, починаючи з тих сезонів, стрімко повертається до романов-

ського 1916-го, ба й глибше. До «долютневої» Росії Романових.

Чим воно закінчилося, ви, зрештою, знаєте сьогодні, як ніхто інший у 

світі. І йдеться не про те, що там «щось не вийшло». Не вийшло власне із 

цією самою генеральною переміною. Тож тут, перепрошую, не якийсь укра-

їнський месіанізм, а сама щира реальність. Що ж тут таке «виходить»? 

Відбувається ніби і якесь схоже повернення до минулого. Нібито щось схо-

же на те, що в усіх тих протестах — від Угорщини й аж до Естонії. Але там все 

виглядало якось «кон’юнктурно». І зрештою, як розповідав добродій Олег 

Білий, у Празі збираються, умовно кажучи, тамтешні, нині такі стримані 

швейки і кажуть: «Усе це, зрозуміло, масони влаштували». Я знаю тільки 

одну, окрім української, Революцію Гідності (хоча є в мене певні претензії 

до самої назви). Це — албанська Революція Гідності. Там уже був комунізм 

в усіх аж параноїдальних напрямах. І раптом, у 90-му, було повалено аж сто-

метрову статую Сталіна під гаслом: «Хай живе капіталізм!» А як потім там 

зустрічали Буша-молодшого! Носили його на руках. (Правда, при цьому 

зник годинник «Ролекс» з його руки. Але нічого. Потім «Ролекс» усе-таки 

знайшли. Може, й чужий. Але все-таки повернули господарю.) Йдеться, 

отож, саме про те, що відбувається у нас нині — фундаментальна переміна 

самої історії. І господарчої, і політичної, і всієї іншої. Яка саме переміна? 

Поновлення Української народної республіки, проголошеної на зламі 1917–

1918 років? Невдала історія цієї самої історії УНР? Але ж, перепрошую, і 

нинішня історія не така вже успішна. А про ту УНР один з її речників, поет 

Олександр Олесь (Кандиба), прямо писав, що «десь там на позиції вмира-

ють козаки», а водночас стоїть УНР, «як корова дурна». Але все ж таки вже 

маємо капітальну переміну національної екзистенції, яку, попри все, розпо-

чав Майдан-2004. І події подальших років, таких драматичних. Ці революції 

нас таки навчили, що персоналістська метатеза перенесення основних цілей 

історії на ту чи ту особистість аж ніяк не спрацьовує. Не спрацьовує тому, 

що знову повернемося до тієї дурості, про яку вже говорили: мовляв, має 

бути добра Україна, бо посередині її — «добрий цар»... 

Наприкінці 1980-х мої знайомі рухівці поїхали на Кубань, до «земля-

ків»: «От ми поговоримо з тамтешніми українцями». Я кажу: не чіпайте їх, 
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не туди ви їдете. Тож приїхали вони туди, й один потому каже: «Мали роз-

мову з тамтешніми українцями. Такі вони “етнічні”; і співають, і вареники, 

і мова солов’їна й усе таке інше! Але коли ми заговорили про революцію, то 

почули, що “справді всі ці більшовики — то жиди, вони ж нашого царя 

вбили. А він же у смазних чоботях ходив, як і ми”». 

Річ у тім, що цей новоісторичний процес надзвичайно, украй складний. 

Але тут він уже розпочався. Яким же чином сумістити все це з війною із «су-

сідом», сумістити з нагальним внутрішнім будівництвом? Чесно кажучи, не 

знаю. Це ситуація, що в ній козирна карта перебуває у диктаторсько-крем-

лівських руках — надто жалюгідних і водночас аґресивних. Але це вже особ-

лива, інша тема. Найголовніше, що контекст ново-Майдану є, і контекст — 

багатий, хоча дуже своєрідний. Ось, скажімо, Будапешт 56-го року. З чого він 

почався? Весь Будапешт вийшов ховати Ласло Райка, колишнього нещадно-

го комуністичного міністра внутрішніх справ, страченого-по ві ше ного таки-

ми самими комуністами. Весь Будапешт вийшов. Услід за тим з’яв ляються — 

вже на подальших демонстраціях — прапори з гаслами: «Хай живе угорський 

соціалізм!» Далі: «Давайте із наших прапорів виріжемо клопа». Тобто герб 

Угорської Народної Республіки. Потім 56-го року виступає ко му ніст-прем’єр 

Імре Надь: «Товариші!» А товариші у відповідь — тут уже немає товаришів. 

Схоже, все це йшло у відомому напрямі. І чим же воно скінчилося? Знов-

таки — «метатезою». Прийшов порядний генсек, з’явився його так званий 

гуляшний соціалізм, який тримався аж до кінця 80-х років… 

В Україні відбувається щось інше, не схоже ні на угорську, ні на ні мец ь ко-

берлінську, ні на польську революцію, ні на всі інші революції такого типу. 

Зробімо виняток, мабуть, лише для революції албанської, яка голосно й 

чесно сказала: «Хай живе капіталізм!» ... Отож, вивчаймо «філологію», лінґ-

вістичну практику, вивчаймо всі паролі нашої — нарешті автентичної — 

революції.

Світлана Жаботинська

Інформаційний простір словника-тезаурусу 
«Дискурс Революції Гідності»: 
спосіб побудови концептуальної онтології
Дякую за запрошення на цей круглий стіл, організо-

ваний Інститутом філософії, і за можливість долучитися до розроблення 

проекту історико-семантичного словника «Дискурс Революції Гідності». 

Проблема, якій присвячено круглий стіл, є міждисциплінарною, і я пред-

ставляю лінґвістику, зокрема коґнітивну лінґвістику, яка досліджує природу 

зв’язку між мовою й інформаційними структурами мислення. Коґнітивна 

лінґвістика є складовою коґнітивної науки — федерації різних наукових га-

лузей, що вивчають мозок і мислення людини та інших живих істот як при-

родний механізм, призначений для обробки інформації, а також можливості 
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відтворення його операцій у технічних системах. До складу коґнітивної нау-

ки нині входить і філософія. Сподіваюся, що наша співпраця буде плідною. 

Згідно з проектом  28, історико-семантичний словник «Дискурс Рево лю ції 

Гідності» має містити теоретичну частину, яка розкриватиме специфіку семі-

отичних процесів 2014–16 років, стислу хронологію подій та 500–600 статей, 

об’єднаних у тематичні блоки. Наразі перелік термінів перебуває на етапі 

формування. Попередня версія, що охоплює здебільшого тезаурус 2014 року, 

містить 242 поняття. У робочому варіанті пропонується структурувати тезау-

рус за типом семантем, способом смислотворення, часом виникнення та краї-

ною походження понять. Як зазначається у проекті, усі класифікації пере-

бувають у стані формування та підлягають уточненню в ході обговорень. 

Метою моєї доповіді є обговорення структури словника, яка зумовлює 

спосіб тематичного групування його статей. У доповіді я зупинюся на та-

ких питаннях: відмінність словника-тезаурусу від алфавітного словника, 

поняття концептуальної онтології як основи організації тезаурусу взагалі, а 

також можлива концептуальна онтологія для історико-семантичного теза-

урусу «Дискурс Революції Гідності».

На відміну від традиційних словників, де терміни подано в алфавітному 

порядку, тезаурус (у перекладі з грецької «скарбниця») містить терміни, згру-

повані тематично, за їхнім значенням. Протиставлення цих двох типів слов-

ників можливе за напрямами: тематична неструктурованість, некогерент-

ність, ненаративність (алфавітний словник) vs. тематична структурованість, 

когерентність, наративність (словник-тезаурус). Тобто тематична структуро-

ваність словника-тезаурусу передбачає цілісність, когерентність його понят-

тєвого простору, а вибудована за певною логікою послідовність тематичних 

груп термінів забезпечує зв’язність відповідних понять, яка сприяє виник-

ненню потенційного наративу, або «оповіді» про ту чи іншу сутність чи по-

дію, співвіднесену з поняттєвим простором тезаурусу. Структура тезаурусу і 

закладений у неї потенційний наратив певним чином відбивають «картину 

світу», світогляд творців термінів і їх користувачів. Таким чином, форма те-

заурусу якнайкраще відповідає завданню проекту — системному досліджен-

ню семіосфери Революції Гідності як світоглядно зумовленої події  29, що має 

свою історію, вписану в історію України. «Подієвість» такого тезаурусу по-

требує його особливої структури, відмінної від існуючих моделей.

Більшість словників-тезаурусів побудовані за змішаним принципом: у 

них представлені лексико-семантичні групи (синоніми й антоніми), роз-

міщені за алфавітом відповідно до ключового слова  30. Менш поширеними 

28 Дискурс Революції Гідності. Історико-семантичний словник (http://discourse.in.ua/

dictionary-uk).
29 Дискурс Революції Гідності. Семіотика новітньої України (http://discourse.in.ua/

project).
30 Див., наприклад: Collins concise dictionary and thesaurus. [7th edition]. Wrotham, England : 

Harper Collins Publishers, 2001. — 1139 p.
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є тезауруси «логічного» типу, побудовані на лексико-семантичних полях, 

поняттєвою основою яких є родо-видові та партитивні зв’язки словесних 

значень 31, а також тезауруси асоціативного типу, де тяжіння слів одне до 

одного виявляється на підставі спонтанних асоціацій  32, на кшталт письмен-

ник — фантаст, відомий, поет, великий тощо. Зазвичай тематичний розпо-

діл лексики в тезаурусі спирається на «наївну логіку», керуючись якою ми 

підсвідомо впорядковуємо знання про світ. Водночас здобуток коґнітивної 

лінґ вістики свідчить про те, що «наївна логіка» носіїв мови спирається на 

досить чіткі алгоритми, застосування яких уможливлює побудову різнома-

нітних концептуаль них моделей, або онтологій, словників-тезаурусів у їх 

сучасному варіанті  33. 

В інженерії знань терміном «онтологія» позначається концептуальна 

модель конкретної предметної царини, що представляє ієрархію понять 

цієї предметної царини, зв’язки між ними і правила, які діють у рамках та-

кої моделі  34. У цьому випадку зміст терміна «онтологія» узгоджується зі 

змістом термінів «фрейм» і «скрипт» у їх традиційному розумінні — як кон-

цептуальних структур (статичної й динамічної) стереотипних предметних 

ситуацій. Концептуальні онтології візуалізуються за допомоги концепту-

альної графіки, тобто графічного зображення взаємодії понять. 

У своїх роботах  35 я зазначаю, що концептуальна модель (онтологія) 

може бути моделлю мережного або матричного типу. У концептуальній мо-

делі мережного типу позначаються як вузли (основні поняття), так і зв’язки 

між ними. У концептуальній моделі матричного типу позначаються лише 

вузли, а зв’язки між ними залишаються непозначеними, імпліцитними. Ви-

користання мережної моделі є доцільним, коли необхідне детальне структу-

рування невеликих за обсягом інформаційних фраґментів. Вживання ма-

тричної моделі є більш прийнятним для упорядкування великих за обсягом 

інформаційних просторів. При цьому концептуальні мережі й матриці мо-

жуть бути одновимірними (структурують лише одну інформаційну площину) 

та багатовимірними (структурують кілька взаємозв’язаних інформаційних 

площин, відмінних за змістом і / або кількістю; при цьому інформаційні 

вузли моделі можуть розгортатися «вглиб»).

31 Див., наприклад: Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка. (http: www.

rifmovnik.ru/thesaurus.htm).
32 Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. — М. : ИЯ РАН, 

1999. — 189 с.
33 Жаботинская С.А. Онтологии для словарей-тезаурусов: лингвокогнитивный подход // 

Філологічні трактати. 2009. — Т. 1. — №2. С. 71–87.
34 Воинов А.В., Гаврилова Т.А. Онтология как холистическая модель слабо структуриро-

ванной предметной области // Третья междунар. конф. по когнитивной науке, Мо-

сква, 20–25 июня 2008 г. : тезисы докл. — М., 2008. — Т. 2. — С. 566–567.
35  Див., наприклад: Жаботинская С.А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели // 

Культура народов Причерноморья. — 2009. Т. 1. –– № 168. — С. 254–259.
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Мережні й матричні моделі як засіб упорядкування інформації є моде-

лями структур представлення знань. Питання ж щодо способу побудови 

самих цих моделей залишається відкритим. Концептуальні моделі, уживані 

в інженерії знань, — інтелект-мапи, концептуальні графи, семантичні мере-

жі, коґнітивні мапи тощо — не мають достатньо чіткої типології зв’язків між 

поняттями предметної царини. Така типологія, розбудована на підставі 

лінґвокоґнітивного аналізу широкого корпусу різнорівневих мовних даних, 

запропонована автором доповіді в дослідницькій методології, названій Се-

мантикою лінґвальних мереж (СЛМ) 36. Положення СЛМ були застосовані 

для побудови тривимірної мережної онтології словника-тезаурусу англо-

мовних академічних кліше  37, де представлена «розгортка» вузлів базової ме-

режі, а також для побудови тривимірної матричної онтології словника-те-

заурусу лексичних інновацій Майдану й Антимайдану 38, в якому тематичне 

групування термінів здійснено з урахуванням взаємодії кількох відмінних за 

змістом взаємопов’язаних інформаційних площин.

Положення СЛМ можуть бути також застосовані для побудови багато-

вимірної матричної онтології історико-семантичного словника «Дискурс 

Революції Гідності». При цьому вимірами (інформаційними планами) онто-

логії можуть бути подієво-часовий, актантний, дискурсивний та оцінний. 

Подієво-часовий план передбачає членування інформації відповідно до 

часових періодів тих подій, які позначені термінами словника. Такими ча-

совими періодами можуть бути: (а) «2010–2013 — Часи Януковича», (б) 

«2013–2014 — Майдан», (в) «2014 — Анексія Криму», (г) «2014–нині — 

Війна на Донбасі», (д) «Сьогодення». За необхідності, можна додати хро-

нологічні зрізи, які передували часам Януковича: «1991–2004 — Перші 15 

ро ків незалежності України», «2005–2010 — Часи Ющенка». 

Кожен із часових періодів містить актантний план — інформацію про 

учасників відповідних подій (рис. 1). Трьома постійними актантами (з їх 

подальшою специфікацією) є: УКРАЇНА (Народ, Влада, ЗМІ), РОСІЯ 

36 Жаботинская С.А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ 

имени эмоции) // Когниция, коммуникация, дискурс. Междунар. электр. сб. научн. 

трудов. Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. — 2013. — № 6. — С. 47–76 (https://

sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no6-2013/zabotinskaa-s-a); Жаботинская 

С.А. Семантика лингвальных сетей и структурирование информации в профессио-

нальной сфере // 13-я Междунар. научно-практ. конф. «Экономическая психология: 

современные проблемы и перспективы развития». 26–29 ноября 2013 г. : Материалы 

конференции. — СПб: Изд-во ИМЦ «НВШ — СПб», 2013. — С. 96–100.
37 Zhabotynska S. English clichés of scholarly texts: A thesaurus. (Materials for teaching Aca-

demic writing). — Kyiv: Ukrainian Association of Cognitive Linguistics and Poetics, 2015. — 

72 p.
38 Жаботинская С.А. Язык как оружие в войне мировоззрений. МАЙДАН–АНТИМАЙ-

ДАН: словарь-тезаурус лексических инноваций. Украина, декабрь 2013 — декабрь 2014. 

Интернет-издание. — Киев: Украинская ассоциация когнитивной лингвистики и поэ-

тики (УАКЛИП), 2015. 90 с. (http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf).
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(Народ, Влада, ЗМІ), СВІТ (Європа, США, інші країни, міжнародні орга-

нізації). Зважаючи на тематику словника, ключовим, промінантним актан-

том є УКРАЇНА.

Актантний план імплікує наявність різнопланових зв’язків між актан-

тами. Ці зв’язки відбиваються в дискурсивному плані. Його потенційно 

можливими дискурсивними напрямами є: «МИ (Україна) про СЕБЕ», «МИ 

(Україна) про НИХ (Росію, Світ)», «ВОНИ (Росія, Світ) про НАС (Україну)», 

«ВОНИ (Росія, Світ) про СЕБЕ», «ВОНИ
1 
(Росія) про НИХ

2 
(Світ), ВОНИ

2 

(Світ) про НИХ
1 

(Росію)». Основним суб’єктом дискурсу є «МИ (Україна, 

Рис. 1. Подієво-часовий план словника

Рис. 2. Актантний, дискурсивний і оцінний плани словника
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народ)». Значення терміна, яке формується за тим чи іншим напрямом 

дискурсивного плану, містить також оцінний план, репрезентований оцін-

ками «добре» (+), «погано» (–) або «нейтрально» (0) (рис. 2). 

Багатовимірна онтологія історико-семантичного словника-тезаурусу «Дис-

курс Революції Гідності» передбачає таке опрацювання дібраних термінів:

Терміни розподіляються хронологічно, тобто за рубриками подієво-

часового інформаційного плану. Віднесення терміна до певної рубрики 

спирається або на час його виникнення (якщо термін новий), або на час 

його відродження й активного застосування в певному значенні (якщо цей 

термін уже існував раніше). Хронологічна стратифікація термінів супрово-

джується добором доступної інформації щодо їх походження: коли виник 

термін, хто його автор, які значення цей термін мав у попередні періоди 

(якщо термін виник раніше за початковий хронологічний зріз словника). 

Терміни, включені до конкретної подієво-часової рубрики, розпо ді ля-

ють ся на групи, залежно від типу актанта і його зв’язків з іншими актантами. 

У групі, де представлена взаємодія ідентичних актантів, виокремлю-

ються дискурсивні плани (ХТО про КОГО), доповнені оцінними планами.

Наприклад, у проекті словника з-поміж термінів, які зазначені наразі в 

алфавітно заданому робочому списку  39, до подієво-часової рубрики «2010–

2013 — Часи Януковича» входять: Бандостан, Банду геть!, Бандюкович, Брат-

ські народи, Ганьба!, Гідра, Донецкие, Евроинтеграция, Імперія, Межигір’я, Проф-

фесор, Путіноміка, Реґіонали, Руїна, Стабільність, Старший брат, Та мо жен-

ный союз. Актантний і дискурсивний плани дозволяють розподілити ці 

терміни на такі тематичні групи: «Українці про Україну часів Януковича», 

«Українці про владу», «Українці про Росію», «Росія про Україну / Україна 

про Росію», «Україна про світ (Європу)». Відповідна стратифікація термі-

нів, наділених оцінністю, представлена на рис. 3.

Подібна стратифікація термінів і позначених ними понять імплікує 

потенційний наратив: «Народ бачить зубожіння України, до якого довела 

існуюча кримінальна влада, котра тяжіє до Росії і тягне Україну до Та мо-

жен ного союзу, у той час як народ пов’язує позитивні зміни в Україні з єв-

роінтеґрацією». 

З точки зору семіотики важливим є те, що дискурсивно-оцінні плани 

дозволяють розподілити терміни на семіотично гомогенні (їх значення не 

залежать від зміни мовця, вони не набувають іншої інтерпретації та зміни 

оцінності; наприклад, Бандюкович, Проффесор, Бандостан тощо) та семіо-

тично негомогенні (їх значення залежать від зміни мовця, вони набувають 

іншої інтерпретації зі зміною оцінності; наприклад, Братські народи, Стар-

ший брат — позитивна оцінність з боку Росії і неґативна оцінність з боку 

України). Прикладом складнішої семіотичної негомогенності є термін Укроп, 

динаміка значення якого залежить від дискурсивних планів «Українці про 

39 Дискурс Революції Гідності (http://discourse.in.ua/node/3874).
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себе: добре» � «Росіяни про українців: погано» � «Українці про себе: доб-

ре». На підтвердження наведу фраґмент опису цього терміна у словнику лек-

сичних інновацій Майдану і Антимайдану  40 (с. 74–75, мовою оригіналу): 

УКРОПЫ — пренебрежительное название украинцев, поддерживаю-

щих новую власть и ориентацию на Запад во внешнеполитическом курсе 

страны. Во время вооруженного конфликта на Донбассе «укропами» стали 

называть всех тех, кто воюет на стороне Украины (УКРОПАРМИЯ). Мос-

ковский журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин употре-

бил слово «укроп» во время Майдана при Януковиче как сокращение от 

«УКРаинский ОПпозиционер». Версиями, предлагаемыми украинцами в 

блогах, являются «УКРаїнський Патріот» и «УКРаїнський ОПір» («сопро-

тивление»). Но некоторые российские блогеры напоминают, что в англий-

ском языке есть слово dill, которое имеет сразу два значения: и «укроп» 

(растение), и «дурак». Как бы там ни было, но в реалиях сегодняшнего дня 

«укроп» и «ватник» — слова-антонимы, в блогосфере между ними обычно 

ставят знак «VS». Ответ Майдана: «укроп (он же укр) — полная противопо-

ложность традиционному хохлу в представлении россиян. Боевой, за дор-

ный, упрямый, часто с высшим образованием, может не eсть сало и даже не 

пить водку. Зато умеет обращаться с оружием, говорит на родном (как ми-

нимум) языке и упрямо не хочет становиться младшим братом россиянина, 

40 Жаботинская С.А. Язык как оружие в войне мировоззрений. МАЙДАН–АНТИМАЙ-

ДАН: словарь-тезаурус лексических инноваций (http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_

kak_oruzhie.pdf).

Рис. 3. Приклад тематичної стратифікації термінів
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даже за 15 миллиардов обещанного кредита. Открытие года». «Украинцы с 

удовольствием становятся укропами. Шевроны с такой надписью уже шьет 

одно из киевских предприятий. Дизайн нашивок придумал и бесплатно 

рас пространяет в сети художник Андрей Ермоленко. Неологизм появился 

благодаря сепаратистам-“колорадам”, которые прозвали украинцев “укра-

ми”, или “укропами”. Как отмечает художник, “укроп — соцветие, кото-

рое отпугивает колорадского жука. Отряды цветков и зернышек, из которых 

слагается армия”». 

Багатовимірна онтологія тезаурусу дозволяє також відстежити динамі-

ку оцінних змін у ключових поняттях актантного плану, наприклад, відсте-

жити, як упродовж останнього часу змінювалось ставлення України і світу 

до Росії. 

Таким чином, багатовимірна онтологія історико-семантичного слов-

ника-тезаурусу «Дискурс Революції Гідності» може сприяти, з одного 

боку, його узгодженню зі світоглядною репрезентацією сучасної історії 

України, а з іншого — відстеженню закономірностей у «броунівському 

русі» семіозису часів історичних змін, супроводжуваних змінами у су-

спільній свідомості. 

Сергій Пристукін: Якщо я правильно зрозумів, Ваш підхід ґрунтується 

на аналізі конкретних ситуацій: того, що є, і того, що було. Це власне Ваш 

підхід, чи Ви якось уникаєте того, що повинно бути далі? Ви правильно 

сказали, що Ви діагностуєте те, що є, через конфлікт сторін. Але наступ-

ним кроком має стати те, що зараз відсутнє і через завдання, через пробле-

му, через майбутнє пропонується на сьогоднішній день. 

Світлана Жаботинська: Я думаю, що нам слід ставити якісь конкретні 

завдання і вирішувати їх послідовно. На цьому круглому столі я почула 

принаймні три такі завдання. Якщо ми хочемо зробити словник термінів 

(понять), то це одна справа. Якщо ми хочемо дати свою власну інтерпрета-

цію цих понять, то це інша справа: це вже «наш дискурс про дискурс». 

Якщо ми хочемо подивитись, а що має бути далі й, можливо, намітити 

якусь програму дій, то це третя справа. Вирішення усіх трьох проблем в од-

ному виданні потребує спеціального коментаря до власне словника. Я саме 

так робила у словнику-тезаурусі неологізмів Майдану й Антимайдану: 

власне словнику передує теоретична частина, де йдеться про консцієнталь-

ну війну і про те, як неологізми використовуються як «зброя» цієї війни. 

У моїй доповіді розглядалася тільки перша проблема: як технічно впо-

рядкувати сам словник таким чином, щоб він дав змогу поєднати численні 

поняття в певній «картині світу». Думаю, що правильно обрана структура 

тезаурусу дозволяє надати цій картині необхідної системності — того, чого, 

на мій погляд, вкрай бракує нашому інформаційному простору, особливо 

телевізійному. Цей простір залишається «кліповим»: у ньому «миготять» 

купа різних фактів, які в голові адресата мають укластися в певні місця 
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якоїсь світоглядної картини. Остання ж у свідомості людини може бути не-

чіткою, несформованою або взагалі спотвореною. На мій погляд, за наяв-

ності в нашому інформаційному просторі інколи просто геніальних окре-

мих речей його слабким місцем є саме відсутність спрямованості на 

формування цілісного світоглядного «каркаса», необхідного і для зміни 

морального клімату в самому українському суспільстві, і для опору ворожій 

пропаґанді. Думаю, що словник сам по собі має працювати на цю ідею. З 

досвіду роботи над словником неологізмів Майдану й Антимайдану як іде-

ологічних супротивників можу сказати, що навіть безпристрасний виклад 

змісту понять, які стоять за термінами, вживаними сторонами конфлікту, 

свідчить на користь Майдану й демонструє спотворення, віртуальність 

картини світу Антимайдану. Наш науковий коментар, «дискурс про дис-

курс словника» має, по суті, констатувати цей факт, а також продемонстру-

вати, яким чином, за допомоги яких методів і прийомів здійснюються ви-

кривлення у спотвореній ідеології Антимайдану. Якщо у різних прошарках 

суспільства, у тому числі в опонента, відбудеться «усвідомлення своєї сві-

домості», то для мене, як коґнітолога, це і є тим, що має відбутися. Я б ви-

дала цей словник трьома мовами — українською, англійською й росій-

ською. Остання є важливою у спілкуванні з російськомовною спільнотою, 

яку необхідно кваліфіковано переконувати в нашій правоті. 

Сергій Пролеєв: Ви кажете, що є серйозні недоліки в побудові словника 

за алфавітним порядком. Це відсутність системності, яка, навпаки, пред-

ставлена у словнику-тезаурусі. У Вашій доповіді пролунало, що в ньому 

має постати певна картина світу. Це цілком конструктивно, принаймні 

лінґвістично, проте тут є відчутна небезпека. Вона полягає в тому, що всі ці 

ефекти мовлення є спорадичними, створюваними ad hoc, вони принагідні і 

пов’язані з певними подіями, за ними не стоїть цілісність світогляду, який 

себе виявляє. Якщо тут щось і створюється, то воно лише створюється. 

Можливо, у перспективі формується якась цілісність дискурсу, однак у цих 

формах, народжуваних таким чином, було б перебільшенням бачити ціліс-

ну системну картину, адже принцип упорядкування передбачає значно 

більшу системність і логічну зв’язність понять, ніж те, що є в реальній сві-

домості і в реальному мовленні, яке породжує ці поняття. То тут теж вини-

кає небезпека такої підміни реальності, створення певної фікції тієї сис-

темності й цілісності світогляду, якої реальна свідомість не має. Як 

уникнути цієї проблеми? 

Світлана Жаботинська: Розділю Ваше запитання на дві частини. Пер-

ше, щодо словника-тезаурусу як лінґвістичного об’єкта. Словники — будь-

які — містять не мовленнєвий, а мовний матеріал, який фіксує не контек-

стуально зумовлені смисли, а мовно-системні, соціально укорінені значен-

ня. Словник, що планується, не є винятком. Значення його термінів не є 

спорадичними, варіативними; ці значення є відносно сталими. Вони не 

створюються, вони вже створені, і словник має їх лише зафіксувати. 
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Словники-тезауруси репрезентують лексичні поля, в яких із часом відбува-

ються якісь зміни: щось з’являється, щось зникає. Лінґвісти це досліджу-

ють, і вони знають, як це відбувається. Проте концептуальна структура, 

каркас, скелет поля, який і зумовлює специфіку цього поля, залишається 

досить стабільним, і саме він забезпечує поняттєву цілісність поля, яку ми 

в коґнітивній лінґвістиці називаємо концептуальним доменом. Коли тер-

мін активує певне поняття (вузол мережі), він одночасно активує і той до-

мен (з його структурою), частиною якого є це поняття. Це аксіома фреймо-

вої семантики і теорії мереж взагалі. Лінґвістичною проблемою є не відсут-

ність системності й цілісності лексичного поля і його поняттєвої основи 

(системність і цілісність у ній є завжди з огляду на природу нашого мислен-

ня), а способи структурування цієї поняттєвої основи. У моїй доповіді був 

запропонований один із таких способів, складніший за ті, що існують у 

традиційній лексикографії, але, сподіваюся, більшою мірою наближений 

до природних механізмів опрацювання інформації.

Друге. Чи наділена мовна картина світу, представлена в лексичних полях 

і словниках-тезаурусах, психологічною релевантністю, тобто якою мірою 

вона відбиває структуру свідомості? Останні дослідження представників 

нейронаук (університет Берклі, США)  41 свідчать про те, що така ре ле-

вантність існує навіть на рівні мозку: мозок начебто «покритий» системою 

достатньо гомогенних за змістом лексичних полів, локалізованих у його 

певних ділянках. Є спеціально створене відео  42, яке я показую своїм студен-

там. Низка термінів і відповідних їм понять є «наскрізними», присутніми в 

різних лексичних полях. Схоже на те, що поняття МИ :: ВОНИ і супутні 

оцінки ХОРОШІ :: ПОГАНІ, залучені мною до побудови концеп туальної 

моделі словника-тезаурусу, є також наскрізними: це модальності, які «на-

шаровуються» на емпірично отримані дані (актантний план). Про психоло-

гічну релевантність лексичних полів свідчить сам процес семіозису — про-

цес створення знаку і користування ним. Створення знаку пов’язане з тим, 

що в коґнітивній науці називають «мапуванням» (англ. mapping, рос. кар-

тирование), фраґментарним і почасти девіантним зображенням. При ство-

ренні слова ми йдемо від значення (поняття) до форми: обирається якийсь 

мотиватор, фраґмент цілісного значення; цей фраґмент стає «внутрішньою 

формою» слова, що отримує матеріальну оболонку — «зовнішню форму». 

Незвичність останньої привертає увагу, що характерно для вербальних ме-

мів (наприклад, бикоко — бик + рококо «стиль маєтку Януковича в Ме-

41 Hull A.G., Heer W.A. de, Griffiths, T.L., Theunissen F.E., Gallant J.I. Natural speech reveals the 

semantic maps that tile human cerebral cortex // Nature. — 2016. — Vol. 532. — P. 453–458. 

 (http://www.nature.com/articles/nature17637.epdf?shared_access_token=ggBjXDDGv-

V 8 e o r c w R R E 0 7 N R g N 0 j A j We l 9 j n R 3 Z o Tv 0 N 4 9 8 m D f M r Y 7 s 7 L k l w Q l a V -

66GRXvVzR6b4mrv8NcpnRHsTwDKldoOjfg5k6_WjYeOr9eHOemNNDSPgiYfst5VjzjU-

vaeqJHrMPGg_bDKqv5RF9QNYaHWsxDeIntzQPNBFQ%3D).
42 The brain dictionary ( http://www.nature.com/nature/videoarchive/brain-dictionary/index.html).
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жигір’ї»). Користування знаком пов’язане з тим, що в коґнітивній науці на-

зивають «конструюванням», «інтерпретацією» (англ. construal)  43. При ко-

ристуванні словом його внутрішня форма стає підказкою для активації 

його значення, в якому інформація не віддзеркалює світ, а суб’єктивно 

його інтерпретує. Якщо у внутрішню форму (мотиватор) закласти спотво-

рений інформаційний фраґмент, він спричинить появу спотвореного зна-

чення, що, зокрема, характерно для неологізмів Антимайдану (наприклад, 

салоеды, поцреоты «українці»). У будь-якому випадку мова — через свої 

форми (слова, речення, тексти) — відбиває свідомість. Сукупність мовних 

форм, їх широкий корпус надає нам інформацію про суспільну концептуаль-

ну картину світу, про суспільний світогляд, до якого дістатися іншим спо-

собом, аніж через мову, неможливо. Ми не є телепатами. Зв’язок між мов-

ною і концептуальною картинами світу є безперечним, а над тим, як його 

виявляти, аналізувати і показувати, слід думати. Це одна з ключових проб-

лем коґнітивної лінґвістики. 

Сергій Пролеєв: У принципі, напрям правильний. Однак у Вашому 

ос танньому пасажі йдеться про картину світу. І ця картина фраґментарна, 

вона складається з пазлів: того немає, цього немає, цього немає… Десь про-

малювалося обличчя, а руки-ноги не позначилися. Тобто реальний стан 

свідомості — це якісь шматки, але більша частина поля біла. І ми відтворю-

ємо це лінґвістично у своєму тезаурусі. Принцип системи — це цілісність. 

Система не любить білих плям, тому вона вибудовує цілісну картину. Проте 

в нашій картині білих плям може бути безліч, водночас ми говоримо про 

тематичну цілісність. То яким чином нам дійти відповідності, щоб позбу-

тися лакун у семантичних полях? Загальна схема може вимагати наявності 

якогось поняття, а ми бачимо, що його немає. Як все ж таки схопити оцю 

фраґментарність реальної свідомості, як її відтворити у цьому тезаурусі, 

щоб справді бачити, зрештою, цю свідомість у русі, а не просто фіксувати її 

і створювати цілісність там, де її іще немає? 

Світлана Жаботинська: Це надзвичайно цікаве запитання. І відповідь 

на нього виходить за межі конкретного проекту нашого словника. Словник 

має систематизувати мовні дані, які, зважаючи на семіотичну, знакову при-

роду мови, можуть сприяти відтворенню лише контурного абрису певної 

системи. Адже знак сам по собі не відтворює свідомість, він її лише активує 

через якусь підказку-мотиватор. Проте навіть у такому схемному, абрисно-

му вигляді мовна картина світу є цілісною і системною: вона відбиває кате-

горизацію предметного світу і типи реляцій між сутностями. Мовна картина 

світу, як і концептуальна (поняттєва) картина світу, не є сталою: з часом і за 

умов зовнішнього впливу вона може перебудовуватися. Про це, зокрема, 

43 Zhabotynska S.A. Saussure’s theory of the linguistic sign: a cognitive perspective // Papars of 

the International Congress of Linguistics, 20–27 July, 2013, Geneva — Published and dis-

tributed by: Département de Linguistique de l’Université de Genève, Switzerland.
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свідчать результати досліджень мови в діахронії. У нашому проекті ми пра-

цюємо з вербалізованими поняттями в синхронії, на достатньо короткому 

часовому відрізку. Цілісність системи таких понять створюється її концеп-

туальною онтологією, адекватність якої залежить від її відповідності при-

роді ментальних репрезентацій. Адекватна концептуальна модель системи 

понять справді здатна виявити наявність певних лакун у реальній свідо-

мості і — ширше — у світогляді суспільства. Крім того, адекватна модель 

(онтологія) системи окрім лакун може виявити й інформаційні викривлен-

ня. І з цим слід щось робити. Це поштовх для дії. Я наведу приклади з ін-

ших проектів. Коли виникає питання щодо двомовності в Україні і шляхів 

зміни індивідної домінантності мов, за якою замість домінантної росій-

ської має бути домінантна українська, беруться до уваги різні політичні, 

соціальні і психологічні чинники. Водночас концептуальна онтологія явища 

двомовності виявляє лакуну — відсутність урахування дії нейрокоґнітивних 

(пов’язаних із мозком) чинників, без яких конструктивне вирішення пи-

тання шляхом адекватних заходів неможливе. Інший приклад — міжнарод-

ний проект «Сприйняття Євросоюзу Україною та Ізраїлем / Па лестиною 

(2015–2017)», фінансований ЄС і здійснюваний під егідою університету 

Кентербері, Нова Зеландія. Із цим проектом, учасником якого я є, аналізу-

ється український медійний дискурс, що стосується Євросоюзу. Метою є 

відтворення, шляхом аналізу широкого корпусу медійних наративів, ціліс-

ного образу Євросоюзу — такого, яким його бачить Україна. Якщо в такому 

цілісному, реконструйованому із численних фраґментів образі, де є свої ак-

танти і зв’язки між ними, щось буде не так, то замовники проекту, імовір-

но, будуть думати, як це змінити. Аналогічну роль, думаю, має виконувати 

й наш словник. Він не покриє все. Щось залишиться поза межами термі-

нів. Якщо це буде важлива лакуна, її слід заповнити у коментарі до словни-

ка. У цілому ж я бачу призначення словника в тому, щоб розкрити суть 

Революції Гідності, зумовленої «картиною світу», світоглядом українського 

суспільства, яке здійснило цю революцію, розкрити систему його цінніс-

них орієнтирів, яку нині намагається девальвувати Росія, що також слід 

показати у словнику. Цей проект може зробити свій внесок як у здолання 

ідеологічних і психологічних конфліктів усередині країни, яку ми прагне-

мо бачити єдиною, так і в позиціювання України на міжнародній арені, де 

її побачили, але так до кінця поки що не розгледіли. Здійснити цей проект 

мають українські інтелектуали, поєднавши знання і зусилля соціологів, 

психологів, лінґвістів, політологів і — звичайно ж — філософів! 

Олексій Сігов

Майдан. Свідчення
Для мене є суттєвим, що в рамках даного круглого 

столу я можу висловитися як редактор гуманітарного видавництва «Дух і 
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Літера», себто як людина, яка має певний досвід прагматичного ставлення до 

письмової фіксації понять та феноменів. Саме тому мені хотілося б поверну-

тися до головного питання семінару, а саме — до проекту написання словни-

ка, який мені здається дуже важливим. Від самого початку важливо розуміти, 

яким чином така робота буде реалізовуватись. Для мене це важливо з огляду 

на мою громадянську позицію та з огляду на той досвід роботи з поняттями, 

який з’явився у нашого видавництва за двадцять п’ять років його існування. 

Насправді, є чимало слів, що дають характеристику тим подіям або тій 

ідентичності, яка була представлена на Майдані. Щойно ми почули від па ні 

Світлани Жаботинської чудову розповідь про те, яким чином все це можна 

класифікувати. 

Вважаю, перш за все ми повинні зрозуміти, якою є мета дослідження 

та в якому «дусі» ми хочемо його реалізовувати. Саме тому важливо розпо-

чинати із прискіпливої уваги до головного поняття — гідності. Крім того, 

ключовим арґументом на користь написання такого словника мені вбача-

ється його спроможність наблизити нас до порозуміння, якого так потре-

бує наше суспільство. Отже, таке дослідження є важливим, насамперед, 

для нас самих — воно допомагає прояснити, ким є ті люди, що перейма-

ються ідеєю гідності та що, власне, нас єднає. Важливо розпочати саме з 

того, щоб зійтися в розумінні «протопонять», що увійшли у верхні рядки 

списку ключових понять «словника» Майдану.

Для мене дуже важливим і показовим є один з моментів моєї історії 

Майдану. Одного разу я спілкувався з французькими соціологами, що жили 

в одному з наметів. Вони розповідали, що останні десять років їздять по 

гарячих точках, збирають соціологічні дані в умовах революцій та гострих 

соціальних викликів, коли люди змушені вдаватися до публічних протес-

тів. Попри те, що загальний контекст події завжди різниться, вони задають 

учасникам подій однакові прості запитання: чому людина приєдналися до 

протесту, якою вона бачить мету та як уявляє собі шляхи її досягнення. Що 

їх здивувало — так це дуже узагальнені та, на перший погляд, абстрактні 

мотиви, які проголошувалися у відповідях людей на Майдані. Люди каза-

ли, що вони вийшли боротися за солідарність, правду, гідність тощо. Для 

французьких соціологів це стало зовсім неочікуваним викликом: вони не 

мали досвіду роботи з подібною арґументацією. Насправді схоже питання 

стоїть наразі й перед нами. Перш ніж починати роботу над словником, не-

обхідно зрозуміти, яким буде контекст запропонованого аналізу, яким буде 

привід для дослідження. Чимало відповідей на ці питання ми отримали на 

інтуїтивному рівні на самому Майдані, продовжуємо їх шукати й зараз. 

Зокрема, таким приводом, що випливає із самої назви «Дискурс Революції 

Гідності», має бути саме пошук порозуміння.

Сьогодні я приніс дві книги, що вийшли друком у нашому видавни-

цтві. Перша з них — «Європейський словник філософій», над яким ми пра-

цюємо вже понад п’ять років. Друга — «Майдан. Свідчення». Обидві є дуже 
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важливими й дуже суголосними проектові, про який йдеться сьогодні. 

«Європейський словник філософій» примітний тим, що це проект, запо-

чаткований у Франції, який, утім, на сьогодні підхопили й інші країни. 

Словник вже перекладено англійською, триває робота й над іншими версія-

ми: іспанською, португальською, арабською, румунською тощо. Дуже при-

ємно, що й українська мова долучена до цього процесу. В цьому словнику є 

такі статті, як «Правда», «Громадянське суспільство», «Правова держава» та 

інші, що можуть бути серйозним підґрунтям для тих досліджень, які ми хо-

чемо зробити в рамках цього нового проекту.

Також важлива сама ідея: навіщо був потрібен цей «Словник філосо-

фій»? Вважаю, що він є своєрідною відповіддю тій кризі, в якій нині пере-

буває Європа, Це криза — політична і можна сказати, антропологічна. 

Європейський Союз поступово втрачає енергію тих ідей, що об’єднували 

його від самого початку. Нове покоління живе іншою пам’яттю, має інший 

досвід повсякденності, і його представників не надихають ті ідеї, які нади-

хали засновників ЄС. Отже Європі зараз вкрай потрібна нова енергія, нові 

ідеї. Мені здається, що серйозний аналіз нинішньої ситуації в Україні є од-

ним із майданчиків для формування таких ідей. 

Утім, треба зрозуміти, як грамотно виконати цю роботу. Насамперед, 

має значення, хто увійде до складу команди дослідників, — і в цьому сенсі 

чудово, що вже в цій залі сьогодні ми бачимо такий потужний міждисци-

плінарний склад істориків, соціологів, філософів.

Мушу сказати, що мене трішки лякає запропонований термін реаліза-

ції проекту. Ця робота має якомога ширше проникати в суспільство, її не 

можна звести до простого написання та видання словника. Тому мені зда-

ється, що для такого шляхетного проекту неправильно ставити мету видати 

словник до «Книжкового Арсеналу» 2017 року, що відбудеться наступної 

весни. Звісно, це жодним чином не означає, що можна обійтися без фікса-

ції певних реалістичних строків, строки ставити необхідно. Не менш важ-

ливо вже зараз розробити програму роботи. Зокрема, робочі питання про-

екту доречно обговорити у форматі тематичних семінарів, досвід про-

ведення яких в межах перекладу «Європейського словника філософії» ми 

вже маємо. Вважаю, члени видавництва та коло наших спеціалістів з готов-

ністю долучиться до цієї справи. 

Також для мене становить інтерес ще одне питання. З досвіду найдра-

матичніших подій ХХ століття ми знаємо, що поряд з тією площиною, що 

потребує артикуляції в дискурсі, існує інший вимір подій, який залишаєть-

ся невимовним. Тож необхідно визначитися з тим, якими засобами схоп-

лювати це невимовне. Крім семантичної складової важливу роль відіграє 

настрій, з яким слово промовлено, з яким воно входить у певний наратив. 

І цей настрій як об’єкт схоплення перебуває на межі філософського дослі-

дження, мистецтва і різних соціальних практик. Що мається на увазі? 

Наприклад, в Києві на Майдані поруч із філософами, істориками, соціо-
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логами був композитор Валентин Сильвестров, і для розуміння нашого 

дискурсу дуже важливим є те сприйняття моменту, яке він приніс на 

Майдан. Зокрема, він створив п’ять інтерпретацій на Гімн України, під-

креслюючи, що автор гімну, Михаїл Вербицький, надихався літургійними 

канонами. На думку Сильвестрова, певна шляхетність нашого гімну поля-

гає саме в його літургійній складовій, і саме цим він відрізняється від пере-

важної більшості гімнів. Тож і нам слід придивитися до того, яким чином 

музика, мистецтво повертають часто-густо забуту шляхетність словам. 

Запитання із залу. Ви казали що вважаєте надто коротким термін, який 

заплановано для реалізації проекту створення словника «Дискурс Революції 

Гідності». Але чи відомий Вам досвід пані Наталі Хоми, яка за два місяці, 

об’єднавши дослідників з усієї України, зорганізувала створення та видан-

ня словника сучасної політичної термінології, що містить, зокрема, чима-

ло термінів Майдану й періоду Революції Гідності та більш давніх — фак-

тично, від Помаранчевої революції?

Олексій Сігов: Я не кажу, що не треба намагатися видати словник до 

«Книжкового Арсеналу», але мені здається що короткі строки не мають 

змушувати нас одразу переходити до другого етапу — аналізу, нехтуючи 

етапом розроблення загальної концепції роботи. У «Європейському слов-

нику філософій», що я приніс сьогодні, у вступній статті докладно описа-

но, для чого це потрібно: чітке формулювання загальних питань задає 

спільний ракурс і дає змогу всім учасникам проекту розмовляти однією мо-

вою. Тому, мені здається, необхідно провести принаймні декілька семіна-

рів, впродовж яких буде визначено нашу спільну позицію. І на цьому етапі 

не можна встановлювати якісь строки та обмеження, бо інакше проект 

просто розпадеться.

Запитання із залу. Якою мовою в ориґіналі був виданий цей словник 

[Європейський словник філософій]?

Олексій Сігов: Він був виданий французькою мовою. Працювала ко-

манда дослідників з різних європейських країн, потім словник весь був пе-

рекладений французькою, бо Франція була замовником. У вступній статті 

підкреслено, що є розрізнення між французькою як метамовою тобто мо-

вою, якою зроблено переклад, і мовою поміж мов. Там можна знайти пере-

клади статей, які в ориґіналі були зроблені різними мовами. Це є той жест 

відкритості, поваги до кожної з культур.

Репліка із залу. Цілком згоден з Вами щодо необхідності проведення 

робочих семінарів. Понад те, необхідно також проводити конференції, 

круглі столи, інші обговорення — та щонайшвидше видати на-гора якийсь 

перший варіант словника. Такі проекти можуть реалізовуватися роками, 

але перше видання не слід надто відкладати. 

Світлана Жаботинська: Важливо, що вже на найпершому етапі роботи 

мають бути написані ключові, центральні статті словника. Наприклад, 

«Майдан» — це одне з ключових понять, навколо якого вже тим чи іншим 
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чином збираються інші дотичні поняття. І ця центральна стаття має бути 

написана таким чином, щоб максимально чітко відображати ідею словни-

ка, його концепцію, кут зору. Ймовірно, необхідні великі статті, присвяче-

ні ключовим поняттям, тоді як інші статті, пов’язані з ними, мають мати 

менший обсяг. Але, так чи інакше, всі статті мають бути уніфікованими.

Олексій Сігов: В такому разі виникає питання, що ми розуміємо під уні-

фікованістю. Як на мене, така уніфікованість задається вступною статтею, 

в якій представлено позицію команди, яка працює на проектом. Інші стат-

ті не варто обмежувати. Зрозуміло, якщо, наприклад, статтю «Антимайдан» 

запропонувати підготувати Сігову чи Кебуладзе, матимемо зовсім різні 

тексти, які висвітлюватимуть різні політичні й світоглядні позиції. Але це 

цілком нормально: такий словник має входити в культуру і мотивувати су-

спільство до серйозної критичної роботи, а не давати готові відповіді.

Репліка із залу: Виходячи з досвіду реалізації енциклопедичних проек-

тів, хочу додати, що певні обмеження все ж необхідні. Має існувати чітка 

концепція словника, схеми статей, вимоги до статей, чітко зазначена кіль-

кість знаків і так далі. Необхідно чітко визначити підхід до систематизації 

статей: чи то тематичні блоки, як пропонувала пані Світлана Жаботинська, 

чи то алфавітний перелік, чи то щось інше. Якщо всі ці речі чітко прописа-

ні в концепції проекту, знімається багато питань у процесі його реалізації, 

тому, залучаючи авторів, ми маємо досить строго обмежувати їх методич-

ними рекомендаціями та вимогами до статей. 

Олексій Сігов: Цілком згодний. Я вважаю, насамперед, необхідно ви-

значити двох-трьох головних редакторів, після чого, власне, й переходити 

до формулювання концепції проекту.

Надія Трач
Слоґани Майдану як експресія ідентичності
Відомий французький історик П’єр Нора, описую-

чи революційні події у Франції 1968 р., звернув увагу на мовний аспект: 

«Травень 1968-го був насамперед фестивалем ефективних дієвих слів; усі 

форми поєдналися — і створили подію: слова лідерів і слова анонімів, слова 

на стінах і на гаслах, слова студентів і робітників, слова, винайдені та цито-

вані, поетичні, педагогічні або месіанські, слова без слів і слова-шуми, що 

долинали вночі від барикад Латинського кварталу»  44. Чи не нагадує вам ні-

чого цей опис? Сучасний же український письменник Тарас Прохасько, пи-

шучи про події Майдану, зазначив, що це можна порівняти з тим, якби ні-

мий почав говорити: «Для історії нашого народу ці дні й тижні мають ще й 

таке найвагоміше значення, що заговорили всі, повернувши собі здатність 

мови. За цей час було проговорено, виказано, сформульовано стільки ду-

мок, ідей, відчуттів, емоцій і мрій, що чогось подібного іноді можна чекати 

44  Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. — К.: Кліо, 2014. — С. 26.
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роками. Ми стали по-справжньому мислячими істотами, бо наше мислення 

з неймовірною інтенсивністю шукало й знаходило слова, словосполучення, 

речення, абзаци й вигуки. Важко переоцінити той момент, коли німий по-

чинає говорити, бо такі моменти класифікуються як диво»  45. 

Беручи активну участь у подіях Майдану, я як лінґвіст почала звертати 

увагу на вибух творчості — як візуальної, так і вербальної. Плакати, наліпки, 

роздаткові матеріали, розписані каски, щити, намети, стрічки, усні закли-

ки, креатив у соцмережах, графіті. Від цього всього неможливо було схова-

тися. Весь цей креатив проникав і за межі Майдану — в під’їзди будинків, 

автобусні зупинки тощо. Результатом мого дослідження стала книжка  46, яка 

містить перелік з понад 800 слоґанів та їх аналіз через різні дихотомії: евфе-

мізація / дисфемізація, архаїзація / модернізація, суспільні та мовні функції 

слоґанів, а також висвітлення цінностей та ідентичностей майданівців через 

гасла протесту. Протиставляючи ці дихотомії, я намагалася не загубити те, 

що посередині, адже, скажімо, модерне й архаїчне надзвичайно переплете-

ні, і саме на їхньому стику народжуються трансформовані ідентичності, ча-

сом важко розрізнити евфемізацію та дисфемізацію, наприклад у постмай-

данному гаслі — ПТН-ПНХ співіснують ці два явища: з одного боку, якщо 

абревіатуру розшифрувати, чітко пролунає дисфемізація, з іншого боку — 

ця формула для невтаємничених може прозвучати евфемізовано. Отже, ре-

волюційні слоґани — це словесні формули, котрі стисло й лапідарно переда-

ють суть подій, об’єднують навколо ідей, передають широкий спектр по-

чуттів, формують солідарність, при цьому вони глибоко занурені в культуру 

та цінності суспільства, котрі є своєрідним ресурсом для їх формування.

Хочу коротко зупинитися на аспекті формування ідентичності, оскіль-

ки він, як на мене, є одним із найважливіших, для цього проекту зокрема. 

Сучасна людина, як відомо, є носієм кількох ідентичностей водночас — 

ґендерної, національної, реґіональної, соціальної тощо. Вона може зміню-

вати їх як ролі чи маски. Певні історичні періоди загострюють, увиразню-

ють той чи інший тип ідентичності, прискорюють процес її формування. 

Як зазначає дослідниця Монсерат Ґібернау в праці «Ідентичність націй», 

описуючи формування національних ідентичностей у Європі: «Війни по-

сприяли поширенню уявлення про націю як спільноту, визначену долею. 

Крім того, народили чуття солідарності зі співгромадянами й вірності на-

ціональній державі»  47, і ще: «творення національної ідентичності — це ре-

акція на складний процес, завдяки якому індивіди ідентифікують себе з 

45 Прохасько Т. Христос ся рождає, в: Євромайдан. Хроніка відчуттів [колекція есе Тараса 

Прохаська, Івана Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука]. — 

Брустурів: Дискурсус, 2014. — С. 17.
46 Див. детальніше: Трач Н. «Разом — сила!» Риторика українського спротиву. Соціолінг-

вістичні есеї. — К.: Кліо, 2015. — 144 с.
47  Ґібернау М. Ідентичність націй. — К.: Темпора, 2012. — С. 44.
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сукупністю символів і традицій, культурою й мовою, що мають силу 

об’єднувати і наголошують на чутті спільноти»  48. З іншого боку, деякі до-

слідники застерігають від надуживання терміном «ідентичність», вказуючи 

на його розмитість, багатозначність та невизначеність, зокрема в сучасних 

соціальних науках. Так, Роджерс Брубекер і Фредерик Купер наголошують, 

що ідентичність є водночас категорією практики та категорією аналізу, тож 

важливо зберігати баланс між двома цими поняттями  49. 

Власне, на Майдані ми бачила яскраве вираження цього розмаїття іден-

тичностей, вербалізоване, зокрема, через гасла: Україна єдина, українці — це 

сила! (національна ідентичність), Europe, open door for Ukraine! (європейська 

ідентичність), Науковці проти насилля, Молодь нації за євроінтеґрацію (со-

ціальна ідентичність), Вийду заміж за свого героя (ґендерна ідентичність), 

Витя, не зли Троещину, Коломия — це Європа! (реґіональна ідентичність). 

Маски ідентичностей видозмінювалися, перепліталися, що вказувало на 

процес активного пошуку індивідами та суспільством загалом відповідей на 

запитання: хто ми? куди йдемо? яких змін потребуємо? 

Відомий американський лінґвіст Майкл Галідей визначав мову як «на-

бір можливостей, пакет опцій з відкритим кінцем у поведінці, що доступна 

для індивіда в його існуванні як соціальної людини»  50. Згідно з його тео-

рією, значення народжується в контексті, обговорюється і трансформується 

мовцями. Якщо говорити в термінах семіотики, то революційний слоґан — 

це певний риторичний знак, котрий відсилає нас до історичних пластів і 

соціокультурних сенсів, акумулює енергію протесту, кристалізує прагнен-

ня та вимоги учасників революції, відображає широку палітру емоцій. Так, 

у слоґанах Майдану були переплетені архаїчні й модерні мотиви. Дівчата-

сту дентки у вінках скандували Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу (ва-

ріація — Чорні брови, карі очі, а в Росію я не хочу), багато гасел згадували 

козацькі часи, порівнюючи Майдан із Січчю, події початку двадцятого сто-

ліття, зокрема битву під Крутами, протестувальники часто вдавалися до 

цитувань класиків: Тараса Шевченка, Василя Стуса, Ліни Костенко. 

Проте архаїка переосмислювалася, набуваючи модерного звучання. 

Для прикладу, на вулиці Грушевського, в епіцентрі протистоянь, протесту-

вальники створили революційні графіті, зобразивши трьох класиків — 

Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесю Українку та підписавши портрети 

цитатами відповідно: Вогонь запеклих не пече, Все наше життя — війна, Хто 

визволиться сам, той буде вільний. Цитати не були трансформовані, проте 

візуальний ряд суттєво модернізовано: Кобзаря зображено в червоно-

чорній символіці Правого сектору, Каменяра — в будівельній касці з напи-

48 Там само. — С. 47.
49  Brubaker R., Cooper, F. Beyond Identity // Theory and Society, — 2000. — 29. — P. 4.
50 Halliday M. Language in Social Perspective // Sociolinguistics. A Reader and Coursebook / 

ed. by N. Coupland, A. Jaworski. — New York, 1997. — P. 31.
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сами Банду геть, Мамо, я екстреміст, Лесю — в захисній масці, усі портре-

ти декоровано зображеннями коктейлів Молотова. Таким чином і тво рилася 

оновлена ідентичність — переосмисленням історії, наданням їй нових зна-

чень і прочитань у новому суспільно-політичному контексті. 

З іншого боку, революційний слоґан — це аудіовізуальний знак, який 

репрезентує спільноту протестувальників у національних та міжнародних 

медіа через тиражування образу, маркує «місце пам’яті» та формує колек-

тивну пам’ять про події. Скажімо, для майбутніх поколінь образ Майдану 

формуватимуть фотоальбоми та підбірки найяскравіших світлин подій у 

всесвітній мережі. Влучні слоґани часто потрапляють на ці фото, особливо 

якщо ми говоримо про мирну фазу протесту. У протестній риториці роз-

миваються межі між індивідуальним та соціальним. Не важливо, хто є ав-

тором слоґану, якщо він влучний, він моментально поширюється в мережі, 

набираючи лайки та репости і наступного дня стане повторюваним багать-

ма протестувальниками. 

Формування ідентичності можна було спостерігати на рівні граматики: 

протестувальники часто окреслювали важливість власної ідентичності че-

рез гасла та заклики з особовим займенником я: Я тут не за гроші, Я не піду 

з Майдану до відставки Януковича, Я дихаю вільно, Я пишаюсь тим, що я 

українець, Я відповідаю за те, що буде завтра, Я українець і я не можу зберіга-

ти спокій. Як на мене, це не було якання чи егоїзм, а ствердження важли-

вості власного вибору та відповідальності. З іншого боку, формувалася ми-

спільнота: Ми — українці. Нам набридло пишатися. Ми почали щось робити. 

Небаґато слоґанів містили особові займенники він, вона, вони, що, з одного 

боку, вказувало на те, що протестувальники беруть відповідальність за свої 

дії на себе і не так часто звинувачують владу, з іншого боку, на те, що образ 

іншого як ворога ще був на тоді розмитим. Ситуація кардинально змінилася 

з анексією Криму та початком російської мілітарної аґресії на Донбасі. 

У цих словесних формулах можуть застосовуватися як новостворені 

слова, так і переосмислюватися ті, що вже усталені в мові, а часом їхнє по-

єднання в одному заклику додає нових сенсів. Так, у гаслі партії Демальянс 

Майданемо Януковича використовувався семантичний неологізм майдану-

ти — тобто усунути від політичної влади, що, ймовірно, був відповіддю 

протестувальників на вживані в дискурсі російських соціальних мереж 

новоутворень — «майданутый». В українській мові раніше функціонувало 

діє слово майданити, тобто вирувати, так етимологічні словники фіксують 

словосполуку вода майданить. З іншого боку, маємо слоґан, котрий з’явився 

в ніч після побиття студентів — Я крапля в океані, який змінить Україну. На 

перший погляд, жодних неологізмів. Влучне метафоричне вираження важ-

ливості маленьких кроків, спільних зусиль кожного окремо взятого про-

тестувальника. Цей слоґан, створений групою креативних дизайнерів 

«Страйкплакат», був миттєво розтиражований, використовувався на реґіо-

нальних майданах, багато користувачів у соціальних мережах ставили цей 
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плакат як профільну картину, він мав безліч візуальних та вербальних 

трансформацій. Якщо ми звернемося до прихованих сенсів, до яких від-

силає нас цей риторичний знак, то побачимо, чому саме таке поєднання 

народжує такий потужний зміст. 

 Я — самість, індивідуальність, персональний вибір, відповідаль-

ність

 крапля — частинка цілого, вода, очищення, фраземи «крапля ка-

мінь точить», схожі як «дві краплі води»

 в океані — водна стихія, сила, потуга, найпопулярніший україн-

ський музичний гурт «Океан Ельзи»

 який змінить — зміни — це одне з основних прагнень протестуваль-

ників на противагу «стабільності» режиму, енергія трансформації

 Україну — край, земля, рідне, свої

Таким чином цей слоґан формує ядро оновленої ідентичності україн-

ців — активних представників громадянського суспільства. Поєднання цих 

слів промовляє — твої зусилля не марні, ти можеш взяти відповідальність 

на себе, ти можеш все змінити, ти важливий, нас багато, ми зможемо, змі-

ни будуть скоро. 

 Або ж інший слоґан: «Разом — сила!», який я використала для назви 

книжки, оскільки він був одним із найпотужніших і часто повторюваних, 

як в усному скандуванні на вічах, так і в писемній формі — на наліпках, 

плакатах і досі актуальний, використовується волонтерами, військовими. 

Разом — солідарність, фраземи — гуртом (разом) легше і батька бити, 

акумулює слоґани попереднього протесту, Помаранчевої революції 2004 р. — 

Разом нас багато — нас не подолати та інші варіації майданівських слоґа-

нів — Разом — до кінця!, Разом — до перемоги!

Сила — потужність, перемога. 

Тож я радо долучуся до цього вкрай важливого проекту. Як на мене, по-

трібно визначити два-три десятки найважливіших слоґанів Майдану і роз-

робити словникові статті про них — про історію створення, історичні та 

культурні конотації, сприйняття учасниками протесту, обговорення в соц-

мережах, критику, трансформації, використання в артефактах, художній 

літературі, нон-фікшн, національних і міжнародних засобах інформації. 

Статті варто візуалізувати, адже слоґани Майдану часто були влучним по-

єднанням вербального та візуального.

Сергій Пролеєв 
Прикінцеве слово
Гадаю, що, завершуючи нашу роботу, маємо право 

стиха поаплодувати учасникам за цей справжній інтелектуальний мара-

фон, що розтягнувся на цілий день. Звичайно, ви розумієте, що формат 

подання матеріалів у журналі вимагає серйозної селекції, обробки й реда-

ґування. Якщо відтворювати все, що було сказане, то і двох повних чисел 
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«Філософської думки» не вистачить. Залишаться основні концептуальні 

тези, що були висловлені. Зазначаю це зразу, щоб не було непорозумінь. 

Журнал не друкує матеріалів конференцій, круглих столів та інших обгово-

рень. Призначення публікацій у ньому — висвітлити основний підсумок 

дискусій, представити своєрідне теоретичне резюме, яке може стати у при-

годі при подальшій дослідницькій роботі. І водночас, звісно, стимулювати, 

навіть провокувати інтелектуальний інтерес до проблеми. 

Нинішнє засідання маємо сприймати лише як перший крок спроби 

схопити й виявити смисл і потенціал поточних соціальних зрушень через 

властиві їм мовленнєві, дискурсивні практики. Оприявнити їх характер, 

спрямування, перспективи. І не у вигляді окремих спорадичних спостере-

жень, а на основі чітко визначеної методології, наявність якої дозволить ка-

зати про зіставні й загалом науково валідні результати. Для цього потрібно 

буде напрацювати відповідні концептуальні засади і конкретні методики, 

що зовсім не елементарно робиться. Вже з цього засідання окреслилося, що 

нас ще чекають подальші зустрічі — і у форматі конференції, прагнення до 

якої стихійно постало з бажань багатьох присутніх виступити зі своїми сю-

жетами, і у форматі низки різнопланових семінарів, які дозволять проясни-

ти чимало питань створення «Словника», що наразі залишаються доволі 

невизначеними. Робота над таким складним інтелектуальним, гуманітар-

ним проектом буде успішною лише в продуктивному інтерсуб’єктивному 

режимі, в постійному діалозі всіх учасників. Цей режим треба напрацьову-

вати, й відтак, сподіваюся — до скорих зустрічей.
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Білий

Усі історичні розчарування не в змозі

спростувати того факту, що… 

людське буття має не форму еволюції, 

але форму історії як такої.

 МІШЕЛЬ ФУКО

Одним із найскладніших завдань інтелектуально 

активних сучасників революцій є концептуалізація 

значень надзвичайної соціальної дії. Заздалегідь не 

існує універсальної теоретичної оптики, що умож-

ливлює соціально-філософське бачення цього ба-

гато у чому загадкового феномену, що постає як 

«екзистенційне осердя» (Франсуа Фюре) певно-

го історичного періоду. Втім, достатньо виразним 

предметом уважного спостерігача радикальної за-

міни соціальних узвичаєнь цілою низкою суспіль-

них пропозицій можуть бути типи і способи леґіти-

мації політичного панування, певні закономірності 

конституювання соціальних уявлень. При цьому 

слід мати на увазі, що три класичні веберівські типи 

леґітимації — традиційний, леґальний і харизма-

тичний — є ідеальними типами, або «дослідниць-

кими утопіями», за образним визначенням одного 

з фундаторів соціологічної науки. І в цьому розу-

мінні український Майдан 2013–2014 років не є 

винятком. Не зайве також наголосити, що ці до-

слідницькі утопії не є достатніми, щоб зрозуміти 

соціополітичну динаміку сучасних суспільств, втяг-

нутих у революційний вир. Такі явища, як «холодна 

комунікація» та її «індиферентна інакшість», «ме-

таморфози», за ориґінальною термінологією Жана 

Бодрияра, істотно впливають на перебіг політичних, 

мистецьких і навіть наукових подій сьогодення. 
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Метаморфози у цьому разі означають карколомні зміни наративів у телено-

винах, шокові несподіванки для адресата меседжів. Виразним виявом «екс-

тазу комунікацій» (Бодрияр) є, наприклад, стратегія облуди (strategy of deceit) 

Путіна у процесі ведення так званої гібридної війни. Солдати інформаційних 

військ на кшталт Дмитра Кисельова вкидають у масову свідомість усілякі ха-

рамани, щохвилини тасуючи їх мов стос карт, перетворюючи реальні події на 

віртуальні фантасмагоричні телеподії. Тут має місце розрахунок на те, що 

пам’ять не налаштована утримувати в голові «етапи великої брехні». Яскравий 

приклад такої технології — розповідь донецької колаборантки про розіп’ятого 

трирічного хлопчика. Телекоментатор готує глядача до сприйняття цього 

хіта російської пропаґанди: «розум відмовляється зрозуміти, як таке можли-

ве у наші дні у центрі Європи. Серце не вірить, що таке взагалі можливе». 

Далі демонструється інтерв’ю з «уродженкою Закарпаття», в якому вона з 

трагічними інтонаціями говорить про міфічних правнуків вояків дивізії СС 

Галичина, про звірства яких, мовляв, розповідала їй бабуся. Правнуки, за її 

словами, постали з пекла мов привиди своїх прадідів і вчинили акт розп’яття. 

Маємо набір наративів інформаційної війни. Перед нами — образ пекельних 

привидів радикального зла, що їх мають уособлювати міфічні «правнуки» 

«дивізійників», сцена інфернальної жорстокості, а у підтексті — маніпуля-

тивна технологія за лекалом «сказка — быль, да в ней намёк».

Дивізія СС «Галичина» посідає значне місце в новочасній імперській 

міфології Росії не в останню чергу ще й тому, що відіграє роль «операції 

прикриття» для того, аби приховати неспростовний факт: у структурі військ 

СС було шість російських формувань, у тому числі три дивізії, одна бриґа-

да, один корпус і один полк загальною кількістю близько 50 тисяч багнетів. 

Це 29-та ґренадерська дивізія СС «РОНА» (1-ша російська), 30-та ґре-

надерська дивізія СС (2-га російська), добровольчий полк СС «Варяг», 

1-ша російська національна бригада СС «Дружина», 15-й козачий кавале-

рійський корпус СС. Зокрема, тільки одна 30-та ґренадерська дивізія брала 

участь у придушенні Варшавського і Словацького повстань, діяла проти 

макі у Франції. Крім того, масову свідомість росіян у такий спосіб убезпе-

чують від «шкідливого» знання про існування формувань Ваффен СС у 

більшості завойованих Німеччиною країн. Тут достатньо пригадати сум-

нозвісну французьку ґренадерську дивізію СС «Шарлемань», вояки якої у 

квітні 1945 року перебували у центрі бойової зони довкола райхканцелярії, 

несамовито захищали бункер Гітлера під час штурму Берліну радянськими 

військами.

Історія про розіп’ятого хлопчика є характерною для способів суґестії, 

що його використовують російські інформаційні війська, а саме — «війну 

архетипів», за влучним визначенням відомого журналіста російського те-

леканалу «Дождь» Павла Лобкова  1. Такою самою, на думку Лобкова, була 

1  Телеканал «Дождь». Новини, 13 липня 2014 року.
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історія про загін «білих колґоток» — жінок-снайперів з країн Балтії, які, 

мовляв, воювали на боці «антиросійських» сил і добровольчих загонів з 

1990-х років у Придністров’ї, на грузино-абхазькій та чеченській війнах, у 

Дагестані та в Нагорному Карабасі. Цей фольклорний образ російської ім-

перської пропаґанди охоче підхопили публіцисти, письменники охорон-

ницького крила російської культури, політики-шовіністи.

Згодом з’ясувалось, що історію про хлопчика «вигадала» дружина бо-

йовика так званої ДНР. Є достатньо підстав вважати, що ця вигадка була 

добре сконструйована на ґрунті стратегій психологічної війни, розробле-

них спецслужбами Російської Федерації. Примітно, що вік хлопчика й по-

дробиці акту «розп’яття» коливались залежно від оповідачів. Значну роль у 

цих стратегіях відіграє дискурсивний шок, тобто підготовча обробка свідо-

мості на кшталт «розум відмовляється зрозуміти», «серце не вірить». Такі 

наративи відіграють роль превентивної леґітимації, на яку й зорієнтовані 

фабриканти новин. Превентивна леґітимація спрямована на мобілізацію 

демонів архаїчної свідомості задля перемоги у завойовницьких кампаніях.

Аналогічні пропаґандистські прийоми постають як неодмінна умова 

боротьби з дискурсом революції і, по суті, є вербалізованим спротивом не-

формальних інституцій. Річ у тім, що кожен руйнівник «старого режиму» 

(чи то радикальний ворохобник, чи то поміркований реформатор) має спра-

ву не лише з системою формальних політичних інституцій, але і з системою 

віртуальних неформальних інституцій, що часто-густо відіграють роль со-

ціального фундаменту для існування цього режиму. У публічному дискурсі 

ці віртуальні інституції дуже часто подають як універсальний мем, відомий 

під назвою «корупція». При цьому суспільству нав’язують стереотип, згідно 

з яким корупція означає передусім різні форми хабарництва. Втім, коруп-

цію не можна зводити до системи підкупів, непотизму або клієнтелізму. Це 

перш за все неспроможність державних інституцій виконувати свої функції 

належним чином. І така неспроможність має цілком спланований, штуч-

ний характер, є органічною складовою приватизації держави.

Революції породжують і мають породжувати нове право. На ґрунті цьо-

го права постає новий закон. Натомість будь-яка спроба примирити закон 

і порядок завершується поглинанням закону наявним порядком, тим, що 

складався впродовж десятиріч, а то й сторіч, проти якого власне і постає 

народ, вимагаючи його відкинути, оскільки цей старий порядок вже втра-

тив свою леґітимність, і насамперед леґітимність у вигляді неформальних 

інституцій. Ідеться про корпоративну солідарність правоохоронної систе-

ми, прокуратури, суддівського корпусу, фіскальної служби, митниці тощо, 

про управлінські ієрархії як про інструмент реалізації кримінальної діяль-

ності на ґрунті організаційних, інформаційних і фінансових ресурсів ін-

ституцій формальних.

По суті, революціонери здобувають і право на нову раціоналізацію іс-

торії, в якій набувають пріоритетної ваги наративи, пов’язані з реалізацією 
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права на повстання. Саме вони правлять за базис леґітимації новопосталої 

політичної реальності.

Українська Революція Гідності не є винятком у цьому розумінні. Ска-

жімо, уже впродовж тривалого часу ми спостерігаємо розгортання ґранді-

озного симулякру під назвою боротьба з корупцією. Щоразу усталений по-

рядок корпоративної кругової поруки руйнує будь-яку спробу змінити стан 

речей законним шляхом. Не випадково колишній глава СБУ Валентин 

Наливайченко наполягав на необхідності створення трибуналів не лише 

для терористів, а й для корупціонерів. Породжені філістерською вдачею 

ділків дискусії, переговори, узгодження задля пошуку зиску є гальмом для 

фундаментального революційного оновлення права і отже — нової леґі-

тимації. Слід розуміти — вимогою української Революції Гідності була не 

просто ротація політичних еліт, а ліквідація наслідків переродження полі-

тичних інституцій держави. За роки української незалежності відбулась 

фактична приватизація державних інституцій, які втратили свою загально-

національну роль і перетворились на силовий загін кримінальної корпора-

ції. Навіть під час війни не вщухає боротьба за державу як знаряддя реалі-

зації суто корпоративних інтересів.

У перебігу революційних змін невіддільною складовою є радикальне 

оновлення публічного дискурсу, що годі уявити без усілякого роду мовних 

інновацій і переформатування символічного простору колективної дії. 

Ведучи мову про дискурс, я передусім маю на увазі комплекс влади-знання, 

що його засадові риси окреслив Мішель Фуко. Саме революційні зміни 

умов і форм соціально-політичної комунікації є вагомим арґументом на ко-

ристь уявлення про дискурс як комплекс влади-знання, що його обстоював 

Мішель Фуко. У Парижі досі зберігається і працює старовинний ресторан 

«Le Procope». Це один із символічних топосів Великої Французької револю-

ції. Його відвідували посланники США у Франції Бенджамін Франклін і 

Томас Джеферсон, який за обіднім столом у «Le Procope» робив марґіналії у 

тексті Декларації прав людини і громадянина. Тут зустрічались майбутні лі-

дери партії Монтаньярів Дантон і Марат. На підлогу ресторану кинуто чер-

воні килими, оздоблені королівськими ліліями. Отже, відвідувачі навіть ми-

моволі топчуть символи монархії. Офіціанти, вдягнуті у шкіряні фартухи, 

уособлюючи масонів, які відіграли значну роль у Французькій революції. 

Двері туалетних кімнат позначені табличками для громадянок і для громадян. 

Зі стелі звисає люстра, прикрашена кармінно-червоною тканиною у вигляді 

фригійського ковпака, відомого символу свободи і розуму.

Безперечно, революційний дискурс залишається невіддільною складо-

вою соціальних уявлень сучасних французів, важливою частиною леґіти-

мації цінностей та інституцій національної держави. Якщо зануритись у 

його історичні видозміни, то можна простежити всі соціальні перипетії 

зміни усталених соціальних структур з їхньою консервативною інертністю 

і спокусою ґарантованої влади. Водночас, як добре показав Алексис де 
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Токвіль у праці «Давній порядок і революція», Французька революція, по 

суті, прискорила розвиток інституцій абсолютистської держави та адмініс-

тративної централізації, зруйнувавши шляхту і створивши сучасну адмініс-

тративну державу. За утворення такої держави-нації палко аґітували монта-

ньяри в «Assemblée nationale législative». Зрештою, революція відіграла роль пе-

реходу від традиційної монархії до якобінської диктатури [Furet, 1978: p. 283]. 

Ідеться про нові форми леґітимації, провідну роль у становленні якої ві-

діграли так звані societé de pencée («спільноти, що мислять»), більш відомі 

як масонські ложі. Франсуа Фюре називає такі малочисельні войовничі 

групи посередниками у процесі конституювання «суспільством рівних» 

уявної історичної реальності, фахівцями з ідеологічного сюрреалізму. Саме 

вони сприяли встановленню злагоди між анонімними олігархами, всіляки-

ми по середностями, компаніями, що їх утворювали «темні особи», та вза-

ємозамінними персонажами, Брисо, Дантоном, Робесп’єром [Furet, 1978: 

p. 278]. Тут добре проглядає певна структурна аналогія з сучасним україн-

ським постмайданним суспільством, в якому активно діє латентна машина 

урядування, а вкрай популярним продуктом такого урядування стали нуво-

риші з кримінальним минулим, герої і пройдисвіти, політики-перекотиполе, 

які по три, а то й по чотири рази змінювали свою партійну приналежність. 

Факти розкрадання волонтерської допомоги під час війни з Росією, підкуп 

депутатів, герої, воїни — захисники держави і водночас контрабандисти, 

корисливі магнати-патріоти — ось складові соціального ландшафту України 

зразка 2014 — 2016 років. Проте, на відміну від «спільнот, що мислять» доби 

Великої Французької революції, проекти леґітимації й соціального кон-

сенсусу виробляють злютовані групи корумпованих чиновників та олігар-

хічні клани. Вони не продукують історичну сюрреальність. Вони експлуа-

тують символи демократичної леґітимації (свободи і права громадян, ідею 

правової держави і конкурентної ринкової економіки) і спираються на ета-

тистські інституції, насамперед силовий блок, вже добре випробувані 

структури урядування, на корпоративну солідарність радянського штибу.

Трансісторична чинність цих структур завжди добре помітна у конфі-

ґураціях мовного ландшафту доби. Революції породжують битви символів і 

змагання мовних стратегій. Свого часу цей процес було добре осмислено 

Карлом Марксом у відомій праці «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта». 

Інноваційний словник стимулює революційні зміни. Проте дуже часто 

провідні дієвці революцій звертаються по допомогу до історичних анало-

гій. Згадуючи приклади Лютера, який перевдягався у Апостола Павла, або 

вождів Великої Французької революції, що вбирались у шати то Римської 

республіки, то Римської імперії, Маркс порівнює їх з новачком, який ви-

вчає іноземну мову. Новачок неспроможний засвоїти дух нової мови, доки 

не володіє нею вільно, доки не може обійтись без мисленнєвого перекладу, 

доки у новій мові не забуває рідну [Маркс, 1987: с. 8]. Критичний пафос 

Маркса пояснюється відданістю мислителя стереотипам власноруч вироб-
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леного проекту соціалістичної революції з його рецептом зуживання «пер-

вородного гріха» суспільства, що функціює на засадах ліберальної економі-

ки. Йдеться про подолання відчуження людини через звільнення пролета-

ріату від кайданів експлуатації, стрибок з передісторії у царство історії. 

Проте впродовж ХХ сторіччя ми стали свідками спалаху найбрутальнішої 

експлуатації новітніх рабів у країнах, які зазнали трагічних наслідків соціа-

лістичних революцій. Річ у тім, що Марксове розуміння сучасності і пост-

сучасності розміщує історичні події у діахронічному вимірі, що його кон-

ституює власне «принцип революції» (Франсуа Ліотар). Сучасність, на 

думку Ліотара, завжди містить обіцянку її подолання і водночас датує кі-

нець певного періоду, доби і початок нової. Ось чому постмодерн апріорі 

вплетений у модерну темпоральність, яка несе у собі імпульс виходу у геть 

інший стан [Lyotard, 1988: p. 34].

Апеляція до зужитого соціального проекту в історично перейдених 

формах естетизованої ідеології, цього зверненого в минуле еквівалента па-

нування, — це, по суті, спроба його релеґітимації. Таку релеґітимацію здій-

снюють через реставрацію словесного ресурсу та міфологем старого режи-

му. Воля до влади постає як пригадування, яке, у свою чергу, постає як 

знаннєвий ресурс політичної леґітимації. І тут треба розділяти паразитар-

ний дискурс бенефіціарів революції та дискурс сил реставрації.

Перший є різновидом стратегій урядування, які включають до себе цін-

ності великого наративу революції, її сакралізованої ціннісної основи та ра-

ціональності панування. Де-факто під машкарою революційної риторики 

приховано етатистські уявлення верхівки політичного класу, партійної бю-

рократії. У цьому розумінні українська Революція Гідності має шерег спіль-

них рис з Французькою революцією, яка не мала екстрасоціального фунда-

менту на кшталт Американської революції, вкоріненої у релігії та анг лій-

ському Common Law. Не кажучи вже про більшовицьку революцію, сперту 

на профетичний проект наукового комунізму, або революцію нацистську, 

що виросла з расистської утопії націонал-соціалізму. Революція — це зав-

жди певний дискурс, в якому інституціалізована істина прагне взяти гору 

над публічним діалогом. З цього погляду, скажімо, поняття гідності у певно-

му розумінні належить до системи універсальних кодів усіх революцій, що 

дуже швидко перетворюються на меми. Ми можемо говорити про гідність 

релігійної громади у Реформації, гідність третього стану, якщо йдеться про 

Велику Французьку революцію, про гідність колоністів в Американській ре-

волюції, про гідність раси в нацистській, так званій консервативній револю-

ції, про гідність пролетаріату в соціалістичних революціях тощо.

З іншого боку, як зауважував Корнеліус Касторіадис, революціонери 

всіх часів одержимі ідеєю раціонального панування над історією та су-

спільством, вважаючи себе справжніми суб’єктами соціальних змін, у чому 

вже містяться зародки тоталітаризму [Castoriadis, 1990: p. 164]. При влас-

нюючи собі право бути повноправними представниками чи то поступу, чи 
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то Божественного провидіння, комісари історії, по суті, знезначують реін-

ституціалізацію, яку здійснює колективна активність суспільства. Заради 

леґітимації свого проекту більшовики, наприклад, вдались до руйнування 

мови і знезначення внутрішньої форми слова (мотивування назв предметів 

та явищ), створення профетичного сакрального жарґону, запровадження 

словника покручів, зпобутовлення та опошлення марксистського дискур-

су. Фундаментальні риси цього процесу добре реконструював Платонов у 

повісті «Котлован» і романі «Чевенгур», де конкурують між собою два дис-

курси — дискурс більшовицького експерименту та дискурс первородної 

утопічної імпровізації, модерний ідеологічний жарґон, «новомова» та арха-

їчна «речовина існування». Породжене силою уяви утопічне світобачення 

приневолює мовний світ, тісно пов’язаний із структурами повсякденності. 

Саме він руйнує ілюзію абсолютної стабільності, що її плекає утопічна сві-

домість. Епіфеноменами війни дискурсів поволі стають ідеологічний риту-

ал, шизоїдність публічного діалогу, мистецтво імітації та торжество маніпу-

лятивних технологій. Все це увійшло у плоть і кров сучасних олігархічних 

режимів. Наочним прикладом тут може бути путінська пропаґанда з її кар-

коломними змінами пропаґандистських пріоритетів, від проекту «Но во-

росії» до проекту «Сирія як прабатьківщина православ’я». Жарґон досте-

менності, притаманний авторитарним режимам, повертається. Цілий ше-

рег наративів і символічних жестів, притаманних теократичному аб-

солютизму Візантійської імперії, стає осердям наступальної дискурсивної 

машини Кремля. Виразним прикладом функціювання такої машини є епі-

зод, коли під час візиту до Греції у травні 2016 року Путін облаштувався у 

стасидії храму Успіння Пресвятої Богородиці на горі Афон, де колись воз-

сідали візантійські імператори.

У випадку української Революції Гідності можновладні попутники по-

всталих пасіонаріїв українського суспільства, охоплені демоном нагрома-

дження та олігархічної конкуренції, ставились і ставляться до ідеалів, ху-

дожніх форм та ілюзій Майдану як до риторичного знаряддя свого власного 

панування. Вони не претендують на владу над історією, вони претендують 

на владу над суспільством, що є запорукою ґарантованого збагачення їх.

Сьогодні знання і психологічні інструменти стимулювання страхів, 

фобій, ілюзій, інструменти «мобілізації» екзистенціалів (тривоги, заклопо-

таності тощо) значно зміцнили потенціал влади у боротьбі за леґітимацію. 

Пафос величі і достеменності у всілякого роду телевізійних навіюваннях 

імплантується у свідомість заскочених негараздами індивідів. Водночас 

триває відтворення і самовідтворення стилю соціальної поведінки, прита-

манної добі посткомунізму. Його ознаками є беззастережна електоральна 

демагогія, дипломатичний жарґон політологів, мовлення, яке більше при-

ховує, ніж розкриває.

З іншого боку, торує собі шлях дискурс реставрації. Вже нова мова за-

знає атак тролів, чи то з табору стратегічного супротивника — Росії, від-
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критих і латентних колаборантів, чи то політиків з партії реваншу. Лише 

війна, небезпеки, пов’язані з «лагідним» колабораціонізмом, не дають цьо-

му дискурсові, реваншистській політичній публіцистиці, випростатися на 

повний зріст.

Щоправда, так само як повільно, але впевнено діють формальні інсти-

туції, що їх уособлюють цінності демократичного ладу, діє і наратив рево-

люції. Він втягує індивідів і суспільство загалом в орбіту нового світу. Ця 

тенденція торувала собі шлях у процесі розгортання європейських револю-

цій. Свого часу Алексис де Токвіль констатував, що своєрідна мова Дидро і 

Русо, тобто мова інтелектуалів-натхненників Великої Французької рево-

люції, лише після того, як вона «поширилась і розчинилась у розмовній 

мові», тобто наприкінці ХVІІІ сторіччя, поволі почала проникати в сере-

довище адміністраторів, у тому числі чиновників фінансового відомства 

[Токвіль, 2000: с. 62].

Оновлення відбувається всупереч потопу симулякрів і реваншистської 

політичної публіцистики. Нині у цьому процесі значну роль відіграє пере-

йменування площ, вулиць, міст, селищ і сіл тощо у рамках імплементації за-

кону про декомунізацію. І цей процес є важливою частиною нової леґітима-

ції. Деполітизація, соціальна апатія, стихійна масова аномія, які є обо  в’яз-

ковою умовою олігархічного панування, через трагічні катаклізми, волон тер-

ський рух, самопожертву, героїзм, здається, назавжди відходять у минуле.

Останній Майдан засвідчив, як засвідчують усі революції, що дієвці 

революційної творчості є носіями нових уявлюваних інституцій. Це не 

лише нова свідомість, це нескінченне творення і самовідтворення соціаль-

них структур, стратегій спілкування, що постає з магми агоністичного діа-

логу. В історії постійно виникають ситуації, коли творення переходить у 

зіткнення із зачарованим колом домінуючих самовідтворюваних соціаль-

них структур. Власне, у нас в Україні це і відбулося. І у цьому розумінні я 

хотів би звернути увагу, що саме ця здатність творити такі соціальні струк-

тури є засадовою для всіх глибоких національних революцій. Утім, не на-

ціональних соціальних революцій не буває. Вони всі марковані особливос-

тями того чи того національного утворення. Можна говорити скільки за-

вгодно про їхній характер, але революції здебільшого передбачають 

творення національної держави на нових засадах. Чи то Американська, 

Мек сиканська, Нідерландська, Французька революції, чи то Італійське Рі-

сор джименто. Заторкуючи це питання, я хотів би згадати тотальний неуспіх 

спроб законного шляху виходу із зачарованого кола соціальних структур. 

Каталонія і Шотландія прагнуть іти законним шляхом. Але вони досі не 

мають національної держави. Інша річ, що Велика Французька революція, 

не маючи сакрального підґрунтя, набула форми релігійної революції, яка, 

проте, не знала ні Бога, ні культу, ні потойбічного життя. Одна з особливос-

тей таких революцій полягала в тому, що до появи християнського універ-

салізму вони «в самих своїх догматах зберегли певне національне й часто 
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навіть муніципальне забарвлення, вони, звичайно, замикалися в межах 

певної території, з якої не виступали майже ніколи» [Токвіль, 2000: с. 23]. 

Унікальність Великої Французької революції полягає в тому, що, творячи 

національну республіку, її дієвці створили спільну інтелектуальну батьків-

щину для європейців. Так само Симон Болівар, звільнивши території су-

часних Колумбії та Панами, Венесуели та Еквадору, дав поштовх до розвит-

ку південноамериканського республіканізму і, по суті, створив «інтелек-

туальну батьківщину» для всіх латиноамериканців. Його революційний 

проект сформувався під величезним впливом соціального і політичного 

універсалізму інституційних зрушень Великої Французької революції, її 

провідних ідей. Працюючи, скажімо, над болівійською конституцією, 

Болівар фундаментально студіював «Дух законів» Шарля Луї де Монтескьє 

[Lynch, 2006: p. 33].

Французька модель суспільних перетворень з 1810-х років стала невід-

дільною частиною політичної думки, а поняття «ліберальний» активно уві-

йшло до публічного дискурсу Латинської Америки. Водночас леґітимація 

влади на південних теренах Нового Світу надалі здійснюватиметься на 

ґрунті строкатої суміші традиційних цінностей (сакралізація особистісних 

та сімейних уз із групами великої рідні і релігійними спільнотами, плекан-

ня упривілейованого статусу військової корпорації, культ харизматичних 

та авторитарних лідерів) та цінностей модерних, таких, як політична сво-

бода, рівність, законні права громадян, антиклерикалізм. Цю специфіку 

уперше позначив сам Симон Болівар, поклавши провину за падіння Першої 

Венесуельської республіки на своїх підлеглих, які, імітуючи вічну республіку, 

не зважали на сувору політичну реальність Південної Америки, її культурно-

 історичну специфіку [Bushnell, Langley, 2008: p. 136]. Власне, ідеться про 

засадову індивідуалізацію кожної соціальної форми. Саме вона й визначає 

перебіг революційних подій, які розгортаються на ґрунті реалізації права 

на повстання, насамперед як тиск, у тому числі тиск фізичний. Виразним 

символом цього тиску є «коктейль Молотова», це неодмінне знаряддя ру-

шійної сили сучасної історії.

Кожна революція також несе в собі небезпеку леґітимації терору, що 

його спричиняє масовий ресантимент, або авторитарна зверхність комі-

сарської верхівки. Одним з головних чинників примусу до революційних 

реформ через терор є перетворення групи політичних лідерів на закритий 

клуб, управлінську секту, яка усуває народ від участі у громадських справах. 

Позбавляючи власні рішення леґітимності, політичний клас по суті зни-

щує саме підґрунтя революційної творчості і наражає на небезпеку проект 

радикальних демократичних змін.

Інституційна фантазія, яка зараз реалізувалась у волонтерському русі, 

в інших самоорганізованих структурах, таких, як Правий сектор, і є споді-

ванням на соціальні зрушення в Україні, які можуть призвести до утвер-

дження нових цінностей, є основою саморозвитку суспільства.
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Здійснювати революційну леґітимацію означає мислити історичний 

процес, спираючись на категорію можливого, на ймовірні вектори розвит-

ку, на експериментальний дискурс і лабораторію нових цінностей. Ка-

тегорія можливого актуалізує значення, здавалось би, зужитих меседжів. 

Згадаймо тут актуалізацію привітання «Слава Україні — Героям слава», що 

було поширене у повстанців Холодного Яру, в ОУН та у вояків УПА. Воно 

органічно увійшло до лексикону нинішніх українських можновладців і ста-

ло частиною леґітимаційного ритуалу. Імовірність революційної дії дуже 

часто узалежнюється процесом своєрідної «повзучої леґітимації», який пе-

редбачає своєрідне поступове щеплення послаблених політичними, геопо-

літичними і економічними негараздами можновладців. Ідеться про зміну 

політичних наративів від поміркованого (на кшталт вимагаємо перевиборів) 

до радикального (на кшталт банду геть). Добре відома динаміка гасел у ході 

розгортання української революції 1917 — 1920 років. «Хай живе вільна 

Україна у вільній Росії!», «Хай живе федеративна республіка!», «Автономія 

України», «Самостійна Україна з гетьманом на чолі» тощо. Я б назвав цю 

дискурсивну динаміку бажанням посмикати Левіафана за хвіст перед ви-

рішальною битвою, воєнною хитрістю революційного розуму. Але годі уя-

вити революцію без її фундаментальної засади — наміру людини попри за-

грози та організоване державне насильство ризикувати життям замість 

насолоджуватись стабільністю покори та комфортом соціальних узвича-

єнь. Людина, що бунтує, через ризик смерті знецінює, делеґітимує усталені 

історичні наративи. Без усвідомлення цього закону повстань громадська 

думка скочуватиметься до трагічних банальностей на кшталт запитань «За 

що поклали голови Герої Небесної Сотні?». У своїй статті «Чи варто по-

вставати?», присвяченій Іранській революції, Мішель Фуко писав, що така 

здатність ризикувати є невіддільною від особливостей влади як такої: 

«Влада, що її людина застосовує щодо іншого, є завжди ризикованою… 

Влада за своєю природою не є зло. З усіма своїми механізмами вона є не-

скінченною, що не означає її усемогутність, радше навпаки». Але «прави-

ла, які обмежують її, ніколи не можуть бути достатніми; універсальні прин-

ципи позбавлення претендентів на владу всіх нагод для її захоплення 

ніколи не є достатньо суворими. Проти влади індивід має застосовувати 

непорушні закони та необмежені права» [Foucault, 2000: p. 453].

Тим часом досі залишається нездоланною характерна ознака модерних 

політичних уявлень як підґрунтя леґітимації — суто модерна дихотомія уяв-

них політичних значень держава та суспільство, в якій держава — це завжди 

вони, а суспільство — це завжди ми. Це своєрідна ахіллесова п’ята і ризики 

представницької демократії. Звідси походить руйнівний ресантимент щодо 

можновладців, що постають як уповноважені з виконання суспільних ви-

мог. Такій дихотомії Корнеліус Касторіадис протиставляє політичні уявлен-

ня грецького полісу, в яких переважає ідея: закон — це ми, поліс — це ми 

[Castoriadis, 1990: p. 167–170]. Але нині політичні уявлення полісу немож-
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ливо відродити, не кажучи вже про те, щоб зробити їх чинними. Соціально-

історична спадщина сучасних європейських суспільств, їхня економічна 

структура, геополітичний ландшафт сьогодення, розвиток комунікацій на 

базі науково-технічних новацій цілковито унеможливлюють відродження 

політичних уявлень громадян давньогрецького полісу. Скажімо, однією із 

засад модерних соціально-політичних уявлень є ідея справедливості, яка 

для доби розквіту афінської демократії ґрунтувалась на майновому цензі, 

що його запровадив давньогрецький урядовець і поет Солон. Майновий 

ценз визначав право обіймати ті чи ті державні посади у полісі.

Кожна революція є продуктом леґітимаційної кризи і оскарженням 

монополії держави на насильство. Мета кожної революції — це встанов-

лення нових соціальних і політичних інституцій, або реінституціалізація. 

Але досвід усіх революцій показує, що створення таких інституцій зазвичай 

не є результатом раціональної, заздалегідь спланованої дії. Здебільшого 

вони постають унаслідок стохастичних змін і реального процесу реалізації 

народом права на повстання, повалення усталеної системи леґальності. У 

цьому розумінні, наприклад, організація Сотень у вирі протистояння дер-

жавних структур авторитарної диктатури та повсталих громадян під час 

української Революції Гідності може бути класичним зразком реінституці-

алізації. Усвідомлена революційна дія завжди передбачає існування пара-

лельних структур контрвлади, які усталюються насамперед у формі полі-

тичних уявлень. У процесі розгортання революцій така фундаментальна 

ознака політичних уявлень закріплюється у наративах співвідношення 

суспільство-влада, базової складової революційної леґітимації.
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REVOLUTION AND LEGITIMATION

The article subject is the relationship between the revolutionary action and the process of 

legitimation. The author demonstrates how revolutionaries acquire the right to new ra-

tionalization of history. The priority in this process belongs to narratives which are related 

to realization of the right to   revolt. Each conscious revolutionary action anticipates the 

existence of some parallel structures of counterpower. These structures are mainly estab-

lished as political views and imagined institutions. Within the process of revolution, this 

fundamental feature of political imagination is embodied in narratives of society-power 

relation, which is the basic component of the revolutionary legitimation.
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Однією з найпотужніших тенденцій останніх деся-

тиріч, починаючи принаймні з 1970-х років, є гер-

ме невтично-лінгвістично-прагматично-семіо тич-

ний поворот, коли мова й мовлення постають як 

«перша філософія». Цей поворот узагальнюється 

концептами діалогу, спілкування, дискурсу, пере-

творюючись на парадигму комунікації, що «зні-

має» онтологічну та ментальну парадигми. Зокрема, 

це стосується Франкфуртської (К.-О. Апель [Apel, 

1986; 1998], В. Кульман [Kuhl mann, 2008]) та Бер-

лінської (Д. Бьолер [Бьолер, 2008; 2014; Böhler, 

1984; 1994; 2002; 2008; 2013; 2014], Г. Ґронке [Ґронке, 

2006; Burckhart, Gronke, 2002; Böhler, Gronke, 1994], 

Г. Буркгарт [Burckhart, Gronke, 2002]) трансценден-

тальних прагматик, норвезької прагматичної шко-

ли (Г. Скірбек, А. Офcті, Р. Ф’єланд, Т. Норденстам 

та ін. [Die pragmatische Wende, 1986]), транс цен ден-

тально-прагматичної філософії Італії (М. Бореллі, 

Ф. Капуто, В. Марцоччі), Іспанії (І. Конілл, А. Кор-

тина), Аргентини (Д. Міхеліні, А. Даміані, Х. де Зан) 

[Filosofia transcendentalpragmatica, 2007], комуніка-

тивної філософії Ю. Габермаса [Габермас, 1999; Ha-

bermas, 1981], семантичній теорії соціальних сис-

тем Н. Лумана [Luhmann, 1980] та ін.

В українській філософії також відбувається від-

повідний парадигмальний поворот, започаткований 

у дослідженнях логіки наукового пізнання М. По-

повичем [Попович, 1971; 1975; 2003], що йо го роз-

вивали у річищі лінґвістичного прагматизму В. Лі-

совий [Лісовий, 1971], С. Васильєв [Васильев, 1974] 
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та ін. Ця тенденція свідчить і про те, що в київському колі філософів існува-

ли й розвиваються не тільки світоглядно-антропологічні традиції, яку роз-

робляли на підставі діалектичного методу під орудою В. Шинкарука, а й 

способи філософського мислення, інспіровані аналітичною філософією 

[Лі совий, 2014: с. 474]. Нині тенденція звертання до парадигми діалогу, дис-

курсу, мовлення та комунікації в Україні дістала свого подальшого розвитку, 

зокрема в працях А. Лоя [Лой, 1997], А. Єрмоленка [Єрмоленко, 1996; 1999; 

2010], Л. Ситніченко [Ситніченко, 1996], О. Вєдрова [Вєдров, 2014], О. Ви со ць-

кої [Висоцька, 2009], В. Малахова [Малахов, 2006], М. Тура [Тур, 2006] та ін.

«Mетодологічний поворот від філософії суб’єктивності до філософії 

інтерсуб’єктивності концептуалізується й екстеріоризується такими по-

няттями, як “арґументація”, “дискурс”, “консенсус”, що передбачає рів-

ноправні відносини людей в суспільстві і на цій основі — відкрите обгово-

рення громадськістю важливих і актуальних суспільних проблем. Ці понят-

тя, що стали головними з 1970-х років, застосовуються також і в царині 

етики й концепціюються в комунікативній парадигмі, що виявляється та-

кож у комунікативній етиці та етиці дискурсу [Böhler, 2013; 2014]. Етика 

дискурсу формулює інтерсуб’єктивні умови значущості моральних су-

джень, які постають у реальних процедурах досягнення консенсусу, орієн-

тованого на реґулятивний принцип «ідеальної комунікації». Добро тут роз-

глядають як певні наміри, становища і цілі, що можуть потенційно ді ста-

вати згоди дієвців і всіх тих, кого це стосується. Логічно несуперечлива 

узагальнюваність і потенційна дискурсивна когерентність є тут критеріями 

істини і моральності.

Цей поворот уможливлює подолання тих неґативних особливостей за-

хідної практичної філософії класичного типу (формальний раціоналізм, ан-

тропоцентризм та монологізм вихідних засад), які певною мірою зумовили 

її нечутливість до cучасної проблематики. Цей поворот пов’язаний також із 

тим, що навряд чи можна розв’язати проблеми сучасного суспільства, вста-

новлюючи константні (раз і назавжди визначені) змістові (метафізичні або 

релігійні) постулати і цих засадах формулювати відповідні моральні припи-

си і настанови. До того ж у домодерних світоглядах (навіть у світових релігі-

ях) немає досвіду розв’язання сучасних проблем, зумовлених розвитком 

науково-технічної цивілізації. Ми можемо прагнути лише до того, щоб об-

ґрунтувати ті процедури, на підставі яких люди спільно розв’язуватимуть ці 

проблеми. Обґрунтування цих процедур, які уможливлюють досягнення 

порозуміння щодо норм і цінностей, можна здійснювати в контексті від-

критого громадського дискурсу як останньої інстанції леґітимації.

Відтак ми підійшли до ще одного поняття, а саме до поняття «дискурс», 

мабуть, одного з найуживаніших у сучасній філософській та соціологічній 

літературі. Це поняття тільки відносно нещодавно запроваджено до словни-

ків та енциклопедій. Скажімо, у фундаментальному «Історичному словнику 

з філософії» [Historisches Wörterbuch der Philosophie, 1984] воно ще відсутнє, 
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і не тільки тому, що цей словник виходив за редакцією Йоахима фон Ритера, 

консервативні погляди якого відповідають неогеґельянській методологіч-

ній спрямованості, а й тому, що парадигмальний поворот фактично відбу-

вається тільки з 1960-х і особливо з 1970-х років. Тому тільки з останньої 

третини ХХ сторіччя це поняття посідає належне місце в словниках та ен-

ци к  лопедіях [Böhler, Gronke, 1994: S. 764–819; Лук’янець, 2002: c. 156].

Є широке тлумачення цього поняття, властиве, скажімо, французькій 

філософській літературі, де дискурс розуміють як будь-який мовленнєвий 

акт. Таке плюралістичне тлумачення притаманне постструктуралістам-пост-

модерністам (Ж. Дерида, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, Дж. Ватимо), де ре ля ти-

вістсько-контекстуалістська критика модерну пов’язана з радикальною кри-

тикою розуму. Зокрема арґументативний дискурс як мовно-прагматична 

форма розуму у цій критиці усувається  і зводиться до певної «владної гри» 

і відповідно «розвінчується». 

На широке тлумачення «дискурсу» натрапляємо і в працях вітчизняних 

дослідників. Наприклад, В. Лук’янець у статті «Дискурс» у «Філософському 

енциклопедичному словнику» таким чином визначає зміст цього поняття: 

«Дискурс — у сучасній філософії — це “розмова”, “бесіда”, “мовне спілку-

вання”, “мовленнєва практика” будь-якої спільноти, яка опосередкована 

універсумом лінгвістичних знаків, соціальних інституцій, культурних сим-

волів» [Лук’янець, 2002: c. 156]. У такому тлумаченні синонімами дискурсу 

можуть бути також обговорення, обмін думками і гадками, різного штибу 

наради, конференції, симпозіуми, консиліуми тощо. М. Попович у статті 

«“Поняття “дискурс” у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні» 

дає таке визначення цього поняття: «сукупність установок, що визначає, які 

речення можуть, а які не можуть бути задані у певному контексті, і є дис-

курс» [Попович, 2003: с. 29].

Проте таке тлумачення дискурсу надто невизначене, воно певною мі-

рою «розмиває» зміст цього поняття, ототожнюючи його з іншими мовлен-

нєвими актами. Спираючись на статтю «Дискусія» в уже згаданому «Іс то-

ричному словнику з риторики», можна вирізнити такі поняття: «бесіда» — 

спрямована на обмін мовленнєвими актами, що не має наперед визначеної 

мети; «суперечка» — це мовленнєві акти, скеровані перлокутивними акта-

ми, пов’язаними зі стратегічною дією, тобто з боротьбою, де треба досягти 

перемоги; «діалог» — мовленнєвий акт, спрямований на досягнення поро-

зуміння, тобто іллокутивної мети; «дискусія» — посідає проміжне місце 

між суперечкою та діалогом; нарешті, «дискурс» — мовленнєвий акт, спря-

мований на досягнення порозуміння шляхом арґументації [Historisches 

Wör terbuch, 1994: Bd. 2, S. 819–820].

Дискурс засадово передбачає комунікативну дію, спрямовану на до-

сягнення порозуміння, на противагу стратегічній дії як соціальній формі 

цілераціональної або інструментальної дії, спрямованої на досягнення пев-

ної мети. У перехресті комунікативної та стратегічної дій виникає така 
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форма, як диспут, що посідає проміжне місце між суперечкою та дискусі-

єю. Адже диспут спрямовано на досягнення певної мети, не іґноруючи до-

сягнення порозуміння. Щоправда, українська мова багата й на інші прояви 

повсякденного мовлення, тому можна додати ще й поняття, які пов’язані з 

безпосередніми мовленнєвими практиками життєсвіту, але не мають ні 

стратегічного (мета), ні комунікативного (порозуміння) спрямування: «ба-

лачки», «базікання», «теревені», «плітки» тощо, хоча останні можуть бути 

спрямовані й стратегічно, завдаючи шкоди у мовленнєвому просторі «тре-

тій стороні».

Але в нашому дослідженні важливою є насамперед тематизація подіб-

ності та відмінності діалогу і дискурсу. Як діалог, так і дискурс є мовленнє-

вими актами, що структуруються  відношенням S–S, де мовленнєві дії 

мовників спрямовані на досягнення порозуміння. Проте дискурс насампе-

ред пов’язаний з арґументацією. Певною мірою діалог як арґументація і є 

дискурсом [Böhler, 2013: S. 246]. Отже, існує й конкретніше, дещо вужче 

тлумачення цього поняття, значення якого скеровано аналізом, «спрямо-

ваним на реконструкцію раціонального змісту мовленнєвих висловлювань 

і обертається довкола діалогічної дії як арґументації. Такий аналіз умож-

ливлює дослідження насамперед структури арґументації як діалогічної ме-

тапрактики перевірки й виправдання домагань значущості, які передбача-

ються або висуваються у мовленнєвих актах» [Böhler, Gronke, 1994: S. 765]. 

Відповідні реконструкція й перевірка набувають особливого значення в 

ситуаціях, коли домагання значущості проблематизують.

Тому для нас важливим є визначення цього поняття, запропоноване 

Ю. Габермасом: «дискурс — це форма комунікації, визначена арґументаці-

єю, форма, в якій домагання значущості, що стали проблематичними, є 

темою обговорення» [Habermas, 1983: S. 214]. Звісно, Габермас не відкидає 

й інші тлумачення дискурсу, вибудовуючи його архітектоніку [Habermas, 

2003: S. 44–64]. Дискурс «вбудовується», точніше, «надбудовується» у жит-

тєсвіт, що забезпечує передрозуміння, без якого неможливе розуміння і до-

сягнення порозуміння. Проте передрозуміння є тільки одним із складників 

розуміння. Як пише Д. Бьолер у статті «Розуміння і дискурс»: «без перед-

розуміння ми взагалі не могли б щось розуміти, проте тільки за умов критич-

ного застосування передрозуміння ми можемо правильно щось розуміти» 

[Böhler, 2008: S. 985]. Отже, у комунікативній теорії методологічно дискурс 

постає як критичне прояснення розуміння, тобто досягнення правильного 

розуміння через критичну реконструкцію шляхів його пошуку, а соціально 

він є суспільною метаінституцією, якій мають бути підпорядковані всі інші 

інституції, практики, проекти.

Тому важливим є таке тлумачення дискурсу, в якому він постає як су-

спільно-рефлексійна форма прояснення смислів суспільства, що стали про-

блематичними, соціальних практик, дій, інституцій. Як метаінстанцію його 

інституціалізують за доби модерну. «Дискурсивна діяльність, — зазначає 
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Ґунар Скірбек, — утілюється у визначальних інституціях модерного су-

спільства, зокрема в науці, а також у вигляді публічності, що виникли на 

засадах просвітництва, як передумови осмисленої (sinnvoller) демократії, — 

у політичній та правовій системах» [Skirbek, 2007: S. 441].

Проте демократичні інституції, вибудовані впродовж «структурних пе-

ретворень у сфері публічності» разом зі становленням національних дер-

жав, громадянських суспільств і національних економік, за умов систем-

ного ускладнення «ґлобального суспільства ризиків» (У. Бек) також під ва-

жуються, що сучасний британський соціолог Інґолфур Блюдорн назвав 

«симулятивною демократією» [Blüdorn, 2006: S. 72–83], узагальнюючи по-

ложенням про «постдемократію» і навіть категоричним висновком про «кі-

нець демократії». На цьому тлі виникають різноманітні теорії «нової демо-

кратії», що спираються вже на інші методологічні засади та парадигмальні 

засновки, дістаючи свого прояву в концепті «деліберативної демократії», 

що концептуалізується такими поняттями, як «дорадча демократія», «демо-

кратія обговорення», «демократія дискурсу» тощо.

У деліберативній демократії дискурс постає як метаінституція, що має 

супроводжувати будь-які прояви практичного, вкорінені в позамовленнє-

вих сферах, тобто такі, що розвиваються за власною «логікою речей», зокре-

ма політику, економіку, науково-технологічне конструювання тощо. «Жодна 

практика не повинна здійснюватися без супроводу дискурсу. Ос кільки він є 

конститутивним для визначення смислу і значущості практики» [Böhler, 

2002: S. 118]. Ці сфери мають бути керовані нормами й цінностями, обґрун-

тованими у практичних дискурсах, а не навпаки.

Таким чином, у соціальному аспекті дискурс інституціалізується як 

універсальний громадський дискурс і постає як реґулятивний принцип і 

соціальна метаінституція критичної перевірки арґументативно досягнено-

го консенсусу в різних сферах суспільства. Як реґулятивна ідея він перед-

бачає рівноправну участь усіх людей (зокрема й прийдешні генерації) в про-

цесі обґрунтування соціальних, правових та моральних норм і невимушену 

(без примусу) згоду щодо леґітимності цих норм.

Цей процес спирається на принцип універсалізації, на підставі якого 

Габермас формулює принцип значущості норм: «Кожна значуща норма по-

винна відповідати умовам, що наслідки та побічні наслідки, які здогадно 

виникатимуть з її всезагального застосування при задоволенні інтересів кож-

ного індивіда, можуть бути без примусу прийняті усіма учасниками» [Ha-

bermas, 1984: S. 219]. Із цього принципу як критерію леґітимації норм Апель 

формулює відповідну часові формулу категоричного імперативу, що має 

конкретизувати його Кантове визначення, так: «Чини тільки згідно з мак-

симою, виходячи з якої ти на підставі реальної згоди з учасниками або їхні-

ми представниками, або — замість цього — на підставі відповідного розумо-

вого експерименту в змозі припустити, що результати і побічні наслідки в 

задоволенні інтересів кожного окремого учасника, очікувані із всезагального 



74 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 4

Анатолій ЄРМОЛЕНКО

дотримання цієї максими, можуть бути без примусу прийняті всіма» [Apel, 

1986: S. 231].

Така нова формула обґрунтована в дусі Канта, адже вона не претендує 

на якийсь абсолютно новий етичний принцип, даний раз і назавжди, проте 

вона конкретизує і «золоте правило» моральності, і категоричний імпера-

тив Канта відповідно до парадигмального мовно-прагматичного повороту 

в практичній філософії. Те, що у Канта позначено як відповідність загаль-

ному закону, у Апеля постає як відповідність універсальному дискурсу, ха-

рактеристиками якого є відкритість, неупередженість і невимушеність, що 

постає також як дискурсивна етика.

Дискурсивна етика вкорінена в двох античних провідних мотивах: у 

сократичній ідеї діалогу, спрямованого на еленктичне прояснення розуму 

засобами арґументації [Ґронке, 2006: c. 36], та у християнській ідеї спільно-

ти, реґулятивним принципом якої є ідеальна або трансцендентальна кому-

нікація. Моральний смисл сократичної ідеї діалогу проявляється у тому, 

що не можна бути науковцем, тобто в своєму дослідженні прагнути до ра-

ціональності, і водночас серйозно стверджувати, що не існує жодної мо-

ральної норми.

Але як тоді бути з тим твердженням, що безпосередня орієнтація на мо-

ральні норми, на звичаєвість поклала б край об’єктивності науки, яка ґрун-

тується на її цінніснонейтральній, позаморальній орієнтації? І тут, слідом за 

Д. Бьолером, варто наголосити, що засаднича  моральна норма має стояти, 

так би мовити, за плечима дослідника. Вона полягає в тому, що, претендую-

чи своїм твердженням, теорією або гіпотезою на істину, науковець має пе-

редбачати, що вона має бути визнана всіма тими, хто в принципі може її пе-

ревірити. Це означає також, що він передбачає, що всі люди в принципі є 

розумними істотами. Тим самим він має визнавати всіх людей у принципі 

можливими розумними рівноправними учасниками дискурсу, тобто таким 

чином визнати їхні однакові права на домагання значущості своїх тверджень, 

а отже, й прагнень істини [Бьолер, 2014: c. 36]. Та це вже й є моральною ви-

могою. Відтак для нього діє головна вимога дискурсу, яку Д. Бьолер форму-

лює так: «Зважай на всіх інших як на рівноправних партнерів з рівними жит-

тєвими і ціннісними домаганнями, без чого вони не можуть стати і бути 

партнерами у дискурсі! Отже, будь співвідповідальним за те, щоб вони могли 

стати і бути такими, щоб бути в змозі якомога краще здійснювати дискурси 

щодо будь-яких проблем і по можливості розв’язувати їх» [Böhler, 2008: S. 28].

Слід зауважити, що в дискурсі сфера практичного повертається до сво-

го первинного значення, долаючи вузький горизонт технічно-практично го 

і визначаючи його. У цьому первинному значенні практичного поєднується 

мовленнєва прагматика і етика, мовно-практичне з морально-прак тич ним, 

що постає як етика дискурсу. Етика дискурсу продовжує також традиції піс-

лягеґелевої філософії інтерсуб’єктивності, переводячи концепт прак тичного 

розуму в площину мовленнєвої прагматики, яку на засадах трансформації 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 4 75

Дискурс в архітектоніці мовної прагматики

німецького трансцендентального ідеалізму доповнено трансцендентальною 

прагматикою. «Етика дискурсу як деонтологічна етика транс формує катего-

ричний імператив Канта таким чином, що вона обґрунтування матеріальних 

норм на підставі принципу універсалізації, пов’язаного з консенсусом, делеґує 

тим, кого це стосується (Betroffenen) (або їхнім представникам)» [Böhler, 

2008: S. 60].

Інше джерело дискурсивної етики, а саме християнська ідея спільноти, 

передбачає те, що дискурс є не якоюсь анонімною інстанцією на кшталт 

Гайдеґерового «das Man», інституцій Ґелена або функціональних систем 

Лумана. Дискурс є безпосереднім спілкуванням людей одне з одним як рів-

ноправних суб’єктів і досягнення в цьому спілкуванні згоди щодо того, що 

є науково істинним, і щодо того, що є морально правильним. У цьому плані 

дискурс є також певною життєвою формою, проте такою, в якій провідною 

є парадигма «розумного життя» у своєму мовно-прагматичному вимірі.

Сама дискурсивна етика проходить певний шлях «від обґрунтування 

принципів до орієнтації дії», як це добре показано представником Бер-

лінської трансцендентальної прагматики Міхою Вернером [Werner, 2003]. 

Зокрема Вольфґанґ Кульман (один із представників дискурсивної етики) у 

своїх ранніх дослідженнях орієнтувався на двощаблеву модель застосуван-

ня, розроблену Апелем, але останні його дослідження спрямовані на те, щоб 

«моральний принцип було безпосередньо застосовано до ситуації» [Kuhl-

mann, 2009].

Хоча з таким підходом не погоджується Д. Бьолер, зауважуючи, що 

принцип дискурсу слід тлумачити як реґулятивну ідею, а тому як інстанцію 

ідеалізації і як метаправило для перевірки максим, а не як правило самої дії. 

Останнє звучало б так: «проводь постійно і з усіма людьми партнерські діа-

логи як виправданий засіб у розв’язанні конкретних конфліктів». Це було б 

ідеалістичним схибленням принципу дискурсу як критичного масштабу оці-

нювання у такий спосіб, щоб провести морально нелеґітимну, що суперечить 

дискурсу, і безвідповідальну орієнтацію поведінки» [Бьолер, 2014: с.128].

Ця проблема застосування дискурсивної етики до конкретних соціаль-

них систем і життєвих ситуацій не є предметом цієї статті  1, зараз варто за-

фіксувати той факт, що в дискурсивній етиці поступово змінюється предмет 

від дискурс-етичного обґрунтування норм до специфічних способів дії, де 

ці норми застосовують. Зазначимо також, що такий підхід уможливлює біль-

шу операціоналізацію дискурсу, її застосування до конкретних практик.

Головне, про що вже йшлося, дискурс постає не тільки як інстанція об-

ґрунтування моральних норм, а й як інстанція визначення леґітимності тих 

чи тих типів конкретних сфер людської активності. Відтак, виникаючи й 

розвиваючись, дискурсивна етика спочатку була спрямована на обґрунту-

вання максим (правил) та норм людської дії, згодом поступово її домагання 

1 Докладніше про це див.: [Єрмоленко, 2010: с. 275–397].
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поширилися і на обґрунтування, виправдання та леґітимацію всіх проявів 

людської діяльності: максими, норми, правила, оцінки, плани, вчинки, 

проекти, твердження тощо.

Зокрема, Д. Бьолер таким чином формулює категоричний імператив: 

«Поводься так, щоб усі твої твердження, плани або вчинки були узгоджені 

на основі осмислених і відповідних ситуації арґументів (так щоб жодний 

осмислений і відповідний ситуації арґумент не залишався б поза увагою, 

задля цього слід очікувати обґрунтованого консенсусу необмеженої арґу-

ментативної спільноти)» [Бьолер, 2007: с. 88]. Необмежена арґументативна 

спільнота і є тією ідеальною, контрфактичною інстанцією, яка забезпечує 

досягнення істинного консенсусу щодо зазначених вище тверджень, пла-

нів, вчинків тощо.

Таким чином, універсальний дискурс — це й етична, морально-прак-

тична категорія. Адже його учасників розглядають не як об’єкти, засоби, 

ресурси, що постають одне для одного як довкілля, а як рівноправних 

суб’єктів досягнення порозуміння. Отже, це й етика дискурсу, або дискур-

сивна етика. І в цих словосполученнях маємо подвійний зміст. З одного 

боку, це ті правила, за допомоги яких ми можемо досягати порозуміння 

одне з одним. І найперше серед цих правил — це визнання іншого рівноправ-

ним партнером, отже, й повага до іншого, визнання його гідності. Ці пра-

вила за своєю сутністю етичні, адже вони виключають будь-яке інструмен-

тальне ставлення до іншого в межах дискурсу. Тому це етика дискурсу, де 

наголос зроблено на першому слові. А з іншого — ці правила самі визна-

чені дискурсом, тому це дискурсивна етика, відтак її можна назвати дискурс-

етикою. У цій площині й перетинаються дискурсивна практика та етика.

Дискурс слід поширювати на леґітимацію всіх проявів людської діяль-

ності та її наслідків (політичні програми, господарські проекти, наукові до-

слідження тощо), які здогадно справлятимуть (позитивний чи неґативний) 

вплив на соціальне та природне довкілля. Д. Бьолер так визначає роль дис-

курсу в цьому процесі: «лише ті норми, практики, проекти можуть бути ви-

знані леґітимними, які (за умови знання їх наслідків та побічних наслідків) мо-

гли б бути без примусу визнані всіма можливими учасниками дискурсу в процесі 

арґументації» [Böhler, 1994: S. 265]. Як бачимо, ідеальний дискурсивний 

принцип тут править також і за телеологічний орієнтир для стратегічного за-

вершення деонтологічного принципу дискурсивної етики етикою відпові-

дальності, яка не тільки узасадничена принципами, а й враховує ймовірні 

наслідки та побічні наслідки людської активності.

Це означає, що дискурс може стати засобом перевірки не тільки зна-

чущості правил діяльності, а й імовірних наслідків цієї діяльності, а також 

імовірних побічних наслідків цієї діяльності і щодо людини, і щодо довкіл-

ля. А запровадження телеологічного виміру ідеального дискурсу, когерент-

ного до Йонасової вимоги «збереження автентичного людського життя на 

Землі» [Йонас, 2001: с. 20], дає можливість оцінювати ці наслідки не тільки 
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з огляду на людські «близькі інтереси», а насамперед і «далекі інтереси», 

що містять у собі і «інтереси майбутніх генерацій», і «інтереси природи».

Отже, морально-етичні норми та цінності мають не лише спиратися на 

наявне буття та необхідність його збереження, а й містити в собі абсолютні, 

трансісторичні виміри людського існування, куди входить і попередній до-

свід, що викристалізувався в традиції, і можливий майбутній досвід. Вони 

повинні відповідати деяким «кінцевим цілям», які не можуть бути обмеже-

ні наявною даністю конкретно-емпіричного «доброго життя» в розумінні 

Аристотеля, а передбачають «те, чого ще немає», або «ще-не-буття» (Е. Блох), 

деякий проект «ліпшого життя» з його ідеальними максимами рівності та 

справедливості. Вони не виводяться з емпіричної дійсності, а є трансцен-

дентальним виміром буття, який містить у собі не те, що існує, а те, що 

повинно бути, що задано «фактом розуму» (І. Кант). Отже, дискурс перед-

бачає також а priori «Universe of Diskourse» (Дж.Г. Мід) трансцендентальної 

(К.-О. Апель, Д. Бьолер) або ідеальної (Ю. Габермас) комунікації. Таке а 

priori також робить дискурсивну етику своєрідним «ідеалістичним позити-

візмом», який постає «по той бік» реалізму та ідеалізму (К.-О. Апель).

Проте з огляду на ту обставину, що жодна людина не може взяти на 

себе відповідальність за всі дії людства, це має бути етика спільної відпові-

дальності або солідарної відповідальності. Співвідповідальність постає як 

головний етикоутворювальний принцип для обґрунтування етики ґлобаль-

ної відповідальності. Відтак етика спільної відповідальності знімає у собі 

етику індивідуальної відповідальності, а соціальна етика — етику індивіду-

альну. Вона також виходить за межі конвенційної в розумінні Л. Кольберґа 

та суто інституційної в термінах А. Ґелена етик, які спираються на емпірич-

ний фундамент, що, власне, і діє в межах конкретних ситуацій наявних 

життєсвітів, проте у свою чергу має бути перевірена на предмет своєї уні-

версальної значущості. Аболютизація такої інституційної етики, про що 

вже йшлося, містить у собі загрозу натуралістичної хиби.

Звісно, що й у площині соціальних дій у різних сферах суспільства від-

буваються й переговорні процеси, в яких досягається певне порозуміння, 

згода, на підставі яких ухвалюють угоди, укладають договори тощо. Проте 

здебільшого метою цих переговорів є досягнення компромісів у сфері ін-

тересів шляхом їх узгодження та координації на ґрунті стратегічної дії. І 

вже це є позитивним надбанням людства порівняно із застосуванням сили 

або погрози її застосування. Адже без таких переговорів світ перебував би у 

постійній конфронтації, перманентному військовому протистоянні — най-

радикальнішому прояву стратегічної дії.

Проте такі узгодження і взаємодії здебільшого не сягають морально- 

етичного рівня, узасадниченого принципом універсалізації. Тому домовле-

ності й досягнення згоди нерідко набувають вигляду змови, спрямованої 

проти «третьої сторони». Такі домовленості мають здебільшого ситуативно-

 компромісний характер («за поняттями»), вони зорієнтовані не на далеко-
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сяжні, а на близькі інтереси. Проте з огляду на сучасні, доволі небезпечні 

технології така спрямованість призводить до нових «ризиків і загроз». Техніка 

і технологія тут не відіграють роль культури як чинника досягнення справед-

ливості, а постають як важливий інструмент панування та підкорення.

У публічній сфері цей процес відбувається завдяки застосуванню соціаль-

них та політичних технологій, які посилюють медійними засобами ефектив-

ність політичної боротьби, вдаючись до маніпуляції думкою і почуттями, 

фальсифікації результатів голосування тощо. Тут треба зважити на застере-

ження щодо публічної сфери, які розвиваються на ґрунті медійної техніки, 

висловлені свого часу в романі-антиутопії Ернста Юнґера «Ге ліополіс».

У цьому романі йдеться зокрема про «фонофор» — пристрій, який мит-

тю встановлює й узагальнює громадську думку всіх мешканців планети, пе-

ретворившись завдяки цьому на «ідеальний засіб планетарної демократії, 

оскільки невидимо зв’язував кожного з кожним». Проте така демократія — 

це демократія на позір, адже «право ставити запитання належало небагатьом. 

І хоча всі могли чути, про що йдеться, і сповіщати свою думку, теми для об-

говорення визначалися цими небагатьма» [Jünger, 1963: S. 291]. Проте цей 

факт як раз і приховували від учасників «планетарної демократії» так звані 

«тематизатори» або «смислоспродуценти», як це явище діагнозував також 

Гельмут Шельскі в книжці «Роботу виконують інші» [Schelsky, 1975: S. 120].

У цій праці німецький соціолог описував виникнення «нового духівни-

цтва», яке, монополізуючи смисли, транспонує їх «незрілим» громадянам у 

готовому вигляді засобами mass media. В іншій своїй книжці «Політика та 

публічність» Шельскі, зазначаючи, що «людина живе в трьох світах: це світ 

родини, світ роботи і світ mass media» [Schelsky, 1983: S. 12], наголошує, що 

«публіцистика стала четвертою владою, перетворившись на суттєвий засіб 

здійснення влади і панування» [Schelsky, 1983: S. 61]. У сьогоднішньому сві-

ті виникла й п’ята влада, влада інтернету і соціальних мереж, яка є не тільки 

новим складником громадянського суспільства, а й ефективним засобом 

здійснення влади і панування.

На жаль, певні елементи цих неґативних прогнозів і діагнозів справ-

джуються сьогодні і в Україні, в якій різного штибу «симуляції» охопили все 

суспільство, а «симулятивна демократія» розквітає в усіх її проявах. Це яви-

ще постає не тільки в примітивних формах брутальної фальсифікації ре-

зультатів голосування на виборах, а й у набагато витонченіших маніпуляці-

ях свідомістю громадян та їхніми комунікаціями, що пов’язано з латентними 

перлокутивами.

Як тест можна використати Габермасовий приклад такої прихованої 

стратегічної дії: S просить H надати гроші Y для підготовки крадіжки зі зло-

мом, причому Н не знає цього, понад це, якби знав, то не схвалив і не зро-

бив би це. Такий мовленнєвий акт є прихованою стратегічною дією, або 

«приховано-стратегічним вживанням мови, яка паразитує на нормально-

му, оскільки останнє лише тоді функціює, коли принаймні одна сторона 
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виходить з того, щоб мову застосовували з орієнтацією на порозуміння» 

[Габермас, 1999: c. 295]. Це такий мовленнєвий акт, який спрямовано не на 

пошук згоди шляхом арґументації, а на досягнення прихованих цілей засо-

бами введення в оману, прихованими від громадськості домовленостями, 

змовою проти третьої сторони тощо.

Можна навести й інші приклади, коли, скажімо, громадян запевняють, 

що МВФ не дасть вкрай потрібних країні кредитів, якщо буде змінено 

прем’єра, хоча, насправді, гроші дають під реформи, а не під прем’єра. За 

при клад може правити й таке: при визначенні рейтингу тих чи тих політич-

них сил або суб’єктів економічної діяльності шляхом голосування може у 

прихований від опитуваних осіб спосіб бути  акцентована одна з ознак, 

властива тій силі, яка оплачує таке опитування. Такі дії й називають соці-

альними та політичними технологіями, спрямованими не на досягнення 

порозуміння з суб’єктами комунікативної дії, а на використання порозу-

міння задля досягнення прихованих партикулярних цілей шляхом впливу 

на свідомість у прихований спосіб.

Звісно, такі технології є неодмінним складником сфери публічності, яка 

не тільки структурована на ґрунті комунікативної дії, а й передбачає страте-

гічну дію. Ця діалектика комунікативної й стратегічної дій зумовлює супер-

ечливу природу сфери публічності: щось робити надбанням громадськості, а 

щось — приховувати. Це особливо важливо в ситуації війни, адже військове 

мистецтво передбачає розуміння стратегічної дії в її первинному значенні, 

тобто саме як війни. У цьому розумінні стратегічна дія передбачає і нещи-

рість і закритість, різні форми приховування, дезінформації та маніпуляції. 

Вона певною мірою може бути виправдана стосовно політичного або вій -

сь кового супротивника, де ставлення до іншого структуроване су б’єкт- об’єкт-

ним відношенням, граничним проявом якого може бути парадигма політич-

ного «друг–ворог», висунена свого часу німецьким політичним філософом 

Карлом Шмітом. У цьому разі стратегічний складник дискурсу постає як 

«дискурс влади», тобто як суперечка, у якій треба не знайти істину, а пере-

могти будь-якою ціною. Проте такому дискурсу не місце там, де йдеться про 

власний народ, про спільне благо, де засадничим має бути діалогічне відно-

шення, за яким Інший є не ворогом, а «партнером у дискурсі». І в цьому мають 

бути урівноважені «обов’язок знати і право не знати» [Kurreck, 2002: S. 379].

Отже, коли бракує чітких процедур винесення питань на обговорення, 

врахування громадської думки і відповідного прийняття рішень, демокра-

тія, про що вже йшлося, дедалі більше перетворюється на «симулятивну де-

мократію», стає безпосереднім «засобом влади і панування». Цю «роботу й 

виконують інші» (соціальні інженери і політтехнологи), хизуючись тим, що 

займаються такими маніпуляціями. При цьому вони забувають, що суспіль-

ство не можна змінювати тільки в інструментальний спосіб, «як кухар го-

тує смачну страву» (Ю. Габермас), не шукаючи справжньої згоди й порозу-

міння самих громадян, а проводячи опитування у перетворений спосіб. 
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Згадаймо також, що саме так відбувалися численні референдуми у нацист-

ській Ні меччині, і саме таким чином влаштовують референдуми в оку по-

ваних Ро сією Криму і на Донбасі.

Хоча слід зауважити, що симулятивна демократія не тільки є наслідком 

недорозвиненості субсистеми комунікативної дії, а й пов’язана з недороз-

виненою субсистемою цілераціональної дії. Внаслідок цього політичний 

дискурс замість арґументації підміняють дискусіями без певної мети, ба-

лачками, теревенями, базіканнями тощо, які не мають жодних наслідків, 

що не призводить до прийняття ефективних рішень і втілення їх у життя. 

Цим і рясніє, на жаль, теперішній медійний простір.

Такий політичний «дискурс» не перетворюється на політичну дію, коли 

не розв’язуються нагальні питання, внаслідок чого з’являється вкрай небез-

печна ситуація для розвитку демократії як такої, адже настає втома грома-

дян від «постійної балаканини» і виникає зневіра в ефективності відповід-

них інституцій, а отже, й синдром очікування «сильної руки». Нагадаю, що 

жовтневий переворот у Росії 1917 року відбувся внаслідок безпорадності 

тимчасового уряду, а захоплення влади нацистами у Німеччині 1933 року — 

результат слабкості Веймарської республіки. Такі соціальні катаклізми 

були наслідком недорозвиненості парламентаризму, громадянського су-

спільства і неефективності дискурсивного розв’язання соціальних проблем 

і врешті-решт призвели до зневіри в res publica.

Аби й надалі не втілювалися в життя сценарії таких антиутопій, де сфе-

ри публічності та громадянського суспільства існуватимуть у перетворений 

спосіб, стратегічну раціоналізацію життєсвіту має урівноважувати комуні-

кативна його раціоналізація, а економічну ґлобалізацію — «ґлобалізація дру-

гого порядку» [Apel, 1998: S. 79]. Це морально-етична ґлобалізація, точніше, 

морально-етична універсалізація, що спирається на «універсум дискурсу», 

який є шляхом до всесвітнього громадянського суспільства в Кан товому ро-

зумінні, трансформованому трансцендентальною прагматикою. А без все-

світнього громадянського суспільства і всесвітньої медійно-ко му нікативної 

мережі годі казати про розбудову сфери публічності «в окремо взятій країні».

Тому я не хотів би завершувати цю статтю песимістично, тим більше 

приставати до думки В. Гьосле, що цілковито марними виявилися сподіван-

ня теоретика комунікаційних технологій Г. Маклуєна на те, що елект ронні 

media подолають неґативні наслідки механічної технології та призведуть до 

первинної єдності на більш високому рівні [Гьосле, 2003: c. 228]. Звісно, 

Гьосле має рацію щодо того, що «mass media дедалі більше нав’язують чужий 

досвід та безліч другорядної інформації» [Гьосле, 2003: с. 228].

Проте, по-перше, медійна ера тільки-но розпочалася, по-друге, у нас 

просто немає іншої альтернативи медійним засобам інформації та соціаль-

ної інтеґрації, хіба що повернутися в домодерний стан із його закритістю 

соціального порядку, що залюбки вітали б «друзі закритого суспільства». 

Проте, як показує досвід ХХ сторіччя, таке повернення за індустріальної 
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доби, тобто технічної раціоналізації суспільства, саме й містить у собі не-

безпеку тоталітаризму. Звісно, така небезпека існує і за медійної доби, якщо 

mass media не стануть справжнім складником громадянського суспільства.

І такий новий досвід з’явився під час Революції гідності, коли другий 

Майдан став усесвітньо-історичним явищем. Як зауважує відомий німець-

кий філософ у «Передмові» до українського видання книжки «Від по ві-

дальність за майбутнє з ґлобальної перспективи»: «Майдан за доби цифро-

вих технологій є всесвітньопублічним» [Бьолер, 2014: с. 11]. Ба більше, такий 

майдан, додає філософ, може стати «ефективним засобом делеґітимації по-

літики насилля і терору, зокрема, у вигляді політики путінізму» [Бьолер, 

2014: с. 11]. Украй важливим є ще й уточнення, яке вживають у визначенні 

значення Майдану: «за доби цифрових технологій».

Отже, Майдан не обмежується топосом Майдану незалежності. Хоча 

той факт, що люди, обстоюючи свої права і захищаючи свою гідність, ви-

йшли фізично, так би мовити, у своїй тілесності, ризикуючи, ще більше — 

жертвуючи своїм здоров’ям, навіть життям, уже є величезною подією. 

Проте, мабуть, це поняття набагато ширше, повторюю, саме за доби циф-

рових технологій, тобто це явище, яке відповідає вже новій стадії розвитку 

модерного суспільства. Зміст і значущість цієї події виходить за межі і 

Майдану незалежності, і Майдану під назвою «Україна» ще й тому, що 

Україна знову постала в центрі світових подій, захищаючи фундаментальні 

цінності й каталізуючи демократичні процеси в ґлобальному масштабі.

Підбити деякі підсумки в розгляді нашої проблематики досить склад-

но. По-перше, тому, що процес формування громадського дискурсу як ме-

таінституції деліберативної демократії в Україні далеко не завершено, по-

друге, його не завершено ніде у світі, по-третє, його взагалі не можна 

завершити остаточно. Інакше це поклало би край публічності загалом, що 

заперечує відкритість цього процесу. Можна тільки констатувати, що фор-

мування публічного дискурсу в нашій країні щойно розпочалося і відбува-

ється вкрай суперечливо, зауважуючи при цьому, що ця суперечність у са-

мій природі публічності. Адже «глас народу» не завжди висловлює істину, 

відтак він не завжди є «гласом божим», доки не з’ясовано, як «глас народу» 

мовить, хто його слухає і кому відповідає. Проте без реґулятивної ідеї іс-

тини як дискурсивного «гласу божого», соціальним проявом якого є гро-

мадський дискурс, навряд чи можна побудувати інституції деліберативної 

демократії, без яких нам не розв’язати проблем, що стосуються нас усіх.
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Anatoliy Yermolenko

DISCOURSE IN THE ARCHITECTONICS OF LANGUAGE PRAGMATICS

The article deals with studying public discourse as an integrative factor and important ele-

ment in the evolution of institutions of deliberative democracy (also known as “consultative 

democracy”, “discussion democracy”, “discourse democracy”) in today’s society. The au-

thor presents both wide interpretation of the concept of “discourse” as speech practices, 

and a more narrow understanding of the discourse as communication, in which problem-

atic claims for meaning and relevance become subject of discussion.

Discourse is analyzed as socially reflective form of clarification of problematic senses of 

society. It is argued in the article that only those political practices, norms and institutions 

are legitimate that have been based upon the discourse principle. Social content of the dis-

course reveals itself in the institutionalization of the public discourse, which becomes a 

regulative principle and social meta-institution of critical check of consensus, reached 

through arguments, in different fields of society. As a regulative idea, the discourse presup-

poses an equal participation of all people (including the next generations) in the process of 

justification of social, legal and moral norms. It also presupposes an unhindered (without 

coercion) agreement about the legitimacy of these norms. Therefore, the discourse princi-

ple is a moral principle.

The author also discloses a contradictory nature of development of discoursive practices 

and public sphere in Ukraine. He shows that in this country communicative action aimed 

to achieve mutual understanding is often substituted with a strategic action aimed to attain 

particularistic goals that creates a non-transparent quasi-reality of false communication, 

hidden perlocutives and simulative democracy. At the same time, the article shows that in 

today’s Ukrainian society, especially after the Revolution of Dignity, despite distortions and 

deformations, genuine public sphere develops itself, and discoursive and argumentative 

practices find their ways in the social development.

Keywords: communication, deliberative democracy, discourse, institutions, legitimation, 

principle of morality, norms, pragmatic
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Отже, про що йдеться, коли ми вживаємо вислів 

«Голос Церкви»? Щонайперше прискіпливий до-

слідницький погляд чіпляється за термін «Церква», 

адже відомо, що Україна є полірелігійною полікон-

фесійною державою, де існує значна кількість цер-

ков. Вживання цього терміна в однині вказує на 

збірність застосованого поняття. Ним ми познача-

тимемо того «збірного» церковного суб’єкта, що 

спромігся мати «голос» (чітку, зрозумілу адресатові 

артикуляцію своєї позиції) в тій історичній події, 

що відбулась в Україні на зламі 2013 і 2014 років і 

дістала назву Євромайдан, або Революція Гідності.

До визначення події та головних релігійних ви-

словів повернемось пізніше. Спочатку спробуємо 

все ж віднайти якісні характеристики того збірного 

суб’єкта, який у нашому тексті позначатиметься 

«Церква». Класичне релігієзнавче його фор  му лю-

вання — «тип релігійної організації, що склався в 

ході розвитку того чи іншого віровчення як засіб 

реґламентації відносин всередині релігійних спіль-

нот та їх зв’язків зі світськими групами і організація-

ми, передусім державними» [Церква, 1996: с. 372] — 

стане для нас опірним. З визначення ми розуміємо, 

що для цього поняття слід враховувати як внутріш-

ні характеристики позначуваного ним об’єкта, так 

і зовнішні. Крім того, це формулювання спираєть-

ся на традиційний для вітчизняного академічного 

релігієзнавства струк турно-функ ціональний підхід, 

тож крім атрибутивних ознак («релігійна», наявність 
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«віровчення») вказує на структуру («організація — релігійна спільнота») та 

функції, що застосовно до «церкви» набувають специфічних, притаманних 

лише їй характеристик. Безумовно, кожна окрема церква постає внаслідок 

тривалого історичного розвитку певного релігійного віровчення, традицій, 

обрядів, реґламентативних та нормативних показників, суспільно-істо рич-

ної діяльності. З іншого ж боку, кожна окрема церква формулює власну 

ідентичність та актуалізує самобутність завдяки тим історичним подіям, 

культурним умовам, суспільному середовищу, в які вона занурена, та у вза-

ємодії з іншими суспільно-історично актуалізованими суб’єктами.

Якщо світський дослідницький підхід зазвичай зосереджено на функ-

ціонально-структурному, емпірично засвідченому, суспільно-історично-

по дієво підтвердженому визначенні об’єкта «Церква», то релігійний підхід 

спирається на суб’єктні показники («спільнота віруючих») та якісні мета-

фізично-онтологічні характеристики («Боголюдська організація»). В дру-

гому випадку на перше місце ставлять не емпірично-функціональні, а ме-

тафізично-екзистенційні властивості. Спробуємо збалансувати ці два під-

ходи у нашому визначенні, встановивши, що Церквою називатимемо ту 

спільноту віруючих, яка діяльно проявила себе на Майдані 2013–2014 років. 

Зрозуміло, що структурно-функціональні, нормативно-реґламентативні ха-

рактеристики «церкви» зберігатимуться, вона поводитиме себе як окремий 

суб’єкт, що взаємодіє з іншими суб’єктами (державна влада, політики, не-

віруючі тощо) у конкретному подієвому локусі. Водночас нагадаємо, що 

оскільки Церква — Боголюдська організація, то її функціювання хоча і від-

бувається в людському вимірі, але спонукуване виміром Божим. Тобто ті 

релігійні організації, які внаслідок внутрішньої секуляризації втратили свої 

релігійні характеристики, бо спонукою їхнього функціювання є радше люд-

ське (політика, бізнес), а не Боже (аксіологічно-екзистенційне в людині), 

ми б винесли за обсяг вжитого тут поняття в категорію «квазіцерква», проте 

за браком чітко визначених критеріїв для такої процедури обмежимось 

лише цією заувагою.

Тож у межах нашої статті до обсягу поняття «Церква» потраплятимуть 

ті релігійні організації, що спромоглись актуалізуватись у такій історичній 

події, як Майдан 2013–2014 років. Тут нас цікавить актуалізація як артику-

ляція, тобто висловлення, виголошення, змістовне розкриття та контек-

стуальне проявлення тих базових світоглядних цінностей, що проголошу-

вались Церквою власне як релігійною організацією й були почутими на 

Майдані, тобто сприймались і розумілись його учасниками безпосередньо 

в самій події Майдану.

Зауважимо, що коли ми сьогодні намагаємось аналізувати подію 

Майдану 2013–2014 років, то можемо це зробити дистанційовано у часі та 

опосередковано аналітично-раціональними процедурами. Хоча такий дис-

танційований підхід забезпечує дослідника певною «об’єктивністю», сам 

об’єкт аналізу (подія Майдану) у цьому разі редукується до його конкрет-
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ного інтерпретативного відображення — окремого образу, зафіксованого в 

інформаційному просторі. Залежно від точки зору дослідника (засвоєних 

знань + особистих переконань + методологічних вподобань) та змістовних 

особливостей обраного ним для аналізу образу Майдану варіюватимуть і 

результати. Тож ми не наполягатимемо на винятковій істинності наших ви-

сновків чи безумовній об’єктивності підходу, натомість спробуємо коротко 

обґрунтувати адекватність застосованого нами шляху.

Щонайперше нагадаємо, що ще під час самої події Майдану у нас ви-

никла ідея ретельної фіксації артикульованих там значущих релігійних ви-

словів. У процесі цієї фіксації стало очевидним, що не завжди офіційні до-

кументи та поширені в публічному полі повідомлення відображають реаль-

ний стан речей (в змістовно смисловому зрізі теж), бо ж вони іноді мають на 

меті інтерпретативне формування певного інформаційно проявленого об-

разу. Об’єктивне розуміння змісту висловленого досягається шляхом ураху-

вання всіх контекстуальних варіацій з їхнім дискурсивним ретро- і перспек-

тивним вкоріненням. Фактично забезпечити цю умову неможливо. Тому ми 

компенсували цей недолік «свідченням включених очевидців самої події» — 

експертів-релігієзнавців, що самі були учасниками Майдану, адже, за на-

шим переконанням, перебування в ситуації безпосереднього діалогу значно 

поліпшує шанси на адекватність розуміння висловленого, ніж дистанційо-

ваний аналіз чиєїсь інтерпретації та інформаційних документів. Наслідком 

нашої роботи стала книга «Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна 

оцінка» [Майдан і Церква, 2014]. Завдяки хронологічним фіксаціям доку-

ментів та експертних матеріалів у цій книзі стало можливим також відсте-

жити як етапи трансформації точок зору релігійних суб’єктів, так і зміну 

змістовного наповнення релігійних висловлювань. І перше, і друге, як і екс-

пертні оцінки та прогнози, залежать щонайперше від конкретної (відповід-

ної хронофіксації) дійсної ситуації (подієвого контексту), в якій актуалізу-

ються ті чи ті проблеми, запити та сподівання. Кожна з безлічі таких мікро-

ситуацій Майдану 2013–2014 років задавала власний горизонт смислових 

очікувань і перспектив змістовного розкриття, зокрема і релігійних вислов-

лювань. Проте подія Майдану є дискурсивно цілісною, бо тут крізь варіа-

тивне багатоманіття різносуб’єктного висловлювання та контекстуального 

прочитання осмислювали та обґрунтовували такі аксіологічні категорії, як 

Гідність, Правда, Людина, Життя, Відповідальність, Справедливість, Сво-

бода особистості, Сумління, Громадянські права, Спів дія, Взаємоповага 

тощо. Так фактична історично-суспільна подія задала систему координат 

для своєрідного змістовно виповненого, смислово цілісного космосу, в ос-

нові якого знаходиться конкретний набір ціннісних орієнтирів, відцентро-

ваних довкола українського сучасного прочитання «гідної особистості».

Очевидно, що події, які відбувались в Україні взимку 2013–2014 років, 

не є однозначними, тож не може бути однозначним і їх оцінювання чи ви-

черпним — конкретний аналіз. І ми не можемо сформулювати якусь уні-
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фіковану точку зору всіх релігійних організацій чи єдину роль релігії, або ж 

«правильну модель» її функціювання за певних обставин чи повністю зміс-

товно визначені спільні для всіх релігійних суб’єктів висловлювання, оста-

точно й саме так прочитані і зрозумілі адресатові. Проте дозволимо собі де-

які узагальнення і висновки, які напрошуються в результаті аналізу: 1) без-

посередніх подій на Майдані (дійсному та віртуальному, географічному та 

історичному); 2) висловлювань різних релігійних діячів щодо цих подій та 

їхнього внеску в розгортання їх; 3) офіційних документів чи публічно ви-

словлених поглядів тих чи тих церков, релігійних діячів та духовних лідерів 

з цього приводу. Безумовно, ми спиратимемось у цьому аналізі на принци-

пи вітчизняного академічного релігієзнавства та висловлене, обґрунтоване 

й доведене цією науковою спільнотою твердження про трансформацію ре-

лігійної функціональності зокрема і світоглядної загалом за змінених су-

спільно-історичних та культурних обставин [Релігія в контексті, 2015]. 

Нижче подано кілька тез, які містять наші узагальнення.

Сама подія Майдану 2013–2014 років є об’ємною, багаторівневою, ба-

гатошаровою, полізмістовою, спричиненою цілим комплексом чинників 

різнострокового та різноджерельного походження, поліетапною та багато-

манітною за сучасним виявом і довгостроковими чи короткостроковими 

можливими наслідками. Погоджуємось із тими релігієзнавцями, теологами 

і релігійними діячами, які наголошують, що слід розрізняти в самій події 

щонайменше два (хоча й безпосередньо взаємопов’язані) етапи: Євромайдан 

як декларацію цивілізаційного вибору українців (тієї частини українського 

народу, що усвідомив таку потребу) та Революцію Гідності як декларацію 

гідного статусу особистості в сучасному світі. Одразу помітимо, що про-

владні «антимайдани» зупинялись на декларації своєї протилежності пер-

шому — Євромайдану. Вважаємо так саме тому, що мотиваційний базис 

«антимайданів» знаходився на рівні простого протиставлення групової іден-

тичності «свій (влада і підлеглі) — чужий (Європа, самочинне громадянське 

суспільство)», а рівня аксіологічної мотивації та метафізично-екзистенційної 

проблематики не досягав. Це, зокрема, підтверджує і той факт, що на «анти-

майдани» людей збирали із застосуванням адмінресурсу та за гроші. Тобто 

здебільшого представники «антимайдану» були найманими працівниками 

чинної тоді влади, її знаряддям «переконливої декларації правильності 

владних рішень» і «виконували волю роботодавця». Мотивація ж «підлегло-

го працівника» вочевидь відрізняється від мотивації самочинного свідомого 

громадянина. Перший є лише знеособленим знаряддям волі владного су-

б’єкта, що свідомо чи несвідомо ідентифікує себе з таким, є носієм «пра-

вильної точки зору, сформульованої цим владним суб’єктом». Право цивілі-

заційного вибору розвитку держави так само ця група населення повністю 

віддає на розгляд владного суб’єкта. Належні до цієї групи відчувають себе 

відповідальними лише за збереження та підтвердження точки зору владного 

суб’єкта та його вибору. Непослідовність владних рішень щодо цивілізацій-



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 4 91

Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років

ної ідентичності чи стратегії розвитку держави їх не турбує й не викликає 

несприйняття, адже вони не лише не є продуцентами «точки зору» чи мір-

кування щодо такої, але й навіть не є її висловлювачами. Не будучи особис-

тісними носіями самочинного усвідомлення владної точки зору, вони фак-

тично стали навіть не голосом, що її декларує, а колективним відлунням.

Водночас пам’ятаємо, що релігійні організації можуть бути репрезен-

тантами точок зору різних владних чи політичних сил. Щонайбільше тоді, 

коли центр прийняття рішення щодо підтримки політичного курсу релігій-

ною організацією знаходиться на території іншої держави, тобто коли 

церква залежна від релігійного центру, що підпорядковує свою діяльність 

світській владі сусідньої імперії або й сама прямо підпорядкована певній 

політичній силі. Тоді той чи той «цивілізаційний вибір» може отримувати 

леґітимізацію релігійною риторикою. Саме арґументом доцільності іншого 

цивілізаційного вибору, ніж європейський, висловленим у релігійній рито-

риці, підпиралися твердження і релігійних противників Євромайдану. У 

цьому випадку вони виявились більш послідовними у своїй позиції, ніж ті, 

хто просто підтримував будь-яке рішення влади.

Натомість позицію невтручання релігійні діячі обґрунтовували потре-

бою розрізняти політичні та Божі (релігійні, церковні) цілі.

Ті ж релігійні та духовні діячі й організації, що підтримували Єв ро-

майдан різними засобами, бачили та сприймали його в другоетапній пер-

спективі — як Революцію Гідності, в якій здійснюється історична подія 

утвердження людини як образу і подоби Божої. За цих обставин опертя ро-

били на екзистенційно-аксіологічний вимір, в якому людина виявляється 

свідомим суб’єктом, здатним зробити свій вибір і нести за нього відпові-

дальність на рівні особистісного сумління.

Тож про ці два рівні Майдану 2013–2014 років (цивілізаційний та ек-

зистенційно-аксіологічний) можна говорити як про різновекторне розгор-

тання однієї історичної події: перший вектор розміщується в політичній, а 

другий — в екзистенційній площині.

Релігійна арґументація на підтримку Євромайдану у першій площині 

свідчить на користь християнського екуменізму. У такому разі релігійні та 

церковні суб’єкти підтримку Євромайдану тлумачили як послідовний курс 

на єднання з традиційно християнською Європою, в якій давно утверджені 

й функціюють базові християнські цінності та яка, проте, впродовж остан-

нього часу відчуває брак християнського натхнення. А дієвою моделлю ду-

ховного відродження може стати оновлена християнська Україна, яка, що 

притаманно традиційно українському християнству ще з часів Іларіона 

Ки їв ського, керується не Законом, але Благодаттю, що і є невичерпним 

джерелом християнського натхнення. Тож влившись у християнську Єв-

ропу, християнська Україна не лише в цивілізаційному виборі обіпреться 

на утверджений християнський Закон, але й оживить його благодатним ду-

ховним натхненням.
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Натомість у другій площині (Революція Гідності) арґументація вростає 

власне у богословські обрії, де у взаємовідносинах Бога та людини людина 

намагається бути відповідною задуму Бога, мислити і діяти як Його Образ і 

Подоба, що зробила свій свідомий вибір стати причетною до розбудови 

дійсності згідно з Його планом, виправити ушкоджений стан речей, пере-

брати на себе відповідальність за відповідність людства Божим ідеалам, ді-

яти за Божими заповідями і нормами, Богом запропонованими, для ви-

правдання людства перед очима Бога.

Проте під час Майдану релігійні суб’єкти не лише висловлювались та ді-

яли, але й відчували вплив громадянського суспільства та трансформувались 

під цим впливом. Про це, зокрема, говорив В. Єленський [Віктор Єлен ський, 

s.a.; Українські церкви, s.a.]. Головну причину цього вбачаємо в тому, що релі-

гійні суб’єкти у безпосередньому діалозі з громадянським суспільством на-

бували розуміння актуальності, прочитуваності та адекватності усвідомлення 

тих чи тих релігійних висловлювань. Вони формували навички по розуміння 

та співдії з представниками громадянського суспільства та між собою. Майдан 

став унікальним комунікативним майданчиком пошуку порозуміння між 

різними суб’єктами заради спільної мети, що, безумовно, змінювало і цих 

су б’єк тів, адже не лише стимулювало не лише вироблення консенсусного 

порозуміння, але й посприяло формуванню деякої «спільної ме ти», яка б за-

давала стратегічний дискурс. В останньому узгоджуються зміс товні визна-

чення цілого спектра цінностей та висловлювань, актуалізованих подією.

Але у цьому комунікативному процесі релігійні суб’єкти мали зберегти 

власну релігійну ідентичність, водночас ставши дієвими співучасниками іс-

торичної події. І в обох подієвих рівнях Майдану 2013 — 2014 років учасни-

ки висловлюватись власне як релігійні суб’єкти — тобто з урахуванням точ-

ки зору позасистемного метафізичного суб’єкта, що водночас є джерелом 

екзистенційного самовизначення кожної окремої людини — Бога. Дво рів-

невість Майдану для релігійних суб’єктів стала двовекторністю дискурсу 

діалогу людини з Богом — у горизонтальній цивілізаційно-політичній пло-

щині та як Революції Гідності у вертикальній — богословсько-екзис тен цій-

ній площині. Так у події Майдану релігія та церкви отримали можливість 

інтенсивно функціювати за покликанням та у щирості власних намірів пе-

ред Богом, перед Людиною та Україною (суспільно-історичний локус).

Та що ж власне впливає на позицію різних церков у ситуації певної 

суспільно-історичної події, що визначає кожну окрему точку зору, і чи є 

щось спільне, що свідчило б про загальну тенденцію трансформації релі-

гійної функціональності в Україні сьогодні?

Неоднозначність з боку церков та релігійних діячів оцінок Євромайдану, 

їхніх позицій, поглядів та відповідної діяльності й висловлювань спирається 

на: 1) історичний досвід цих церков в Україні та їхнє споріднення з долею та 

культурою народу; 2) їхній сучасний стан у теперішній Україні та непрості 

взаємовідносини з різними шарами населення та владою; 3) ті перспективи 
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та наслідки для них, які бачать ці церкви в Україні (без змін чи з урахуванням 

сучасних культурно-цивілізаційно-суспільних змін та їхнього напрямку).

Одразу підтримали й духовно надихали Майдан ті церкви, для яких їхня 

історично-географічна батьківщина виявилась і місцем реалізації Бо жого по-

кликання. Зокрема, щонайпотужніше так про себе заявили УГКЦ та УПЦ 

КП, духовно-історичне джерело та інституційний центр яких знаходиться 

безпосередньо в Україні. Доля цих церков залежить від долі українського на-

роду та держави, а служіння Богу реалізується через служіння українській лю-

дині. Тож їм притаманно почуватися на своєму місці в ситуації українсь кої 

Революції Гідності, де служіння Богу, Україні та Людині є насправді єдиним 

покликанням. Отже, ті релігійні організації, доля яких не лише в минулому та 

теперішньому, але й — що чи не найважливіше — у майбутньому реа  лізується 

невіддільно від долі власне України як не тільки місця місійного покликання, 

але і його мети, знайшли себе на Майдані як пастирів, духівників, сповідни-

ків, речників та учасників. Україна для них не просто територія, а український 

народ — не лише паства. Сам Бог поклав на них місію обробляти цей шмат дійс-

ності, зробив їх сіллю цієї землі і світлом цього народу, й у відповідальний 

момент вибухового розквіту як України, так і її народу на них лежить обов’язок 

всіляко сприяти й оберігати від спотворення чи знищення життєдайних сил 

викохуваний тисячоліттями плід. Саме тому на Май дані знаходяться і пред-

ставники УАПЦ та українських протестантів (лю теран, п’ятидесятників, бап-

тистів). Навіть українські неоязичники прийшли на Майдан, хоча цивіліза-

ційний вибір — не їхня тема. Водночас для УПЦ КП та УГКЦ євроінтеґрація — 

вибір, започаткований Володимировим Хрещенням.

Не варто, звичайно, недооцінювати й виважено-стриманої позиції пред-

ставників тих релігійних інституцій, що організаційно підпорядковані за-

рубіжним релігійним центрам і мають з-поміж своїх послідовників значну 

частину тих, хто ідентифікує себе належним не Україні, а імперському утво-

ренню, яке і є завдяки цій умові інтеґраційним цивілізаційним ядром. Тут 

слід згадати офіційні заклики до любові та злагоди УПЦ МП; підкреслене 

відсторонення від «політичного православ’я», що прислуговується імпер-

ським цілям; повчання любові та біблійним цінностям на народних віче 

Майдану. Для церкви, належністю до якої демонстрували свою набожність 

владні державні персони, така позиція насправді є вартою поваги. І щонай-

більше тоді, коли ця церква, переступаючи через статус обласканої владою 

релігійної інституції, наважується засудити застосування сили, брехню, за-

кликає противитися гріху. Справді, якщо релігійна організація не може вес-

ти щиру і гідну діяльність (узгоджену із Божим задумом) у межах земної 

Батьківщини (політична площина), то найпристойніший спосіб зберегти в 

чистоті помисли і дії — вилучити себе з цієї площини, піднестися до над-

природного рівня, наголосивши, що Церква — понад політикою. Якщо 

лише в надземній Батьківщині є можливість зібрати паству (яка належить 

різним політичним виборам, а отже — перебуває і на євромайданах, і на 
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«антимайданах», мислить себе в різних Батьківщинах/Отєчєствах та будує 

різне майбутнє) в єдність Церкви, то заклик до любові, єдності в утверджен-

ні біблійних та християнських цінностей, спротиву гріху за відсутності офі-

ційної підтримки дій влади, відстороненні від так-званого «політичного пра-

во слав’я», долучення до спільних заяв (Всеукраїнської Ради Церков щодо), 

виступ представника на народному Віче Майдану є досить красномовним 

підтвердженням того, що релігійна організація підтримує людину-хрис тия-

нина, а не репресивну владну систему. Водночас па м’я таємо, що у цьому мо-

менті йдеться не про церкву УПЦ МП загалом (яка фактично мала бути ре-

презентантом та рупором точки зору РПЦ, що і демонстрували красномовно 

багато її представників), а лише про тодішні офіційні та персональні вислов-

лювання деяких груп і представників УПЦ МП, що наполягали на своїй 

ідентичності як власне української ПЦ, а не Московського пат ріархату.

Якщо ж і цивілізаційний вектор Євромайдану по суті збігається з духов-

ним тяжінням релігійної організації до її культурно-конфесійного осереддя, 

то Церква поза сумнівом демонструє свою підтримку. Так, підтримка Єв-

ромайдану Римо-Католицькою церквою в Україні є природною через євро-

інтеґраційну спрямованість політичного поступу країни, що в перспективі 

ущільнює зв’язки РКЦ України з її організаційним центром і ущільнює світ 

у європейській культурно-ціннісній нормативності, базованій на християн-

ських джерелах. Крім того, велику роль тут відіграє й теологічна узгодже-

ність такої підтримки народу (соціальна доктрина). Якщо сприяння духов-

ному зростанню української людини суміщається із служінням християн-

ському світові й Богу, збігається з прагненням до нової євангелізації та 

відновлення духовних джерел християнської культури, а щонайбільше — 

співзвучне закликам папи Франциска до периферизації церковного служін-

ня (церква має бути щонайбільше там, де потерпають і очікують на духовну 

підтримку, а не ховатися за стінами комфортно-стабільного освоєного і 

збайдужілого центру), то обов’язок священиків (якщо це не суперечить їх-

ньому особистому сумлінню) — боронити права і гідність людини, борони-

ти правду, мир, світло, любов, протистояти злу в його найрізноманітніших 

(зокрема і владних) формах. Тому католики й не бояться відкрито вислов-

лювати свою прихильність Майдану, діяльно та духовно підтримувати лю-

дей, що на ньому зібралися. Крім того, вони розуміють, що європейський 

вибір українців, які доросли до статусу Гідної Людини (до свідомості віль-

ного відповідального громадянина, що є фундаментом громадянського су-

спільства), а не раба земних владарів, насправді є шансом і для цілої Європи 

ковтнути незатьмареного прагматизмом духовного християнського підне-

сення, що окрилює людську волю протистояти злочинній силі корумпова-

ної владної системи в ім’я людяності, гідності, любові, братерства, солідар-

ності. Католицька церква, що пережила в секуляризованому світі досвід 

поступової елімінації із багатьох сфер життя людини, зрештою знайшлась у 

житті людини, зокрема й української людини на Майдані.
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Протестантські церкви по-різному й неоднозначно в кожній конфесії 

відгукнулись на Майдан 2013 — 2014 років. Тут вочевидь слід зважати на тра-

дицію поваги до особистого вибору та особисту відповідальність за такий у 

кожному окремому випадку і говорити не загально (про позиції церков і 

конфесій), а індивідуально — про позиції окремих пастирів, духовних ліде-

рів, їхні міркування, висловлювання, дії. Звичайно, Євромайдан — це шанс 

протестантам продемонструвати і свою співдію в Божій справі духовного 

зростання українського народу (чи піднесення до вищого християнського 

рівня — охристиянення — українського суспільства, а зрештою — виправлен-

ня наданого шматка дійсності за Божим планом), і живу віру в Живого Бога, 

що діє й дихає та надихає через Майдан, і запобіжну боротьбу з (тоталітар-

ною в зародку) авторитарною владною системою (а скільки разів протестан-

ти потерпали від таких, переживали гоніння, гноблення, нищення?). Стати 

на бік Гідної Людини, на бік правди, на бік світла, на бік закону Божого (на 

противагу його спотворенню земною злочинною владою), захистити й під-

тримати те нове Боже натхнення, що народилося на Майдані, від паплюження 

й виродження, стати сіллю землі та світлом світу — ось чому приходять про-

тестантські пастори на Майдан. Христос має бути на Май дані, пастир має 

бути на Майдані. Хіба ж той, хто сповідує живого Христа, може відсторони-

тися від його безпосереднього життя та сучасної діяльності із розбудови світу?

Протестанти не одностайні. І ті, хто вилучає себе з виконання цих (зем-

них, а не духовних — за їхнім переконанням) завдань, зазвичай не сприйма-

ють Україну як свою Батьківщину, не пов’язують з розбудовою її майбут-

нього свого духовного покликання. Ті ж, хто відчуває себе причетними до 

вирішення тут світової боротьби між Добром та Злом, до здійснення 

Божественного плану й розбудови нової охристияненої дійсності, до життя 

Бога Живого, діють та служать на Майдані. Нагадаємо, що міжконфесійний 

молитовний намет ще на початку Майдану було вставлено протестантами 

(пастирем А. Калюжним), які надали його у користування тим християнам, 

хто має потребу здійснювати тут молитву та богослужіння. Протестанти на 

Майдані йдуть шляхом не інституційної присутності (скажімо, УПЦ КП, 

УГКЦ та УАПЦ намагаються періодично декларувати народження на 

Майдані єдиної Української Церкви), а шляхом внутрішнього насичення 

собою самого Майдану, шляхом індивідуальної діяльної участі та співучасті. 

Протестанти не стільки декларують, скільки просто діють, служать, і не 

церковним, а особистим служінням (моляться, роздають Біб лії, заварюють 

чай, несуть нічні вахти тощо). На Майдані протестанти (лютерани, баптис-

ти, п’ятидесятники) стали живою церквою, яка живе й діє в людях, кон-

кретних особистостях, що беруть на себе персональну відповідальність за 

перетворення дійсності (співдіють із Богом у справі розбудови цього сеґ-

менту буття — майбутньої України) на засадах Біблійних і християнських.

Звичайно, цей дещо схематизовано-узагальнений і поверхневий аналіз по-

требує наступних доопрацювань. Поза нашою увагою лишились ті, хто не де-
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монстрував своєї підтримки Майдану 2013 — 2014 років. Але, вважаємо, було 

вказано на чотири головні стратегічні позиції українських церков та конфесій 

щодо Майдану. Умовно їх можна назвати: 1) Українська церква; 2) церк ва в 

Україні; 3) церква для України; 4) протестантські християни Май дану.

Бачимо, що історичний досвід релігійних організацій та буттєві обста-

вини є чинниками формування ставлення релігійних суб’єктів до Майдану 

та параметрами формулювання точки зору щодо такого. Підтримка його за-

лежить від того, чи вписується в служіння Богу духовна підтримка україн-

ської людини та чи бачить (і як) себе певна релігійна організація чи її пред-

ставники в майбутній Україні (в майбутньому України). А в ситуації проти-

стояння людини (окремої особистості чи громадян) та системи (державної 

влади) релігія в сучасній Україні незалежно від конфесійно-церковної ви-

значеності здебільшого стала на бік людини. Таким чином, церковні органі-

зації сучасної Україні демонструють своє служіння не царству світу цього, а 

Царству Божому, що здійснюється через людську душу та діяльність.

Ті чи ті конкретні події мають не лише емпіричний вимір, їхні справ-

жні причини та наслідки слід шукати також і глибше від політичного, еко-

номічного, соціального шару, глибше від історичного тла та ідеологічного 

мережива. Не будемо зазіхати на Божественні плани і стверджувати, що 

Майдан є певним етапом у їх реалізації, скажімо, в напрямку підготовле-

ності людини до гідної відповіді на заклик Божий (такі міркування не в 

компетенції представників гуманітарної галузі наук), а зупинимось на люд-

ській свідомості, на її готовності стати самосвідомістю гідної, відповідаль-

ної перед собою, Україною та Богом Особистості. Ціннісне зростання 

українців, зокрема зафіксоване і в релігійній риториці Майдану, — найваж-

ливіше, що трапилось на Майдані й до чого безумовно причетна й релігія в 

її функціюванні до-, в-, над- та поза Майданом. Ось те, заради чого й через 

що можна стверджувати, що релігія в Україні функціює успішно.

Бо що ж таке Майдан насправді? Це явище не лише політичне чи циві-

лізаційне, а, щонайважливіше, — світоглядне (суспільно й особистісно). Бо 

на цей Майдан (особливо після 30 листопада 2013 року) прийшли не пред-

ставники опозиційних політичних сил (вони прийшли також, але, як па-

м’ятаємо, пізніше, за людьми, а не на чолі, тобто опозиційні політики не 

були готові до Майдану), не економічно ображені громадяни, не соціально 

утиснені шари населення, не етнічні українці — ці ідентичності тих, хто вий-

шов на Майдан, виявились вторинними й не поширюються на всіх (чи й на 

більшість) майданівців. Вийшли щонайперше ті, кому було соромно перед 

побитими дітьми за нездатність захистити їх, хто не бажав терпіти злочинну 

владу, хто вирішив більше жодним чином не належати цій потворній со-

ціально-економічно-політично-державній репресивній системі. Вийшли про-

демонструвати свою іншу якість, протиставити свою щирість — брехні, свою 

людську гідність — хамській пихатості, свою свободу совісті — рабській по-

корі, свою чесність — злочинній системі, свою мирну впевненість — аґре-
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сивній репресивній силі, свою розсудливу критичність — сліпому фанатиз-

му, свою братерську солідарність — клановості та запроданству, свою рішучу 

дію — негідному жебранню. Прийшли не за закликом політиків, а за покли-

ком серця в ім’я спасіння й утвердження гідності людини. Для того, щоб 

започаткувати собою таке майбутнє України, в якому б ніхто не плюндрував 

людину як гідну особистість, що має чисте сумління й діє відповідально 

згідно з ним. Відповідально і перед Богом, і перед Батьківщиною, і перед 

світом, і перед історією.

Самосвідомість людини, що відчула себе гідною чинити опір злу й по-

творності та взяла на себе відповідальність за минуле, теперішнє і майбутнє 

своєї Батьківщини й почала діяти відповідно до суспільно визнаних етичних 

(Божих — християнських як засадових для європейської етичної системи) норм 

і правил та згідно із солідарними громадськими запитами і потребами, — 

ось те, що об’єднує майданівців. Така самосвідомість є очевидно досягнен-

ням і релігійним, адже прямо чи опосередковано спирається на кілька релі-

гійно спродукованих (християнських) ідей: 1) людини як Образу і Подоби 

Божої; 2) на якій лежить місія співпраці з Богом у справі спасіння людства й 

виправлення історії та розбудови світу до належного стану (виконання 

Божого плану); 3) і яка має свободу вибору чинити згідно із своєю совістю, 

щоб змогти дати гідну відповідь на Божий заклик; 4) водночас не діючи 

тими засобами, якими діє зло (брехня, безпідставна аґресія, примус, підкуп, 

підміна цінностей фальсифікатом у вигляді ідолів, примітивний вульґарний 

утилітаризм), чим і демонструє свою гідність та неналежність злу.

Щонайбільш влучними та слушними нам видаються кілька тез, вислов-

лених ще під час Майдану 2013 — 2014 років експертами щодо точок зору та 

змісту релігійних висловів на Майдані. Зокрема, Л. Филипович зосередилась 

на виявленні дійсних запитів, які поставив Майдан перед церквами та мірі 

їхньої готовності, можливості та здатності у той чи той спосіб на такі відпо-

вісти. Позиції та декларації релігійних суб’єктів звичайно варіюють залеж-

но від дійсних ситуативних обставин їх самознаходження: від виявивлення 

себе в «нашій українській церкві», що місійно перебуває на Майдані — до 

ін дивідуальної присутності мирян та окремих священиків (пастирів). Це 

вказує нам на те, що найбільш запитаною релігія є на Майдані у ролі ду-

ховно-діяльнісного натхненника. «Майдан, — пише Л. Филипович, реаґую-

чи на вислів одного православного священика про Майдан, що це не Різ д во 

і не Пасха для Церкви, — це, дійсно, для церкви не Різдво, але це народжен-

ня нової вільної від рабства і брехні людини; Майдан — це не Пасха, але це 

воскресіння померлої від приниження, утисків і переслідувань особи, це 

відбиття в її душі божественного світла, надія на наближення до Бога» 

[Филипович, s.a.]. Тому для Майдану найціннішою є підтримка духовна, як, 

скажімо, звертання на Віче Гідності Любомира Гузара, у якому він нагадав 

«про духовну природу людини, про її богоподобу, про необхідність не тільки 

бути добрим, але і робити добро».
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Кирило Говорун стверджує, що Майдан є такою подією, до якої слід до-

ростати не лише політикам, але й деяким церквам, бо на Майдані народи-

лась нова спільнота — «майже чистий субстрат громадянського суспіль-

ства», що у своїй свідомості спирається на справжні християнські цінності 

й «у своїй ціннісній складовій значно переріс і українські церкви — всі без 

винятку церкви» [Кирило Говорун, s.a.]. Він звертає увагу на те, що у двох 

можливих площинах суспільного функціювання церков сьогодні їм слід не 

так виробляти стосунки з владою, як налагоджувати стосунки з людьми та 

«вчитися від них цінувати та відстоювати гідність, порядність, людяність», 

бо ж «незалежно від подальшого розвитку подій Майдан змінив країну, су-

спільство, і змінив стосунки українських церков і українського суспільства». 

І тепер дієву роль церкви можуть відігравати не в політичній, але в публічній 

сфері. Він пише: «Лише в останні дні Майдану українські церкви почали 

підтягуватися до того рівня моральної свідомості та відповідальності, які 

продемонстрував Майдан. Від загальних закликів до ненасильства вони пе-

рейшли до того, аби справами та словами солідаризуватися з цінностями 

Майдану, усвідомивши спорідненість його принципів із християнськими. 

Майдану, який явив безліч прикладів альтруїзму, готовності до самопожерт-

ви, взаємодопомоги тощо; який обрав бути слабким, незважаючи на свою 

чисельність; який має майже есхатологічні сподівання на відновлення гід-

ності, що її Бог заклав у людську природу».

І, за нашим переконанням, Майдан постає радше як завдання для цер-

ков віднайти своє місце та дієві форми ефективного функціювання релігії в 

оновленому українському суспільстві. Але вкажемо на те, що таке завдання 

може бути сформульованим лише коли є відповідні умови. Те, що в Україні 

на рівні суспільної свідомості (аванґардної її частини) сформувались необ-

хідні для громадянського суспільства умови, стало несподіваним відкрит-

тям не лише для церков, але й для політиків та аналітиків. А влада цього не 

зрозуміла. Проте релігійні організації України продемонстрували готовність 

працювати в громадянському суспільстві, вони зрозуміли напрямок транс-

формації релігійної функціональності — не зовнішнім впливом (через вла-

ду, державну освіту тощо), а внутрішнім — бути там, де є потреба у духовній 

підтримці, де є запит на справжні духовні цінності та запит на голос вищого 

морального авторитету — серед народу.

Нагадаємо, релігія, що перестає задовольняти певні потреби людей, 

стає непотрібною, забувається. Релігійні потреби бувають різними. На 

Майдані зібрався не весь народ України, але лише та його активна частина, 

яка розбудовуватиме її майбутнє. Майдан як дієва модель майбутнього гро-

мадянського українського суспільства дає можливість церквам пристосу-

ватися до цього майбутнього і зайняти в ньому належне місце.

В. Єленський також звернув увагу на те, що: 1) на Майдані українські церк-

ви продемонстрували свою підтримку народу; 2) сам Майдан змінює церкви, 

адже змінюється суспільство — змінюються миряни, отже — зміню ють ся по-
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ступово й церкви. Церкви вже навчились бути толерантними, чути одне од-

ного та співпрацювати заради значнішої мети. Водночас В. Єлен ський помі-

чає, що «для нинішньої влади звернення ієрархів — не вартують нічого».

Отже, як ми бачимо, справді вимальовуються два вектори функцію-

вання церков — щодо влади (це безвихідь у сучасних українських реаліях) 

та щодо народу — власне щодо людини, особистості, громади. Історичний 

досвід релігійних організацій в Україні підказує їм дистанціюватися від 

влади, яка традиційно або ж використовує Церкву для задоволення влас-

них (прагматичних) потреб, або ж утискає її. Для того, щоб не просто ви-

жити, а бути дієвим суб’єктом суспільного буття та охристиянення світу, 

сьогодні і в майбутньому виконувати місію, покладену на Церкву Богом, 

Церкві слід спиратися й орієнтуватися не на владу, а на громаду, на свідому 

особистість та на громадянську спільноту. І залякування владою україн-

ських церков, які підтримали Євромайдан, погрози щодо припинення їх-

ньої діяльності за богослужіння на Майдані продемонстрували неадекват-

ність розуміння владою сучасних обставин.

Влада, яка не враховує трансформацію громадянської свідомості та на-

магається чинити зовнішній силовий тиск зокрема й на релігійні організа-

ції, програє. А релігійні організації, що під таким тиском дають гідну відпо-

відь і наголошують на своєму служінні Богу через український народ, лише 

підтверджують свій авторитет, адекватність та ефективність функціювання 

власне як сучасних релігійних організацій, покликаних не прислужуватися 

земній владі, але стати справжнім духовним натхненням людини та народу 

на шляху Божого світобудівництва [Заява глави УГКЦ, s.a.].

Нечулість влади, її неспроможність дослухатись до релігійних закликів 

(«не вбий», «не вкради», «не бреши» тощо) та духовних авторитетів, нездат-

ність належно оцінити змінену ситуацію у суспільній свідомості та зрозумі-

ти ціннісний базис гідної особистості вільного громадянина призвели зре-

штою до кривавих наслідків. Духовні лідери неодноразово попереджали, 

що гідна вільна особистість не злякається грубої сили, примусу, не зрадить 

своїх ідеалів, не продасться. А застосування примусу, залякування та зброї 

щодо вільних громадян лише спонукатиме їх утвердитись у своїй гідності й 

захищати її. Майдан власне і був спонуканий зазіханням на свободу і гід-

ність вільної особистості. «Голодного можна купити, а вільного — тільки 

вбити», — це висловлювання кардинала Гузара не почули і не зрозуміли 

представники влади, у системі світоглядних координат яких ціннісна шкала 

громадянської свідомості відсутня. Представники влади і в релігії вбачали 

лише інструмент для прикриття й реалізації власних вульґарно-ути лі тар них 

цілей, засіб для задурювання суспільної свідомості. Коли 19 січня вчергове 

зібралось Народне Віче, яке традиційно розпочалось звертанням релігійних 

представників та спільною молитвою за мирне розв’язання кризи в країні, 

В. Янукович, замість звернути щонайменшу увагу на народне невдоволення, 

поїхав молитись у Києво-Печерську Лавру. Влада була нечулою до мо рально-
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 етичних спонук. Вона ґендлювала людськими законами й не знала Божих. 

Найганебніше блюзнірство ілюструє фотокартка, що облетіла інтернет, — 

беркутівець стріляє з-за спини священика з хрестом. Це трапилось 22 січня, 

після того, як увесь попередній день та цілу ніч священики УПЦ МП (церк-

ви, належність до якої картинно демонструє В. Янукович) стояли між бари-

кадами протестувальників та беркутівцями на вул. Грушевського, намагаю-

чись зупинити наростання конфронтації. Тоді силовики застосували і тра-

диційні для них (хоч антигуманні) засоби, і ті, застосування яких брехливо 

заперечують дотепер. Загинули люди, сотні скалічених українців, десятки 

виловлено для знущань, принижень, побиття, засудження, винищення. 

Просто стати між барикадою та лавами силовиків із молитвою про мир ви-

явилось неефективно. Особливо якщо згадати, що зупинити молитвою й 

розумними арґументами можна лише тих, у кого є совість та розвинена сві-

домість, хто знає про свою відповідальність перед Богом та Україною. Але 

не тих, хто лише виконує накази і знає тільки про свою відповідальність 

перед владою та сподівається на фінансову винагороду, не того, хто ґендлює 

Україною та Богом.

Майдан продемонстрував, що в Україні сформувалось і поширюється 

нове суспільство — громадянське. За ним — майбутнє, яке лише це грома-

дянське суспільство і може збудувати. Йому, відповідно, притаманна і «гро-

мадянська» форма суспільної свідомості, відмінна від «міфологічної, релі-

гійної, політичної, прагматичної». Засадовими для цієї «громадянської 

сві домості» є глибоко засвоєні християнські цінності. Реально впливати на 

цю «громадянську свідомість» можна не ззовні (силовими методами, через 

систему державного навчання чи ЗМІ), а внутнішньо й лише згідно із її 

власними потребами та запитами. Релігія сьогодні має можливість і потре-

бу (для власного виживання в майбутньому) стати духовним натхненням 

такої «громадянської свідомості». Щонайбільше таку можливість мають ті 

релігійні організації, богословські системи яких містять ґрунтовні соціаль-

ні доктрини, в яких обґрунтовано громадянські права як релігійні, а між 

громадянськими та релігійними цінностями відсутній дисонанс. Відсутність 

такого дисонансу пояснюється не тим, що релігійні цінності узгоджені із 

громадянськими, а тим, що громадянські цінності тут є наслідком посту-

пового засвоєння суспільною свідомістю цінностей релігійних.

Релігійні організації (та окремі священики й пастори) сучасної України 

продемонстрували свою готовність і можливість бути духовним натхнен-

ням майбутньої України. Тут слід щонайперше згадати численні заклики 

духовних лідерів (наприклад, Л. Гузара, С. Широкорадюка, М. Паночко та 

ін.) не боятися, діяти заради утвердження людської гідності (що спираєть-

ся на християнські цінності — любов, добро тощо); не лише чіткі вислов-

лювання очільників УГКЦ та УПЦ КП, УАПЦ, але й їхні прямі побажання 

владі стати мудрою (виступ патріарха Філарета на спільній молитві), закли-

ки щодо непідтримання вступу в Митний Союз, осуд різними релігійними 
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лідерами (різних релігійних організацій, зокрема й відомих протестант-

ських пасторів) застосування сили проти мирних громадян, прямі чи опо-

середковані повчання чинити спротив злу, не боятися, не служити Сатані 

та Дияволу, діяти згідно із сумлінням, наголос, що майданом має стати ціле 

життя й кожна справа — все це свідчить про розуміння внутрішньої транс-

формації суспільства та здатність до відповідної трансформації релігійної 

функціональності в Україні. Релігія стає не повчальною (у конкретних ви-

падках та обмеженому терміні впливу це малоефективно) чи владолеґіти-

мувальною (це примітивно та смішно), а діяльною, і діючи в громаді й че-

рез громаду (через свідомість кожної особистості та пропонуючи цінності, 

що надихають таку особистість) вона змінює світ, виправляє його. Але це 

єдиний шлях для релігії сьогодні вплинути на визначення майбутнього та 

стати його частиною. Живому діяльному Богу і живій діяльній громаді по-

трібна Жива Діяльна Церква. Сферою впливу релігії сьогодні вже не може 

бути ні політична, ні економічна, лише духовна, доступ до якої знаходить-

ся через свідомість особистості.

Зібрані та проаналізовані матеріали щодо ролі та місця церков та релігії 

в цих процесах дають можливість відстежити, що:

1) ті церкви, що вважають себе українськими за місцем історичного за-

снування та/або місійного покликання, долучаються до виховання здоро-

вого патріотизму, і в областях їх значного поширення (Західна та Центральна 

Україна) наявна більша питома вага свідомих громадян України та відсутні 

сепаратистсько-екстремістські тенденції. Саме такі церкви та конфесійні 

спільноти, що поділяють цю настанову, піддалися в наступному гонінням в 

окупованому Росією Криму (УГКЦ, УПЦ КП, ДУМК);

2) ті церкви, що здебільшого орієнтуються не на взаємодію із громадян-

ським суспільством, а на якесь провідне місце в державно-церковних від-

носинах, втрачають ознаки духовно-релігійної організації й перетворюють-

ся на наглядово-ідеологічний апарат, що обслуговує певну владну систему. 

Такою є функція Російської Православної Церкви. Саме тому УПЦ МП 

сьо годні опинилась у дуже складному становищі, бо ж їй доводиться виби-

рати свою ідентичність, балансуючи між ототожненням із прислужницею 

ідеологічної системи аґресора чи суто обрядопродукувальною інституцією;

3) низка релігійних організацій та конфесій (зокрема, адвентисти і 

Свідки Єгови), спираючись на власні богословські положення, намагались 

послідовно демонструвати свою непричетність до події Майдану, що зре-

штою створило відчуття їхньої вилученості із суспільної дійсності, свідомо-

го дистанціювання від неї та безумовно зменшило їхні шанси впливати на 

формування Майбутнього, що започатковувалось (нагадаємо у зв’язку з 

цим також і про те, що потурання або й непротивлення злу за певних об-

ставин є злочином перед добром);

4) релігія глибоко пов’язана з геополітикою, особливо у справі сприян-

ня проґресивним чи реґресивним тенденціям суспільного розвитку та іс-
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торичного поступу. Так, релігійні ідеї здатні інспірувати суспільно-іс то рич-

ний проґрес, а їхні принагідні інтерпретації — обґрунтувати необхідність 

консервування якоїсь застарілої форми чи потребу реґресивного відступу. 

Такі різні наслідки залежать від того, кому служать провідники релігійних 

ідей — Богу (а відтак і людині як творінню Божому, гідному задуму Творця) 

чи земним тимчасовим силам та владам; сповідують духовні цінності чи 

матеріально-мирські зиски.
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THE VOICE OF THE CHURCH: 

axiological dimensions of religious rhetoric on Maidan 2013—2014

The authors analyze the axiological dimensions of religious rhetoric on Maidan 2013—2014. 

There were different denominations united by common locus of existential and historical 

situation, as well as by mental context. The churches articulated common axiological values 

which were read adequately by Maidan participants. Event coincidence of metaphysic-ex-

istential vector of the correlation “God–Man” and socio-historical vector — modern 

Ukraine on the way to the future — led to the fact that we can talk about “The Voice of the 

Church” as the articulation of common spiritual values that affect on worldviews of a person 

and people in general.

Keywords: dignity, church, social consciousness, transformation of values, articulation of 

values, personal consciousness, consciousness of believers
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СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: 
спроби концептуалізації
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Іламі 
Ясна

Смисловий вимір соціальних конфліктів 
як актуальний предмет сучасних 
конфліктологічних досліджень
Наприкінці 2013 року Україна опинилася у пеклі 

трагічних та досить специфічних подій, осмислен-

ня й навіть визначення яких стало проблемою для 

дослідників, які, як виявилося, не мають ні чіткої 

методології аналізу, ні навіть релевантної терміно-

логії для опису таких процесів. Українська ситуація 

не є унікальною: на початку XXI сторіччя світ охо-

пила хвиля революцій та війн нового типу, які здій-

с нюються новими методами та мають нові об’єкти 

ураження. Різні автори позначають такі війни як 

смислові (Г. Почепцов), психологічні (Дж. Фулер), 

війни метафор (Ю. Богомолов) або символів (В. Баг-

дасарян); концептуальні (І. Голомшток), метафізич-

ні або психоісторичні (А. Фурсов), консцієнтальні 

(від англ. consciousness — свідомість, С. Жабо тин-

сь ка), війни слів (К. Щоткіна), війни за душі (В. В’ят-

рович), за ідентичність (О. Забужко), за пам’ять 

або спогади, гібридні, семантичні, поняттєві, мен-

тальні, війни цінностей тощо. 

Кожній добі притаманний власний, 

специфічний різновид війн. […] Кожна війна 

мала б, отже, власну теорію, якби навіть 

скрізь і завжди люди були налаштовані на 

те, щоб створювати теорії війни на ґрунті 

філософських принципів

К. ФОН КЛАУЗЕВІЦ. Про війну, 1832 
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Потік різноманітних назв завжди свідчить про недостатню дослідже-

ність і низький рівень осмислення того, що намагаються пойменувати. 

Втім, аналізуючи масив визначень, можна резюмувати, що всі вони так чи 

так підкреслюють нематеріальний рівень розгортання конфліктів, в яких 

відбувається боротьба не стільки технологій, скільки ідей, понять, образів, 

концепцій, уявлень, цінностей, ідей тощо. Для зручності подальшого ви-

кладу приймемо на рівні гіпотези, що загальним поняттям для всіх них є 

поняття смислу, який, врешті-решт, визначає ставлення людини до світу та 

співвідносить з нею будь-яке явище, подію чи предмет. Потреба в наданні 

сенсу стає особливо сильною в кризові моменти індивідуального життя та 

життя суспільства, до яких належать і соціальні конфлікти. Відповідно, ак-

туальним предметом дослідження сучасних соціальних конфліктів можна 

вважати їхній смисловий чи світоглядний вимір. 

Спробою актуалізувати міждисциплінарний діалог у цьому напрямку 

став круглий стіл «Філософської думки» «Дискурс Революції Гідності», ма-

теріали якого подано у цьому числі часопису. Загалом кажучи, як зазначають 

нечисленні дослідники цієї проблеми, «тема світоглядного протистояння ще 

не отримала належного висвітлення у науковій літературі.  […]  Ми можемо 

констатувати майже повну відсутність вітчизняних праць подібної спрямо-

ваності, за виключенням хіба що поодиноких спроб» [Халіман, 2015: с. 261]. 

«Якщо ж ми звернемося до міжнародного досвіду осмислення зазначе-

ної проблематики, — продовжує автор, — стан її розробленості теж може 

бути кваліфікований як далекий від завершеності, хоча й більш розвинений, 

ніж у вітчизняному дослідницькому контексті» [Халіман, 2015: с. 265]. Така 

характеристика уявляється істотним пом’якшенням ситуації: хоча тема вій-

ни смислів, світоглядів, ідей, пам’ятей тощо «ширяє у повітрі», прослизаючи 

у вигляді натяків, здогадок, інтуїцій у численних наукових та публіцистич-

них текстах, проте всі ці назви залишаються на рівні ефектних метафор, про 

концептуалізацію яких як наукових категорій поки що не йдеться. Проблема 

смислового виміру соціального конфлікту як зіткнення систем смислів та сві-

тоглядних протистоянь майже повністю залишається поза зоною уваги як до-

слідників соціальних конфліктів (предметом інтересу яких стає дедалі більше 

окремих граней та вимірів цього феномену), так і теоретиків смислу (який за 

усіх часів був і залишається одним з фундаментальних питань філософії). 

Широко досліджені кожна сама по собі, ці дві проблеми не становлять єдино-

го предмета досліджень ні у вітчизняній, ні у західній гуманітаристиці. 

«Повороти» в гуманітаристиці ХХ сторіччя та їх 
вплив на розвиток уявлень про соціальні конфлікти
Зазначені трансформації соціальних конфліктів від-

повідають загальним тенденціям трансформації сучасного суспільства: вір-

туалізації суспільного буття та «переміщенню» його в інформаційний та ме-

діапростір; дедалі значнішій семіотизації дійсності, коли знаки виходять на 
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перший план, залишаючи фізичні референти на другому та навіть повністю 

нівелюючи їх; зростанню ролі комунікативного чинника в соціальних про-

цесах та деяким суміжним тенденціям. Відповідно змінюється дослідниць-

ка оптика соціальних і гуманітарних наук. Тому для аналізу придатності на-

явних теорій соціального конфлікту і суміжних концепцій для осмислення 

сучасних конфліктів, слід здійснити принаймні короткий екскурс щодо за-

гальних тенденцій розвитку гуманітаристики останніх десятиріч. У цьому 

процесі можна умовно виокремити три етапи. 

Останню третину ХХ сторіччя відзначає низка теоретико-методологічних 
«поворотів», найбільш помітних в методології соціальних та гуманітарних 

наук  1. Серед таких, що матимуть найбільше значення для подальших мірку-

вань, можна зазначити: другу хвилю лінґвістичного повороту та семіотичний 

поворот, що сягають корінням праць Л. Вітґенштайна, Ч. Пірса, Ф. де Со-

сю ра, Ґ. Фреґе, Ч. Мориса; комунікативний поворот, точкою відліку якого 

можна вважати праці Ю. Габермаса, К.-О. Апеля, Н. Лумана, та поворот 

дискурсивний, який, завдяки усвідомленню ролі комунікації, з кінця 1960-х 

років стає, так би мовити, уточненням повороту лінґвістичного; наративний 

поворот, що постає у працях А. Данто, Г. Вайта, Ф. Р. Анкерсміта, Дж. Ґри-

фіна та інших, внаслідок якого роль універсального об’єкта гуманітарних 

досліджень приписують наративу як специфічній формі дискурсу; прагма-

тичний, підґрунтям якого стає американський прагматизм Ч. Пірса та роз-

ділення Ч. Морисом семіотики на семантику, синтактику та прагматику, як 

поворот від проблематики свідомості до проблематики дії; герменевтичний 

(за визначенням Д. Гоя, 1993) або інтерпретативний (за визначенням Д. Бах-

ман-Медик, 2006), що можна пов’язати з іменами М. Гайдеґера, Г.-Ґ. Ґа да-

мера, Ж.-П. Нансі, Ж.-П. Дерида, П. Рикера; коґнітивний, пов’язаний з іме-

нами Дж. Брунера, Дж. Мілера, У. Найсера, Ж. Піаже, А. Ньюела, Г. Саймона, 

як спроба розглянути діяльність людини за тими самими принципами, що й 

роботу автомата (комп’ютера); пікторальний (за визначенням Дж. Мітчела, 

1992) чи іконічний (за визначенням Ґ. Бьома, 1994) як поворот у пошуках за-

садової ролі у формуванні реальності від мови до візуального образу, симво-

лу; медіальний (Р. Марґрайтер, 1997) як визнання того, що будь-які граничні 

засади конституювання реальності — мова, образ, комунікація тощо — мають 

медіальну основу, адже все, що є даним людині у сприйнятті, є даним їй через 

певні засоби — медіа; просторовий (термін Е. Сойа, 1989), що сягає корін-

ням праць М. де Серто, Ф. Броделя, Р. Козелека та не лише вводить поняття 

простору, ландшафту, топології до царини постійного інтересу як гуманітар-

них, так і природничих наук, але й концептуалізує простір не як об’єктивну 

1 Хоча виникнення магістральних концепцій, що стали теоретичною базою зазначених 

«поворотів», здебільшого відбувалося в першій половині ХХ сторіччя, масове приклад-

не втілення вони дістали пізніше. Це дає змогу виокремити як своєрідну «добу поворо-

тів» саме останню третину ХХ сторіччя.
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фізичну даність, а як плинний, мінливий соціальний конструкт; подієвий, 

підготований працями М. Блока, Л. Февра та Ф. Броделя, завдяки яким після 

тривалого панування безподієвої парадигми відбувається, згідно з П. Нора, 

«повернення події», а також її реінтерпретація у конструкціоністському, 

герменевтичному ключі. 

Ці та інші, досить різні, але взаємопов’язані, антипозитивістські та анти-

бі хевіористські за своєю суттю повороти вводять у дослідження соціального 

інтерсуб’єктивний чинник, щоразу наново ставлячи питання про те, чим опо-

середковувана (чи, радше, конституйована) реальність та від імені якої інстан-

ції затверджуються й леґітимізуються смисли в ситуації відмови від безапеля-

ційного закріплення цього права як за об’єктивною реальністю класичної 

науки, так і за індивідуальним суб’єктом науки некласичної. Від повороту до 

повороту роль такої інстанції віддають культурі, мові, знаковим системам, сис-

темам візуальних образів, комунікативним актам тощо. Осмислення таких ін-

станцій фактично означає перехід від дослідження безпосередньо спостережу-

ваного до того, що безпосередньо не спостережуване, від стабільного до 

плинного, від даного до сконструйованого. Об’єктом дослідження стає не мо-

ва як така, а дискурс чи наратив; не соціальні структури, що об’єктивно існу-

ють, а соціальна реальність, яку щомиті конструюють та реконструюють без-

ліч суб’єктів; не географічні ландшафти, а плинні нефізичні простори то що. 

Тому закономірно, що з методологічної точки зору всі повороти перед-

бачають перехід від позитивного спостереження соціальних явищ і фено-

менів до їх археології, реконструювання, розуміння, інтерпретації. Від по-

відно, місце поширених досі структуралістських, функціоналістських, по-

зи тивістських методів фактично в усіх галузях соціального й гуманітарного 

знання майже одночасно впевнено посідають методи семіології, герменев-

тики, феноменології, дискурс-аналізу, коґнітивної науки та інші. 

В соціології це шлях від соціології розуміння М. Вебера, Ґ. Зимеля та 

В. Диль тая через становлення символічного інтеракціонизму Дж. Міда та 

І. Гофмана, етнометодології Г. Ґарфінкеля та феноменологічної соціології 

А. Шюца (1920–30-ті роки) до соціального конструкціонізму Т. Берґера і 

П. Лукмана (1960-ті роки), соціальної семіотики (М. Голідей, 1970-ті роки), 

соціолінґвістики тощо. В психології — поширення феноменологічної пси-

хології (насамперед у тому вигляді, в якому її сприйняли в другій половині 

ХХ сторіччя Л. Бінсванґер, К. Ясперс, Ф. Перлз, Е. Страус, Е. Мінковскі та 

ін.), психолінґвістики тощо. В культурології — розвиток семіотики культу-

ри, культурної семантики, лінґвокультурології. Це виникнення дискурс- 

аналізу, дискурсивної лінґвістики, перехід від нормативної етики до етики 

дискурсу; становлення методів наративного аналізу чи наратології, нара-

тивної історії, наративної психотерапії; інтерес до просторової та подієвої 

проблематики в широкому колі дисциплін від філософії до економіки; фор-

мування цілої ніші коґнітивних наук, зокрема, коґнітивної лінґвістики, 

коґнітивної історії, коґнітивної психології тощо. 
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Якщо останню третину ХХ сторіччя характеризує формування нових 

теоретико-методологічних парадигм та їх проникнення у більшість со-

ціальних та гуманітарних дисциплін із відповідною зміною об’єктів інтересу 

та дослідницького інструментарію останніх, то кінець ХХ — початок ХХІ сто-
річчя можна схарактеризувати як період конкретизації нових методологій для 

дослідження різноманітних явищ і феноменів соціального буття та розви-

ток вузькоспеціальних прикладних досліджень. Саме в останні роки ви-

окремлюються такі специфічні напрямки, як семіотика одягу, семіотика 

фотографії, музична семіологія, семіотика мистецтва, семіотика права, по-

літична семантика, політична метафорологія, семіотика масової комунікації, 

семіотика соціальних мереж; юридична чи правова, політична, криміналь-

на лінґвістика; політична дискурсологія, політична метафорологія; герме-

невтика права, юридична герменевтика, герменевтика мистецтва, політич-

на герменевтика, історична герменевтика, документознавча герменевтика 

та інші. 

Зміна теоретико-методологічної парадигми гуманітаристики у бік ін-

терпретації, схоплення плинного та багатовимірного уявляється особливо 

актуальною для ефективного дослідження соціальних конфліктів, які є 

точкою перетину різних інтересів та світоглядів, зіткнення інтерпретацій. 

Але ж, хоч як це парадоксально, вихід досліджень соціального конфлікту за 

межі позитивістського розуміння як у вітчизняній, так і у світовій науці 

відбувається досить повільно порівняно з іншими дослідницькими напрям-

ками. На відміну від згаданих вище вузькоспеціальних досліджень різ них 

соціальних феноменів, поки що відсутні підстави говорити про перспекти-

ви формування методологій, які можна було б означити, наприклад, як гер-

меневтику, феноменологію, семантику соціального конфлікту тощо. 

Поширеною є думка про те, що теорія конфлікту, формальне виокрем-

лення якої як самостійного міждисциплінарного напрямку досліджень, а не 

складової більш широких теорій, традиційно пов’язують з працею Л. Козера 

«Функції соціального конфлікту» (1956) та подальшими дослідженнями Р. Да-

рендорфа, К. Боулдинґа та інших, кинула виклик позитивістським течіям та 

структурно-функціональному підходу, що домінували в соціальних науках 

то го часу. Тому її часто подають як антипозитивістську, часто-густо розуміючи 

структурний функціоналізм та теорію конфліктів як дві маґістральні та кон-

курувальні парадигми макросоціологічної теорії (наприклад, Н. Смелзер, 

Дж. Ритцер). 

Утім, інші автори схильні бачити в соціологічній теорії конфліктів ті ж 

самі вади, що притаманні структурно-функціональній традиції. Наприклад, 

Р. Колінз, витоки теоретичних поглядів якого перебувають у феноменології 

та етнометодології, ще 1975 року визнавав соціальні структури невідділь-

ними від конкретної людини, яка конструює їх у взаємодії з іншими людь-

ми. «Якщо більшість теоретиків конфлікту вважали, що аґент відчуває при-

мус зовнішніх сил, то Колінз заявляв, що актор постійно створює і відтворює 
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соціальну організацію» [Ритцер, 2002: с. 153–154]. Відповідно, «теоретик 

конфлікту має досліджувати такі явища культури, як переконання та ідеа-

ли, з точки зору інтересів, ресурсів і влади» [Ритцер, 2002: с. 156]. 

Утім, навіть у сучасних теоріях конфлікту «базисом і водночас сполуч-

ною ланкою є соціологічна парадигма, точніше, один із її напрямків — 

структурний функціоналізм […] Така структура знання про конфлікт ефек-

тивно пояснює сутність взаємин „система — функція”, але не „Я-в-кон-

фліктності з Іншим” і найменше — транзакцію „конфліктне зіткнення — 

культура”. […] При цьому культурна специфіка дискурсу є другорядною» 

[Кабылинский, 2015]. Насправді, пропонуючи нібито радикально опози-

ційний погляд на проголошений функціоналістами примат стабільності, 

порядку і консенсусу в суспільстві та віддаючи головну увагу протилежно-

му боку суспільного буття — конфлікту, неспокою, нестабільності, мінли-

вості, теорії конфлікту все ж таки формуються у смисловому полі структур-

ного функціоналізму — нехай і як його антипод. Виокремлення теорії кон-

фліктів як напрямку досліджень в середині 1960-х років відбувається у сфе-

рі соціології, і сьогодні, хоча предметом інтересу дослідників стає дедалі 

більше окремих граней та вимірів цього феномену, теорії конфлікту зде-

більшого продовжують розвиватися саме в цій системі координат, інтеґру-

ючи всі ці дослідження навколо соціологічного та, за великим рахунком, 

позитивістського ядра. 

Закономірно, що стан залучення так званих постнекласичних підходів 

та методологій до досліджень соціальних конфліктів може бути схарактери-

зований як зародковий. Найяскравішим прикладом цього можуть бути 

змісти тих небагатьох підручників та навчальних програм з теорії та філосо-

фії конфліктів, що взагалі переходять від розгляду конфліктів та способів їх 

розв’язання в межах класичної структурно-функціональної парадигми до 

історії таких досліджень, більшість авторів яких обмежується розглядом ти-

пового набору філософських концепцій від Аристотеля до Т. Гобса; соціоло-

гічних концепцій К. Маркса, Ґ. Зимеля, В. Дильтая та ін.; психоаналітичних 

концепцій (З. Фройда, Е. Фрома, Е. Берна); праць класиків теорії конфлікту 

(Л. Козера, Р. Дарендорфа та ін. ); рідше — коґнітивних концепцій (наприклад, 

М. Дрейча). Лінґвістичний [Даниленко, 2007] та коґнітивний [Іш муратов, 

1996] підходи найчастіше подано у форматі окремих курсів та посібників; 

інші підходи висвітлено у кращому випадку на рівні поодиноких статей. 

Схожою є й ситуація у західній гуманітаристиці, де навіть один з най-

поширеніших постнекласичних напрямків дослідження соціальних кон-

фліктів, а саме — семіотичний аналіз, С. Демаріа, автор одного з перших, а 

ймовірно, й єдиного в Західній Європі курсу «Семіотика конфлікту», який 

стартує в університеті Болоньї у 2016/17 академічному році, схарактеризо-

вує так: «у дослідженнях конфліктів, що наразі розгортаються в таких дис-

циплінарних галузях, як стратегічні студії, міжнародні відносини, міжна-

родне право, дослідження миру (peace studies), психологія і психіатрія […] 
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вкрай мало чи зовсім ніякої уваги не приділяють взаємозв’язку між конфліктом, 

культурою та пам’яттю як семіотичними механізмами» [Demaria, 2015–2016]. 

Ця методологічна прогалина є тим більш помітною, якщо врахувати 

активність впровадження семіотичного, герменевтичного, комунікативно-

го та інших зазначених підходів у дослідженнях інших сфер і феноменів 

соціального буття — від політики до релігії та освіти. 

Звертаючись до висловленої на початку статті гіпотези про те, що акту-

альним предметом сучасних досліджень соціальних конфліктів має стати 

їхній смисловий вимір, доводиться визнати, що безпосереднє спостере-

ження, навряд чи придатне для дослідження смислів навіть за умов стабіль-

ності, стає ще менш релевантним у ситуації конфлікту як точки невизна-

ченості, мінливості, де не діють звичайні причинно-наслідкові зв’язки та 

закономірності повсякденного буття. Відповідно, наявні структура знання 

про конфлікт та методологія його дослідження майже не дають можливос-

тей для  дослідження його глибинних онтологічних засад, однією з яких є 

конфлікт смислів та світоглядів. 

Постнекласичний горизонт 
дослідження соціальних конфліктів
Описана ситуація зумовлює актуальність розроб-

лення відповідної теоретико-методологічної бази для досліджень сучасних 

со ціальних конфліктів. Полегшує це завдання те, що, попри відсутність го-

тових теоретико-методологічних моделей аналізу саме смислових транс-

формацій за умов соціального конфлікту, існують суміжні розробки, що 

впритул наближаються до розв’язання поставленого завдання. 

Конфлікт як гра. Суттєвим внеском у дослідження соціальних конфлік-

тів стало застосування для цього математичної теорії ігор, що сягає своїм 

корінням праць А. Курно та Ж. Бертрана у ХІХ сторіччі, Е. Ласкера, Е. Цер-

мело та Е. Бореля на початку ХХ сторіччя та системно оформлюється 1944 ро ку 

у працях Дж. фон Неймана та О. Морґенштерна. Хоча головною сферою за-

стосування теорії ігор від самого початку й до сьогодні залишається еконо-

міка, існує чимало прикладів успішного її застосування для аналізу війн та 

інших соціальних конфліктів, зокрема, для аналізу поточного українсько-

ро сійського конфлікту [Ericson, Zeager, 2015]. 

Конфлікт як зіткнення можливих світів. Досить поширеною є також тра-

диція осмислення соціального конфлікту засобами модальних логік та се-

мантики можливих світів. Розуміння конфлікту як системи світів, по в’я-

заних модальними відносинами, додає до інструментарію дослідника соці-

альних конфліктів широкий спектр концепцій від Г. Фреґе, В. Віт ґен штайна, 

Д. Бочвара та С. Крипке до сучасних українських дослідників. За такого 

підходу конфлікт постає як багатовимірний процес, розігруваний у площи-

нах, які перетинаються. Це призводить до значного методологічного зру-

шення: не претендуючи на опис ситуації «як вона є насправді», такий підхід 
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виявляє те, як уявляють ситуацію її учасники, а це і є одним з найважливі-

ших компонентів, що формують саму ситуацію [Золян, 1996]. 

Конфлікт як знакова система. Можливість наблизитися до смислового 

виміру соціального конфлікту надають лінґвістичні та семантичні підходи, 

адже смисловий простір слід мислити не як суто ментальне утворення, а як 

таке, що частково виходить у фізичний світ, стаючи присутнім для людини 

завдяки втіленню у знакових системах, які й є головною формою існування 

смислів. Відповідно, соціальний конфлікт можна розглядати як знакову 

систему або лінґвістичний та, ширше, семіотичний феномен. Таким чином, 

дослідникові смислового виміру соціальних конфліктів стає у пригоді ши-

рокий спектр класичних і сучасних лінґвістичних та семіотичних концеп-

цій, що нині розвиваються у щільному зв’язку з комунікативними та коґні-

тивними підходами. 

Тут слід відзначити виокремлення наприкінці 1990-х років за ініціати-

ви російських та, пізніше, українських лінґвістів і соціологів лінґвоконфлік-

тології, яка позиціонує себе як розділ прикладної лінґвістики, що вивчає 

мовні і мовленнєві конфлікти учасників комунікативного акту. 

Потужний блок праць утворюють дослідження мовних трансформацій 

окремих конфліктів Б. Кагановича та А. Мазона (мова Великої Французької 

революції), А. Селіщева (мова Жовтневого перевороту 1917 року), В. Клем-

перера (мова нацистської Германії), Г. Гусейнова та М. Гелера («совєтська 

мова»), Л. Масенко (зокрема, мова сталінської доби), С. Золяна (мова Ка-

рабахського конфлікту) та ін. 

Розширюючи поле інтересу від мови у вузькому лінґвістичному розу-

мінні до знакових систем загалом, дослідник смислового виміру соціальних 

конфліктів отримує у розпорядження широкий спектр концепцій та мето-

дик семантики та семіології, а також їх численних відгалужень. Корпус та-

ких праць можна простежити від досліджень Р. Барта, який першим звертає 

увагу на семіотичний вимір конфлікту (хоча й на побутовому рівні у формі 

скандалу) [Барт, 2001: гл. 27]; загальну семантику, засновану А. Кор жибскі у 

1930-х роках та адаптовану для аналізу мов соціальних конфліктів С. Зо ля-

ном [Золян, 1996: с. 96–105]; дослідження зв’язку семіотичних систем та 

влади В. Багдасаряна, на думку якого «революції починаються на семіотич-

ному рівні», та інші. 

Окреме місце у цьому переліку посідають перші дослідження мовного 

виміру українського конфлікту останніх років, зокрема, С. Жаботинської 

(перше системне дослідження неологізмів Євромайдану [Жаботинская, 

2015]), Н. Трач (аналіз слоґанів та речівок Революції Гідності [Трач, 2015], Р. 

Семківа (дослідження сатирико-гуморістичного дискурсу Революції Гід-

ності), Р. Воробйової та О. Шевченка (дослідження метафорики Майдану), 

Є. Більченко (дослідження семантичного виміру Майдану) та ін. 

Конфлікт як дискурс. Додавання до такого підходу комунікативної 

складової уточнює предмет дослідження, яким стає вже не мовний чи се-



112 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 4

Іламі ЯСНА

міотичний, а дискурсивний простір, де процес смислотворення відбуваєть-

ся як складова процесу інтерсуб’єктивного діалогу, або радше полілогу. 

Якщо семіотичний аналіз соціального конфлікту дає змогу створити, так би 

мовити, його «семіотичний портрет», статичний знімок чи зріз конфліктної 

події, то аналіз дискурсу, даючи змогу врахувати комунікативні процеси, де-

монструє, як відбувається процес зіткнення семіосфер, їх протистояння. 

Тут у пригоді стають праці Н. Лумана, Ю. Габермаса, Р. Колінза та інших, 

де конфлікт, нехай і не як головний предмет дослідження, розглянуто у 

взаємозв’язку з комунікацією, мовою, текстом, дискурсом; широке коло 

праць у галузі комунікативної філософії — від представників Франкфуртської 

та Берлінської шкіл до українських філософів: А. Єрмоленка, М. Поповича, 

О. Солодкої, Л. Ситніченко, А. Лоя, В. Малахова та інших; а також великий 

масив досліджень медіакомунікацій — від О. Тофлера, М. Маклюена, М. Кастель са 

і далі. 

Конфлікт як простір. Нові теоретико-методологічні горизонти дослі-

дження соціальних конфліктів відкриває менш поширене, але продуктивне 

розуміння їх у річищі просторового підходу, коли простір, насамперед со-

ціальний, постає не як даність, відображувана (нехай і по-різному) в різних 

людських описах, а як конструкт, конституйований у відповідних практи-

ках. З поширенням ґлобальних засобів масової інформації та комунікації 

ареною розгортання соціальних конфліктів дедалі більше стає віртуальний, 

медійний, інформаційний простір, який, утім, з необхідністю перетинаєть-

ся з простором фізичним, подекуди «проривається» в нього, «виходить на 

поверхню», заторкуючи об’єкти фізичного світу та життя людей. Теза про 

те, що простір події став гіперпростором з багаторазовим заломленням, а 

простір війни остаточно став неевклідовим», сформульована Ж. Бодрияром 

1991 року та розкритикована А. Сокалом і Ж. Брикмоном 1997 року, сьогодні, 

десять років по тому, уявляється вельми слушною (навіть не лише як мета-

фора), адже змішаний віртуально-фізичний простір соціального конфлікту 

вже не вписується у звичну евклідову систему координат, стаючи саме та-

ким, яким його угледів Бодрияр та інші представники постмодерну: не су-

цільним, а уривчастим, розірваним, не збіжним з простором географічним. 

Нове сприйняття простору в останні роки сприяє лавиноподібному по-

ширенню просторових метафор для позначення нефізичних просторів: 

мовного, комунікативного, дискурсивного, медійного, інформаційного, еко-

номічного, культурного тощо. Закономірним продовженням цього шерегу 

стає виокремлення та дослідження простору соціального конфлікту як спе-

цифічного нефізичного простору. Це, зокрема, дає змогу зняти та зробити 

доступними для аналізу такі нерозв’язні в межах жорсткої традиційної сис-

теми координат розбіжності, як визначення просторових меж розгортання 

конфлікту, а враховуючи зазначену вище специфічність хро нотопу соціаль-

ного конфлікту як події — і його часових меж. Наприклад, питання про те, 

чи слід обмежувати Революцію Гідності географічними межами Майдану 
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Незалежності чи Києва, або ж включати в ці межі східні області України, 

Крим чи навіть Європу і так далі, знімається розумінням того, що «Майдан — 

не просто місце у центрі Києва і навіть не лише подія, яка відбулася [...]. Це 

передусім процес навіть не оновлення, а перевстановлення держави силою 

безпосереднього народовладдя» (курсив мій. — І. Я. ) [Пролеєв, 2014]. 

Конфлікт як подія. Ще в іншому ракурсі соціальний конфлікт постає в 

межах подієвого підходу, коли відбувається реінтерпретація самого кон-

цепту «подія» в сучасній гуманітаристиці, а саме, перехід «від каузальної 

схеми експлікації, в якій подію описують у висхідному порядку, від її по-

чатку, від минулого до майбутнього, до витлумачення події у низхідному 

порядку, від її кінця, тобто до інтерпретації (герменевтики) події, яка що-

разу утворює родовище смислу і потік нових потенційностей» [Fournier, 

2010]. Можна навести чимало прикладів інтерпретації соціального кон-

флікту як події в її онтологічному розумінні. Історичні події, такі як рево-

люції, визначають як «Schlüsselereignis („ключова подія”), за терміноло гією 

Б. Вандельфельса» (В. Кебуладзе), вважаючи за необхідне говорити «не 

просто про революцію, але саме про „подію революції”»… із «суттєвими он-

тологічними та епістемологічними наслідками» (А. Магун). Від повідно, за-

гальною підставою, яка дає змогу конкретизувати концепт «революція», є 

саме концепт «подія» (О. Борисова). 

Водночас чимало авторів простежує зв’язок події та знакових систем, ро-

зуміючи подію як різке і несподіване зміщення семантичного поля (В. По-

дорога) або як перерву чи призупинення процесу семіозису (У. Еко). Також 

часто підкреслюють, що подія не просто пов’язана з мовою, але конститу-

юється у ній, адже «безмовна подія похована під землею» (Ж. Дельоз), «по-

дія існує лише тоді, коли вона описана як подія» (А. Грякалов) тощо. Від-

повідно, «інтерпретація події — це не просто опис об’єктивного, а те, що 

конституює подію» (В. Дем’янков), тобто зв’язок мови та події є двобіч-

ним: не лише мова стає конститутивним чинником події, але й подія змі-

нює всі виміри суспільного життя, у тому числі мову та, ширше, знакові 

системи, стаючи чинником семантичних змін. 

Конфлікт як герменевтичний феномен. Просторові та подієві тлумачен-

ня соціального конфлікту, поширені значно менше, ніж лінґвістичні, семі-

отичні чи комунікативні, фактично залишаються на рівні епізодичних зга-

док у працях різних авторів. Утім, за такого підходу соціальний конфлікт, 

успадковуючи специфіку концептів події та простору, розкриває дослідни-

кові нові грані, непомітні в оптиці інших підходів, та, відповідно, спонукає 

відшукувати інші методи аналізу. 

Відповідно, соціальний конфлікт як подія «реалізує себе (актуалізуєть-

ся) у безлічі інтерпретацій, жодна з яких не отримує переваги над іншою, 

[…] що увіходять до складу модальності події і визначають порядок її здій-

снення» [Подорога, 2010]. Закономірно, що у такому конфлікті смислів, 

головною формою перебігу якого стає боротьба за право змінювати спів-
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відношення між предметами, знаками та їхніми смислами, перемагає за-

вжди той, чия інтерпретація дійсності є найбільш переконливою та сприй-

мається найбільшою кількістю людей. 

На думку В. Кебуладзе, це дає підстави стверджувати, що за умов соці-

ального конфлікту (та, ширше, історичної події) не спрацьовують одно-

значні причиново-наслідкові зв’язки, тож пояснювати такі події за допо-

моги позитивістськи зорієнтованої методології неможливо. Понад те, тут 

узагалі некоректно вживати поняття наукової об’єктивності, адже якщо 

вона й є, то лише на перетині, переплетенні багатьох абсолютно різних ін-

терпретаційних моделей. Відповідно, більш коректним уявляється не дослі-

дження конфлікту самого по собі, а дослідження його інтерпретацій, тобто 

того, як він маніфестує себе у життєсвіті людей, що з ним стикаються. 

Таке розуміння соціальних конфліктів надає до розпорядження дослід-

ника поки що майже не вживаний для цього інструментарій феноменології 

і герменевтики, даючи змогу осмислити соціальний конфлікт як конфлікт 

інтерпретацій (зокрема, Г. Тульчинський); звернутися до напрацювань іс-

торичної герменевтики, до різноманітних сучасних, «постповоротних» 

концепцій історії, в яких історія постає як соціальний конструкт; концеп-

цій соціальної пам’яті тощо. 

Нові горизонти та виміри дослідження здатні відкрити коґнітивна па-

радигма та розроблення коґнітивної теорії конфлікту, якій, зокрема, присвя-

тив кілька праць А. Ішмуратов. Констатація спільної природи соціального 
конфлікту і карнавалу, на яку звертали увагу чимало дослідників, зокрема С. 

Аве рінцев, В. Кантор, К. Кормер, О. Михайлюк, С. Кропотов, Д. Гольє та 

ін., дає змогу застосувати для їх осмислення семіотичну теорію карнавалу М. 

Бах тіна й суміжні концепції. Нові грані соціального конфлікту висвітлює 

його осмислення в контексті інших особливих станів суспільного буття, зо-

крема ритуалу [Edelman, 1990], що відкриває простір для аналізу символіч-

ного, семіотичного виміру конфліктів, адже ритуализація людської пове-

дінки передбачає істотне підвищення в ній ролі символів. 

Висновки
Цей далеко не повний перелік можливих ракурсів 

нечіткого, небінарного, непозитивного, постнекласичного осмислення со-

ціальних конфліктів наявно демонструє розмаїття граней і вимірів соціаль-

ного конфлікту, що залишаються поза зоною традиційної конфліктологіч-

ної дослідницької оптики, а також спонукає до відкриття нових та підчас 

неочікуваних горизонтів їх осмислення. Це зумовлює актуальність пошуку 

нової аналітичної оптики, що дасть змогу схопити сутність соціальних кон-

фліктів як зіткнення систем смислів, що відбувається у некласичному хро-

нотопі, через нові засоби комунікації. 

Значний обсяг напрацювань, які можуть бути корисними для цього, 

вже існує у вигляді дієвих алгоритмів дослідження окремих вимірів со ціаль-
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ного конфлікту — мовного, символічного, просторового, подієвого, кому-

нікативного тощо. Інтеґрація цих напрацювань навколо єдиного онтоло-

гічного стрижня здатна забезпечити умови для глибокого осмислення со-

ціального конфлікту як цілісної системи. Виходячи з головних положень 

статті, таким стрижнем доречно вважати не фізичний, технологічний, по-

літичний та навіть інформаційний чи ціннісний, а саме смисловий вимір 

соціального конфлікту. 

Досягнення цієї мети можливе лише як результат системної роботи 

представників різних галузей знань, що передбачає: а) реконцептуалізацію 

соціального конфлікту як об’єкта наукового дослідження; б) визначення 

його ключових елементів як предметів такого дослідження; в) формування 

релевантного дослідницького вокабуляру; г) інтеґрації в єдиній епістемо-

логічній сітці розрізнених, станом на сьогоднішній день, структур знання 

про смисловий вимір соціального конфлікту; д) формулювання дієвої ме-

тодології дослідження таких конфліктів; є) винайдення алгоритму прак-

тичних дій щодо їх уреґулювання через кориґування мовних, семантичних, 

символічних та інших суміжних процесів. 

Флаґманом у розробленні такої методології може стати Україна, яка 

наразі переживає унікальний досвід саме смислової війни, можливо, «пер-

шої у світі», що дає змогу, з одного боку, розробити та верифікувати теоре-

тичні моделі, а з іншого –проілюструвати їх на конкретному матеріалі. 

Сьогодні створення системної теорії та методології дослідження смислово-

го простору соціальних конфліктів та, ширше, соціальних змін набуває 

першочергової значущості як для України, що опинилася в центрі кон-

флікту, так і для цілого світу, для якого загроза чергової світової війни після 

нетривалого затишшя знов стала реальністю. 

Є підстави сподіватися, що одним з кроків у цьому напрямку стане 

проведення круглого столу «Дискурс Революції Гідності», репрезентовано-

го у цьому числі часопису «Філософська думка», та реалізація однойменно-

го проекту, що планується впродовж найближчого року. 
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Ilami Yasna

(POST)MODERN SOCIAL CONFLICTS: LOOKING FOR THE CONCEPT

The article opens a set of publications aiming to discover the essence of contemporary 

social conflicts which “migrate” from material plane to informational (symbolic, semantic 

etc.) plane, and to find out relevant methods of research and regulation of such conflicts. 

We assume, that the semantic space or dimension of social conflict must be the main sub-

ject of postmodern theories of conflict. Thus, we have to raise the question about the suit-

ability of existing concepts and methodologies for such analysis. 

To get an answer, we review methodological changes which are taking place in humanities 

and social sciences since the last third of the twentieth century within a set of paradigmal 

«turns». This excursion lets us to make a conclusion that the process of renewal of theo-

retical and methodological approaches in the conflict studies goes on much slower than 

similar changes in neighboring research areas. To fill this methodological gap, modern 

researches of social conflicts should pay more attention to linguistic, semiotic, herme-

neutic and other methodological approaches which can provide a basis for postnonclassi-

cal methodology of social conflicts research. It lets us to consider that social conflict arises 

in unusual perspectives: as a sign system, discourse, event, space, game, carnival, ritual, 

collision of possible worlds etc. Ukraine, which is currently going through a unique experi-

ence of such new kind of war, which can be described as “notional” or “semantic”, may 

become one of the flagships in the creation of such methodology. 

Keywords: social conflict, theory of conflict, conflictology, semantics of conflict, semantic 

war, war of notions, war of meanings 
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САТИРИКО-ГУМОРИСТИЧНИЙ 
ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Ростислав 
Семків

Дискурс багатьох історичних подій, тобто подій, що 

їх у ретроспективі сприйматимуть як важливі або й 

поворотні для певної спільноти, скажімо, нації, най-

частіше залишатиметься серйозним. Сер йозне тут 

рівнозначне тотожному; воно відсилає до самого 

се бе, потверджуючи себе, наголошуючи влас ну ем-

піричність, яку можна перевірити мовою докумен-

тів чи фактів. Комічне, у цьому розумінні, відсила-

тиме до нетотожності, оскільки виникає саме у ви-

падку своєрідного обману очікувань, семантичного 

збою, який своєю несподіваною парадоксальністю 

провокує і продукує сміх. Загалом у кожній зі спіль-

нот існує консенсус щодо небажаності, а то й забо-

рони комічного стосовно переконань, символів та 

подій, що їх певна спільнота вважає важливими. 

Релігійні, правові, економічні та інші прикладні дис -

курси, а також окремі культурні, зокрема освітні, 

системи висловлювань у більшості будуть відме-

жовані від будь-яких комічних форм.

Революція як рішуча зміна суспільного ладу, на 

перший погляд, не може містити нічого комічного. 

Гідність як проекція самоповаги індивіда — теж. 

Тим часом, низка подій, що їх у ЗМІ нарекли Ре-

волюцією Гідності, як ми знаємо, містили значний 

комічний компонент. Сміх був динамічним чин-

ником, який урухомлював увесь умонастрій гро-

мадян, що прийшли виразити свій протест. Радість 

та почуття вищості як емоції, що супроводять різ-

ні вияви сміху, охоплювали протестувальників по-

ряд з обуренням, рішучістю, тривогою чи страхом. 
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Сміх мав свої місце та час, тобто не поширювався на всі події революції, 

проте все ж таки лунав на Майдані, що нам важливо наголосити. Причини 

такого сусідства серйозного та сміхового тут не аналізуватимемо — це пи-

тання хіба ширшої студії. Спробуймо натомість зробити кілька загальних 

спостережень щодо залученості різних видів комізму в суспільно-політич ні 

події осені–весни 2013–2014 років, а для кращого розуміння питання роз-

глядатимемо дискурс комічного Революції Гідності на тлі відповідних вия-

вів комізму під час Помаранчевої революції 2004–2005 років.

У розмежуванні базових видів комічного плідною є відмінність між 

бурлеском і сатирою, яку наголошує М. Бахтін [Bakhtin, 1990]. Бурлескний 

сміх всебічно спрямований: у комічній ситуації опиняються всі, кого він 

стосується, включно з автором обнижувального висловлювання, дії чи 

жесту, які, власне, й провокують сміх. Сатира, навпаки, завжди має чітке 

спрямування та конкретну ціль. Автор сатири до власних поглядів ставить-

ся серйозно. Типовою формою, в якій може бути реалізована сатира, є па-

родія. Первинно пародійні жанри чітко спрямовані на висміювання певної 

події чи особистості шляхом незначних, інколи мінімальних, трансформа-

цій ориґіналу, що суттєво змінюють його зміст. І лише в окремих випадках 

пародію не базовано на сатиричному висміюванні, а її забарвлення більш 

м’яке — іронічне. Сучасна культура з її досвідом поліфонії та варіативності 

поглядів поступово втрачає зв’язок із сатиричною пародією, вживаючи на-

томість іронічну пародію — пастиш. Цього погляду дотримуються чільні 

дослідники феномену: Ф. Джеймісон [Jameson, 1991], Л. Гатчеон [Hutcheon, 

1991], Марґарет Ровз [Rose, 1993].

Порівняння спектрів комічного в дискурсах Помаранчевої революції 

та Революції Гідності дає змогу зробити такі чотири спостереження:

1. Карнавально-бурлескний код притаманний обом революціям, що наго-

лошено навіть просторово. Майдан, який міститься географічно нижче від 

Адміністрації Президента на Банковій, Кабінету Міністрів та Верховної 

Ради на Грушевського, засновує фактично еґалітарне альтернативне джере-

ло влади, яке у специфічний спосіб пародіює офіційні владні структури 

«горішнього» Печерська. При цьому самі учасники Майдану не розгляда-

ють його як довгострокову альтернативу владі, а свідомі його тимчасовості, 

перехідності. Втім, для учасників обох революцій це також місце, де при-

пиняють діяти звичні соціальні норми і, що також важить у світлі концепції 

Бахтіна, життя відбувається у формі постійного свята. На Майдані спів-

існують представники різних суспільних груп, різні мови та культурні тра-

диції. Майдан строкатий та різнобарвний, на відміну від офіційних моноліт-

ності та монохромності (влада маніфестує себе через чорноколірні одно-

строї бійців внутрішніх військ).

З іншого боку, карнавальна атмосфера та вияви святковості були багат-

шими у часі Помаранчевої революції (причини цього залишаємо поза ме-

жами цієї короткої репліки). Універсальними символами належності до 
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революційного табору у 2004 році були помаранчеві стрічки, що засновува-

ли нову «кольорову» ідентичність, на відміну від жовто-блакитних стрічок 

Революції Гідності, які де-факто повторювали офіційний державний код. 

Додатковим символом першої революції став помаранч, який із простого 

фрукту знакового кольору, внаслідок інтерв’ю Людмили Янукович, став 

комічним символом спротиву. Можемо сказати, що помаранч, як і яйце, 

яким раніше влучили у Віктора Януковича, стали пародійними замінника-

ми бойових ґранат. Тобто для повалення режиму на той час достатньо було 

таких комічних снарядів. «Коктейлі Молотова», палаючі шини та тротуар-

на плитка, що стали засобами спротиву в час Революції Гідності, звісно, 

таких конотацій вже не мають.

Помаранчева символіка першої революції (стрічки, куртки, шапки 

тощо) упродовж подій 2013–2014 років набула іншого значення, вказуючи 

тепер на працівників преси, що також перебуває поза межами комічного 

дискурсу. Дисперсність поширення карнавально-бурлескних маркерів 

протистояння в часі Помаранчевої революції контрастує із локальністю 

центрального пародійного символу Революції Гідності — «Йолки». Ос тан ня, 

безперечно, є пародійною реплікою поруч патетичного Монументу Не за-

лежності, водночас слугуючи маркером перебігу карнавальної революції, 

але також свідчачи про тимчасовість свого статусу. Показово, що «Йолку» 

розбирають після розстрілу Небесної Сотні, а на її місці встановлюють 

баннери зі списками загиблих.

2. Посилився і став більш диверсифікованим сатиричний код революції. 
Суттєво збільшилася кількість об’єктів та форм висміювання. Якщо під час 

Помаранчевої революції упізнаваними персонажами для пародійного сміху 

були Віктор Янукович та Сергій Ківалов, то наприкінці 2013 року їх стало 

значно більше (С. Арбузов, С. Колесніченко, М. Чечетов та ін.). Окремою 

са тиричною мішенню у цьому контексті є прем’єр Микола Азаров (Азіров — 

ідеальна пародійна форма, де змінено задля комічного ефекту всього одну 

літеру). Висміювано не лише його дії (виступи, постанови), але також його 

мову, яка виглядала пародією на літературну українську. Наявність «азірів-

ки» рішуче зняла уявне протистояння української та російської мов на 

Майдані. Учасники протестів рівночасно користувалися обома мовами (й 

також англійською), а мову офіційної влади асоціювали із прем’єрським 

суржиком.

Додалася, так би мовити, «зовнішньополітична» пародія, персонажа-

ми якої став найперше російський президент (Хутін, Путлєр та ін.), проте 

сатиру спрямовували й на інші постаті російського політикуму, наприклад 

телеведучого Дмитра Кисельова, увесь канал Life News тощо.

Революція Гідності породила значно більше пародійних форм. В часі 

обох протистоянь учасники протестів активно використовували карика-

турні зображення та сатиричні слоґани-кричалки, проте якщо піснею пер-

шої революції була піднесена «Разом нас багато», то наприкінці 2013 року 
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пісенний дискурс став пародійним («Вітя, чао», «Горіла шина, палала» 

тощо). На зміну спорадичним роликам студії «Веселі яйця» 2004 року при-

йшли реґулярні випуски новин від Майкла Щура, серії мультиплікаційної 

пародії «Сказочная Русь», пародійні музичні кліпи Ореста Лютого. На від-

міну від Помаранчевої революції, коли зі сцени звучали головним чином 

патріотичні вірші та лірика, під час Революції Гідності функціювала окре-

ма молодіжна поетична сцена, де читали чтимало сатиричних віршів (П. 

Ко робчук, Д. Лазуткін, А. Полежака та ін.).

3. Двобічна диверсифікація сатиричного висміювання. На відміну від По-

маранчевої революції, коли ставлення учасників протестів до альтернатив-

ного владі лідера Віктора Ющенка було (на той час) всуціль серйозним 

(співчуття з приводу його отруєння, довіра, піднесеність), то упродовж 

Революції Гідності опозиція загалом та її лідери зокрема ставали мішенями 

якщо не відверто дошкульної, то принаймні м’якої іронічної сатири (Го-

риничі, Триголовий дракон опозиції, Кролик-кулявлоб тощо). Тобто вістря 

висміювання спрямовували не лише назовні, а й на окремих представників 

власного політичного табору.

4. Поява іронічної пародії — пастишу. Традиційно пародія, яка є засо-

бом сатири, спрямована на однозначне й незаперечне висміювання певно-

го об’єкта з метою його символічної компрометації та повного усунення з 

культурного поля. Саме такий характер мали карикатури на Віктора Яну-

ковича (впродовж обох революцій), реплікація фраз Азарова та Чечетова, 

пародійні кричалки про Путіна під час Революції Гідності. Частково, хоча 

значно меншою мірою, як сатиричні кваліфікуємо і репліки, що стосува-

лися «антимайдану», членів парламенту, лідерів опозиції. Натомість більш 

поширеною в сучасному культурному просторі є пастиш — форма пародії, 

що продукує не сатиричне, а іронічне висловлювання, водночас підважую-

чи серйозний дискурс і потверджуючи його. Окремі репліки пастишу з’я ви-

лися упродовж Революції Гідності у формі численних слоґанів на кшталт 

«Євроремонт країни. Вибачте за незручності», «Извините, но нас достали», 

«Лютуймо!» тощо. Найбільш яскравим пастишем вочевидь слід вважати 

граффіті на стіні Інституту літератури НАН України, що з’явилося якраз у 

часі початку боїв по вул. Грушевського, де й розташована сама установа. 

Граффіті зображає найбільш канонічні постаті української літератури: 

Та рас Шевченко з банданою на обличчі, Іван Франко в касці та Леся Ук-

раїнка у протигазовому респіраторі. Нетрадиційне зображення було б не-

мислимим поза контекстом революційних подій, воно колажне й тому іро-

нічне, проте також серйозне у своїй сутності.

Порівнюючи залученість комізму в події 2004–2005 та 2013–2014 ро-

ків, можна стверджувати, що сатирико-гумористичний дискурс Революції 

Гідності загалом більш різновекторний та формально диверсифікований. 

Ці події, а також дальше військове протистояння на Сході, поруч із серйоз-

ними творчими репліками в царині художньої літератури (наприклад, ро-
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мани «2014» В. Івченка, «Аеропорт» С. Лойко, «Іловайськ» Є. Положія), 

мали результатом також появу більш іронічних, навіть бурлескних творів 

(«Майданный семестр» К. Галушка, «Укри» Б. Жолдака). Сама присутність 

різних виявів комізму в епіцентрі поворотних історичних подій засвідчує 

глибину та багатовимірність оцінки ситуації, а також життєздатність і жит-

тєствердність сучасної української національної культури.
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Rostyslav Semkiv

SATIRE AND HUMOR IN THE DISCOURSE 

OF THE REVOLUTION OF DIGNITY

The author analyzes the types of comic in the discourse of the Revolution of Dignity 

(2013—2014) in comparison with analogous elements of the discourse of the Orange 

Revolution (2004—2005). The author states that both discourses contain strong burlesque 

element, though it narrows as the last revolution bursts with tragic events of February 2014. 

Meanwhile, the satirical element gets stronger and more diverse. Pastiche also appears as 

not satirical, but ironic parody. 
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ІМПУЛЬС ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

Ролянд 
Піч

Переклад українською мовою Компендіуму теоло-

гії (Compendium theologiae), що охоплює католицькі 

вчення періоду розквіту схоластики, поповнить 

ук раїнську філософську спільноту працею, яка мо-

же стати джерелом значущих імпульсів для розвит ку 

філософської думки. 

Вступна частина перекладу охоплює коментарі 

визнаних дослідників праць Томи Аквінського й 

мо же допомогти читачеві отримати початковий 

ви шкіл щодо розуміння цього великого середньо-

вічного мислителя. Сам переклад здійснено дуже 

майстерно, він більш ніж вдало відтворює простий 

і зрозумілий стиль Томи Аквінського. Крім того, 

оскільки переклад супроводжується текстом ори-

ґіналу латиною, він ознайомлює читача не тільки з 

традицією схоластики, а й також із первинною мов-

ною формою, тобто власне з формою мислення 

Томи Аквінського. Для кращого розуміння латин-

ської термінології, переклад доповнено детально 

розробленим тлумачним словником. Це особливо 

важливо тому, що доскональне розуміння серед-

ньовічної латинської теології та філософії без знан-

ня цієї середньовічної латини є фактично немож-

ливим. До кінця XVIII століття саме ця латина була 

рідною мовою Європи.

Cв. Тома Аквінський. Компендіум теології 
Переклад Віктора Котусенка, Ірини Піговської, 

Анни Поляк 

Київ: Видавництво Інституту релігійних наук св. Томи Ак він-

ського, 2011. — 424 с.
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Теологія та філософія Томи Аквінського базується як на Святому 

Письмі, так і на філософії Аристотеля, який, до речі, називав першу філосо-

фію також теологією. Разом із тим, Тому Аквінського складно однозначно 

віднести до аристотелівської традиції, оскільки він також запозичив чимало 

елементів з філософії Платона, з неоплатонізму та з ісламської фі ло софії 

Авісени. Саме на цьому Тома Аквінський базує власну метафізику буття 

(Seinsmetaphysik), яка зберігає важливе значення до сьогодення. Поширені 

та успішні дослідження останніх десятиліть у Німеччині та Франції фокусу-

ються на висвітленні зв’язків між філософіями Томи Аквінського і пред-

ставників «Німецького ідеалізму», передусім Геґеля, й поза тим також Гай-

деґера (Seinsvergessenheit). При цьому йдеться не про питання історії філо-

софії, а про філософію як таку. Ознайомлення з цими дослідженнями є 

вкрай бажаним і потрібним для подальшого розвитку української філосо-

фії. У зв’язку з цим слід також зазначити, що теологія Томи Аквінського, 

яка є безсумнівно теологією західного латинського світу, могла б вступити 

у справжній діалог із теологією грецького сходу. Достатньо, до прикладу, 

ознайомитись із двотомником Мартина Ґрабмана «Історія схоластичих ме-

тодів (Martin Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode)», щоб пере-

конатися, що для такого діалогу є достатньо філософських та теологічних 

точок перетину з обох сторін. Адже схоластичні методи первинно базуються 

на вченнях грецьких церковних отців. Завершуючи, варто згадати працю 

Едуарда Вінтера «Візантія та Рим у боротьбі за Україну», що вийшла друком 

у Празі 1944 року. Вінтер змальовує у ній боротьбу між латинським заходом 

і православним сходом, що століттями й у різний спосіб відбувалася в 

Україні. Ця боротьба могла б бути припинена шляхом відкритого й відвер-

того діалогу посередництва між сходом і заходом. Основою для цього є влас-

на розумова та духовна праця і саме в цьому сенсі можна вважати «Компендіум 

теології» добрим і важливим початком.

Інституту релігійних наук та перекладачам висловлюю подяку за їхню 

роботу та бажаю публікацій подальших перекладів і студій, які ставатимуть 

солідним інтелектуальним фундаментом для діалогу.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
Український переклад термінології 
німецької гуманітаристики

Цим матеріалом науково-теоретичного семінару «Термін о-

логія епістемології», який відбувся у червні 2016 року в Ґете-

Інституті в Києві, ми продовжуємо рубрику «Український 

переклад термінології німецької гуманітаристики». Мо де ра-

тор семінару — Вахтанґ Кебуладзе, запрошений експерт — 

Анд рій Богачов.

Вахтанґ Кебуладзе: Ми вирішили не обговорювати 

всю епістемологічну термінологію, яку вважають 

сучасною і складною для перекладу, а зосереди-

тися на поняттях одного напрямку, який і нині є 

впливовим у німецькомовній філософії й дає змо-

гу актуально висловлюватися щодо проблем епі-

стемології. Цей напрямок — феноменологія.

Андрій Богачов: У межах феноменології пред-

мет епістемології суттєво інший від того, що має 

популярна зараз епістемологія, котра натуралізує 

свідомість, а відтак натуралізує пізнання  1. Якщо б 

ми почали розглядати термінологію натуралістич-

ної епістемології, то переважно мали б вивчати, як 

англійські епістемологічні терміни перекладають 

німецькою мовою, бо англомовна натуралістична 

епістемологія сьогодні надзвичайно впливова у 

сві ті, зокрема в Німеччині. Вочевидь, не варто пере-

кладати з німецької терміни, які безпосередньо пе-

рекладаються з англійської. Проте варто звернути 

увагу на терміни феноменології, які, по-перше, ство-

рені в німецькій мові, по-друге, виявляють ан ти-

натуралістичний зміст феноменологічного по гля ду 

на природу пізнання.

1 Е. Гусерль, засновник феноменології, доводив, що натура-

лізація свідомості є фундаментальною філософською по-

милкою.
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Андрій БОГАЧОВ, Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

Як і на минулих термінологічних семінарах, сконцентруюся на одному 

терміні, який, на мій погляд, є ключовим для обраної теми, зараз — для фе-

номенологічної теорії пізнання. Свій варіант перекладу цього терміна я за-

пропонував у книжці «Досвід і сенс» (с. 147). Ідеться про Vermeinung, задуму-

вання і, відповідно, Vermeintes, задумане  2. Як на мене, саме такий переклад 

випливає з розуміння важливої новації Гусерля в епістемології. 

Гусерль, описуючи процес пізнання, каже про наявність спочатку «по-

рожньої інтенції» як задумування, далі він намагається відповісти на питан-

ня, як у даному в спогляданні сповнилось оте задумане, причому тепер уже 

як цілком очевидна даність свідомості. Зауважмо, феноменолог не починає 

моделювати пізнання з фіксації якогось відображення реальності, якогось 

образу, відбитку, віддзеркалення світу. Натомість він порушує питання про 

архітектоніку свідомості. Отож, мова йде про структуру і будову самої свідо-

мості, а не про свідомість як «дзеркало природи» (вираз Р. Рорті).

Переклад Vermeinung як задумування підкреслює, що для Гусерля пер-

винне визначення сенсу не передбачає даності свідомості, так би мовити, 

наживо. До ориґінальної даності того, що спочатку є лише задуманим, фено-

менолог має дійти. Завдання феноменологічного пізнання — знайти метод, 

як задумане сповнити у спогляданні, щоб урешті отримати феномен, безза-

перечну даність як пізнану істину. Тут мушу наголосити, що феноменологіч-

не поняття задумування корелює саме з поняттям сенсу, або значення, а не з 

якимось природним явищем у свідомості, котре, як основний елемент будови 

свідомості, намагається знайти натуралістична епістемологія. Це принципо-

вий пункт для визначення типу епістемології. Для епістемології насамперед 

важить те, як визначають основний елемент свідомості. Він належить до фі-

зичної реальності чи ні? Задуманий сенс, ясна річ, не належить до об’єктив-

ної дійсності, а от образ у голові, знак або нейрон — належать.

Гусерль у «Логічних дослідження» довів, що сенс знака — не те саме, що 

сенс слова. Помилка багатьох епістемологів полягає в тому, що вони ототож-

нюють зазначені речі. Справді-бо, сенс знака легко ідентифікувати з реаль-

ним явищем психіки, тобто натуралізувати його, адже цей сенс здається та-

ким же самототожним, як і будь який фізичний об’єкт. Проте слово — не 

знак у цьому розумінні. Сенс слова існує в мові та спілкуванні, він не само-

тотожний, залежить від комунікації  3. Немає ніякого психічного значення 

слова, образу чи уявлення, про які казав іще Аристотель. Отже, немає не-

змінної єдності сенсу слова. Тому цей сенс не можна уречевлювати. 

Гусерль на початку пізнавального акту свідомості бачить задумане, 

«порожній сенс», тому він указує на зв’язок структури свідомості насампе-

ред з мовою, а вже потім — з фізичною природою. Однак Гусерль не зробив 

2 Російський переклад: «подразумевание», відповідно, «подразумеваемое».
3 Пізніше Л. Вітґенштайн сформулював цю феноменологічну думку так: значення — це 

застосування.
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рішучого кроку до визнання принципової мовності будь-якого пізнання. 

Крок цей зробив його учень М. Гайдеґер. Цей філософ, я вважаю, допомагає 

нам збагнути, що сенс не належать ані до царини вічних ідей, ані до царини 

емпіричної психіки. Тоді до якої?

Згідно з феноменологією раннього Гайдеґера, сенс належать буттю 

ось-буття. Іншими словами, він належать синкретичній царині повсякден-

ності як єдності психічної, соціальної та фізичної царин. Отож сенс має свій 

психічний, комунікативний та об’єктивний (знаковий) бік, як і мова взага-

лі, як і будь-який екзистенціал. Для Гайдеґера царина мови — це царина 

екзистенції. 

Сенс математичних знаків не залежить від того, хто його розуміє, тоді 

як сенс слів залежить від екзистенції та світу того, хто їх розуміє. Ось чому 

сенс не може бути даним свідомості взагалі; епістемологічне конструюван-

ня такої свідомості — нонсенс. У цьому пункті Гайдеґерова думка починає 

рух, відмінний від Гусерлевої феноменології свідомості. Термін задумування 

корелює в молодого Гайдеґера з важливим поняттям деструкції, яке перед-

бачає, що слід звільнятися від розумових конструкцій, які порожні й наки-

нуті нам мертвою традицією, які неможливо сповнити у справжньому спо-

гляданні. Зрештою Гайдеґер стверджує, що первинна артикуляція світу, дана 

в «порожньому задумуванні», накинута мовою несправжньої комунікації, 

якій протистоїть мова поезії як мова самоданості речей, де світ промовляє до 

нас або «говорить нами», а не навпаки, де ми нав’язуємо одне одному свою 

прагматичну картину світу. Сподіваюся, мені вдалося вас переконати, що з 

наведеного контексту випливає переклад Vermeinung як задумування.

Серед інших філософських термінів, які часто вживані в німецькій епі-

стемологічній літературі, я би запропонував для обговорення такі: Gel tung — 

значливість, Geltungsanspruch — домагання значливості, Letzt beg ründung — 

остаточне обґрунтування, Sachverhalt — стан речей, Scheinproblem — удавана 

проблема.

Богачов, Андрій — доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шев-

ченка.

Кебуладзе, Вахтанґ — доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і прак-

тичної філософії філософського факультету Київського національного університету ім. Та-

ра са Шев ченка.
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7 липня 2016 року було визначено загальну кількість номінантів Конкурсу 

в царині філософських перекладів 2016 (далі — Конкурс). Коротко нагадаю 

хронологію попередніх цьогорічних етапів:

1 грудня 2015 року — оголошення Конкурсу (приймалися філософські 

переклади українською мовою, видані з 2011 року);

1 березня 2016 — завершення прийому кандидатур від представників 

філософської спільноти;

10 квітня — Комісія Премій із філософії визначила, згідно зі Статутом 

Конкурсу, коло праць, цьогоріч допущених до участі в ньому; 

23 травня — сформовано фахові підкомісії з обох конкурсних програм, 

присвячених, відповідно, перекладам класичної (КФЛ) і сучасної філософ-

ської літератури (СФЛ);

20 червня — обидві підкомісії, згідно зі Статутом Конкурсу (п. 6.2), ви-

значили загальну кількість номінантів за своїми конкурсними програмами: 

5 за програмою КФЛ, 6 за програмою СФЛ. Згідно з цією загальною кіль-

кістю, можна було визначати власне переліки номінантів.

Процедура визначення номінантів: 
1. Кожен з членів підкомісій до 7 липня надіслав спеціальному секрета-

реві Конкурсу свій перелік номінантів у вигляді списку з п’яти (підко-

місія з перекладів КФЛ) або шести (підкомісія з перекладів СФЛ) по-

зицій.

2. Порядок розташування номінантів у списку вказував на кількість ба-

лів, які член підкомісії вирішив виставити своїм кандидатам на номі-

нування: від 1-го місця (еквівалентом 5-ти балів) до 5-го (1-го балу). 

Но мі нантами мали стати ті учасники Конкурсу, які набрали найбільше 

балів.

3. 7 липня спеціальним секретарем Конкурсу було складено підсумкові 

таблиці голосувань за обома конкурсними програмами, підрахувано 

кількість балів, поданих за учасників Конкурсу, і в такий спосіб, відпо-

відно до правил, затверджених Статутом, було визначено перші позиції 

(п’ять за програмою КФЛ і шість за програмою СФЛ), тобто поперед-

ній перелік номінантів.

4. Результати, включно з усіма поданнями, були надіслані для ознайом-

лення членам відповідних підкомісій, які зауважень не висловили.

5. Отже, було визначено такі переліки номінантів:
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Конкурсна програма з перекладів класичної філософської літератури 
1. Котусенко, В., Піговська, І., Поляк, А. Св. Тома Аквінський. Компендіум 

теології 27

2. Хома, О., Баумейстер, А. «Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлума-

чень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун 26

3. Симчич, М., Стратій, Я. Преосвященний отець Інокентій Ґізель. Вибрані 

твори у 3-х томах. Том ІІ. Твір про всю філософію 24

4. Кисельов, Р. Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 томах. Том 1. Книга 1. 

Мир з Богом чоловіку 14

5. Якубович, М. Коран. Переклад смислів з арабської мови 12

Конкурсна програма з перекладів сучасної філософської літератури 
1. Панич, О. Чарльз Тейлор. Секулярна доба. Книга 1 46

2. Симчич, М., Поляков, Є. Майкл Лакс. Метафізика: сучасний вступ 37

3. Куплін, В. Юрген Габермас. Постметафізичне мислення 36 

4. Йосипенко, С. П’єр Адо. Що таке антична філософія? 30

5. Куплін, В. Юрген Габермас. До реконструкції історичного матеріалізму 27

6. Рєпа, А. Жак Рансьєр. Учитель-незнайко. П’ять уроків із розкріпачення 

розуму  15

З повним комплектом матеріалів (результати індивідуальних голосу-

вань членів обох підкомісій і зведені таблиці результатів за обома конкурс-

ними програмами) із визначенню загальної кількості номінантів та пере-

ліків номінантів можна ознайомитися на веб-сторінці Конкурсу: http://

philosophy.ua/uk/awards/2016/translation. Там розміщено також текст Ста-

туту Конкурсу й Переліки праць, висунутих на Конкурс-2016.

Нині триває етап громадського обговорення номінантів. Кожен пред-

ставник філософської спільноти може долучитися до цього обговорення, 

написавши рецензію на номіновані переклади або залишивши свої комен-

тарі на веб-сторінці Конкурсу. Подання текстів рецензій здійснюється че-

рез e-mail журналу «Філософська думка»: f_dumka@ukr.net, яка готова по-

сприяти у публікації цих рецензій.

Нагадаю також, що Конкурс проводиться вперше, тому цілком при-

родним було би вдосконалення його Статуту й конкретних конкурсних 

процедур. Організатори Конкурсу будуть вдячні за критичні зауваження й 

конструктивні ідеї.
Світлана Лозниця,

спеціальний секретар Конкурсу

в царині філософських перекладів 2016
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ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

• Редакція приймає матеріали у вигляді машинописних або роздрукованих тек-

стів (2 примірники, через 1,5—2 інтервали, кг 12—14) та в електронній версії, 

записаній на дискеті чи інших зйомних носіях (із роздруківкою) або надісланій 

електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS 

Word-97–2000 без позиціювання та переносів, шрифт — Times New Roman, за 

винятком символьних шрифтів у формулах).

• Необхідно подати україномовну та англомовну анотацію статті із викладом го-

ловних методологічних і методичних засад дослідження, його результатів та ви-

сновків (обсяг — близько 0,7 стандартної машинописної сторінки, або 1200 

знаків), а також зазначити дисципліну, до якої належить стаття, й навести клю-

чові слова українською та англійською мовами.

• Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, адресу та e-mail автора, а та-

кож відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий сту-

пінь і сферу дослідницьких інтересів слід подати на супровідній сторінці, де 

слід навести також ім’я та прізвище автора латиницею (за наявними докумен-

тами, наприклад, за закордонним паспортом).

• Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у вигляді списку 

літератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані кирилицею, потім — ла-

тиницею, решту іншомовних джерел — у латинській транслітерації). Посилан-

ня на джерела слід наводити у тексті в дужках за міжнародними стандартами 

(напр.: [Бурбакі, 1978: т.1, с.1]), а коментарі — у посторінкових виносках із по-

слідовною нумерацією.

• До цитат, що їх переклав автор, слід додати відповідні фраґменти мовою 

ориґіналу.

• Якщо стаття містить ілюстрацій матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки 

тощо), кожен такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в елек-

т ронному вигляді: таблиці, графіки та діаграми — у форматах Excel, рисунки — 

у форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не 

придатні для подальшої роботи).

• Редакція рукописи не рецензує і не повертає. Експертиза редакційної колеґії 

має суто внутрішньоредакційне призначення.

• Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією та ухвалені 

редколеґією до друку матеріали.

• Статті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не збігатися 

з позицією редакційної колеґії.

• Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редаґування.

• Надання матеріалів редакції часопису передбачає згоду на публікацію в друко-

ваному вигляді у часописі та в електронній версії на сайті часопису, а також у 

виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.


