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THE THEORETICAL HERITAGE OF VLADIMIR SICHINSKY IN THE CONTEXT OF THE 

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ART: PRAGUE PERIOD (1923–1943) 

 

Patyk R. 

 Ph.D.in Arts, Professor, 

Vice-Rector of the Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine 

 

АНОТАЦІЯ 

Теоретична спадщина Володимира Січинського нараховує десятки комплексних досліджень з історії 

українського та світового мистецтва, праць про методику мистецького виховання та навчання. Особливо 

наполегливо учений вивчав історію української архітектури. Чимало ґрунтовних студій та розвідок зали-

шив В. Січинський у ділянках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, граверства, дослі-

дження розвитку мистецьких стилів. Багато статей та монографічних праць, альбомів науковця присвячено 

проблемам української культури. Досліджував він і творчий шлях багатьох українських митців – скульп-

торів, граверів, художників-живописців, а також мистецтвознавців. 

ABSTRACT 

Volodymyr Sichynsky's theoretical heritage includes dozens of comprehensive studies on the history of 

Ukrainian and world art, works on the methods of art education and training. Particularly persistent, the scientist 

studied the history of Ukrainian architecture. Many thorough studies and explorations were left by V. Sichinsky 

in the fields of fine and decorative arts, engraving, research into the development of artistic styles. Many articles 

and monographs, albums of the scientist are devoted to problems of Ukrainian culture. He also explored the crea-

tive path of many Ukrainian artists - sculptors, engravers, painters, and art critics. 

Ключові слова: теоретична спадщина, наукові дослідження, педагогічна діяльність, українська куль-

тура. 

Key words: theoretical heritage, scientific research, pedagogical activity, Ukrainian culture. 

 

Володимир Січинський (1894–1962) – багатог-

ранна й водночас суперечлива, і до сьогодні мало 

досліджена постать на тлі української культури XX 

сторіччя. Він був ученим-мистецтвознавцем, архі-

тектором-практиком, митцем-графіком, педагогом, 

краєзнавцем, істориком. І у всіх цих галузях зали-

шив помітний слід. Завдяки різнобічності таланту, 

неабиякій працьовитості та ґрунтовності фахової 

підготовки учений дуже багато зробив для україн-

ської науки, без жадоби слави та широкого ви-

знання творив речі, вкрай важливі для нашої духо-

вності. Людина, яка пережила дві світові війни, три 

революції та інші менші заворушення, тричі втра-

тивши все своє майно, збірки, бібліотеки і засоби 

існування, не зневірювалась, а далі продовжувала 

завзято свою працю. А любов до батьківщини зав-

жди була йому першорядним зобов’язанням та 

справою національної совісті.  

Постановка проблеми. Спадщина В. Січинсь-

кого відзначається своєю різноманітністю. Провід-

ною ідеєю наукових пошуків ученого є вивчення 

особливостей розвитку українського мистецтва, 

з’ясування його місця та значення у загальносвіто-

вому культурному процесі. Упродовж 39 років В. 

Січинський написав 39 монографій, сотні статей, 

рецензій – реєстр його друкованих праць, опубліко-

ваних як за життя, так і після смерті (за 1918–1992 

рр.), налічує 547 назв, відомих на сьогодні, з них 

471 – наукові, мистецтвознавчі публікації [4]. 

Проте багато робіт ученого залишилось у рукопи-

сах. 

Володимиру Січинському належить десятки 

комплексних досліджень з історії українського та 

світового мистецтва, праць про методику мистець-

кого виховання та навчання. Особливо наполегливо 

вчений вивчав історію української архітектури. Чи-

мало ґрунтовних студій та розвідок залишив В. Сі-

чинський у ділянках образотворчого та декорати-

вно-ужиткового мистецтва, граверства, дослі-

дження розвитку мистецьких стилів. Багато статей 

та монографічних праць, альбомів науковця прис-

вячено проблемам української культури. Досліджу-

вав він і творчий шлях багатьох українських митців 

– скульпторів, граверів, художників-живописців, а 

також мистецтвознавців. 

Володимир Січинський доводить і українсь-

кому читачеві, і іноземному, що українська куль-

тура, українське мистецтво у всіх його проявах уп-

родовж століть не втрачає своєї самобутності. Уче-

ному притаманний чисто європейський підхід до 

вивчення, дослідження й мистецтвознавчого уза-

гальнення наукового матеріалу. У своїх теоретич-

них працях він на основі беззаперечних доказів та 

наявних конкретних пам’яток розкриває генезу і, 
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що важливо, безперервність, тяглість розвитку 

українського мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема вивчення і систематизації теоретичної 

спадщини В. Січинського 1923–1943 рр. досі не 

отримала ґрунтовного наукового дослідження. Ок-

ремі праці-монографії українських та іноземних 

вчених частково висвітлюють окреслену проблема-

тику (Кейван І. [3], Мушинка М. [4]), проте це зага-

лом лише хронологічний огляд життя і діяльності 

ученого. 

Володимир Січинський належить до тих неба-

гатьох людей, котрих природа щедро обдарувала 

талантом – знаний він не лише як визначний укра-

їнський вчений, але й як архітектор-практик, худо-

жник-графік та навіть фотограф, правда ця галузь 

його таланту ще не вивчена. 

Мета статті – проаналізувати науково-педаго-

гічну, дослідницьку та творчу діяльність В. Січин-

ського у період 1923–1943 рр. 

Виклад основного матеріалу. Після Першої 

світової війни Прага набуває статусу основного 

центру еміграції для українців. Саме сюди 1921 р. з 

Відня перенесено Український вільний універси-

тет, тут згодом засновано Український високий пе-

дагогічний інститут ім. Драгоманова, а 24 грудня 

1923 р. – Українську студію пластичного мистец-

тва.  

Найплідніший 20-річний період теоретико-до-

слідницької та творчої діяльності В. Січинського 

теж пов’язаний з Прагою, куди він у 1923 р. був 

змушений переселитися з Польщі як політичний 

емігрант. 

До 1923 р. науковець підвищує свою кваліфі-

кацію в університеті й одночасно працює як викла-

дач перспективи, перспективного рисунку та інших 

предметів в Українській академії пластичного мис-

тецтва. Його обирають лектором Українського ви-

сокого педагогічного інституту ім. Драгоманова. 

Також він відвідує лекції філософічного факуль-

тету УВУ і є слухачем лекцій з мистецтвознавства 

в Карловому університеті. 1927 року В. Січинсь-

кому надано звання доктора філософії за працю 

«Архітектура Крехівського монастиря по дерево-

риту 1699 р.». Він став одним із перших докторів 

філософії УВУ. Того ж 1927 р. В. Січинський габі-

літувався на звання приват-доцента кафедри всесві-

тнього й українського мистецтва в Українському 

високому педагогічному інституті ім. Драгоманова, 

а після його скасування певний час працював в 

Українському технічному господарському інсти-

туті. Звання професора кафедри історії мистецтв фі-

лософічного факультету УВУ В. Січинському на-

дали у березні 1942 р. за працю в галузі теорії мис-

тецтва [4]. 

Попри свою науково-педагогічну діяльність у 

чотирьох вищих закладах Праги, де викладає різні 

предмети, такі, як всесвітня й українська історія, ге-

ографія, образотворче мистецтво та теорія мистец-

тва, В. Січинський кілька років (від 1 вересня 1936 

до 31 грудня 1943 р.) викладав новий предмет укра-

їнське краєзнавство в Українській реальній гімназії 

в Морджанах (і у Ржевницях) біля Праги і навіть 

видав з цього предмета підручник – «Вступ до укра-

їнського краєзнавства» (Прага, 1937), в якому наго-

лошував на значенні назви як національного імені. 

«Адже, – писав учений, – одна спільна назва сприяє 

об’єднанню народу, витворює в ньому спільність 

устремлінь, світогляду, почувань, провадить до 

кращого розуміння колективної праці у всіх ділян-

ках життя – культурного, господарського і політич-

ного» [2, с. 30]. Крім того, він викладав тут історію, 

географію, малювання та креслення. 

Під час перебування у Чехо-Словаччині В. Сі-

чинський часто подорожував по Закарпатській Ук-

раїні, обстежуючи і досліджуючи пам’ятки куль-

тури, особливо докладно вивчав регіон Пряшів-

щини, де вперше побував у 1924 р. Згодом, він ще 

кілька разів повторив свої подорожі у цей край. До-

слідник Мирослав Сополига зазначає: «Хоч тут 

його до певної міри заінтригувала й міська архітек-

тура, але найбільше вчарувало вченого народне бу-

дівництво, зокрема дерев’яні церкви» [5, с. 21]. 

На те, що В. Січинського зацікавило вивчення 

українського карпатського будівництва вплинуло 

декілька чинників, насамперед те, що в цьому реґі-

оні через певні історичні та географічні обставини 

збереглося багато давніх форм житла і побуту, які є 

джерелом подальшого розвитку української куль-

тури; також треба пам’ятати, що будівництво роз-

вивалося тут у дуже специфічних умовах, тобто у 

безпосередньому зв’язку з архітектурною тради-

цією сусідніх народів – словаків, поляків, угорців та 

ін.; і третім важливим чинником є те, що тутешнє 

народне будівництво – один з найвиразніших про-

явів матеріальної культури, а більшість традицій-

них споруд свідчать про високий рівень технічної 

умілості та естетичної культури тих, хто їх збуду-

вав.  

Попри велике педагогічне навантаження, вче-

ний розвивав і поглиблював свої наукові дослі-

дження, виступаючи з численними публікаціями, 

що стануть згодом неоціненним внеском в україн-

ське мистецтвознавство. 

Володимир Січинський брав активну участь у 

ряді міжнародних конгресів, де презентував світо-

вій науковій громадськості надбання українського 

народного мистецтва й архітектури. Його залучено 

до роботи 1-го і 2-го конгресу слов’янських геогра-

фів та етнографів (1924 і 1927 рр.), 1-го Міжнарод-

ного з’їзду у справі народного мистецтва 1928 р, 4-

го Міжнародного з’їзду бібліотекарів і приятелів 

книги. 

Вже на Першому конгресі слов’янських гео-

графів та етнографів у Празі (1924) В. Січинський 

зачитав свою програмну доповідь «Українське де-

рев’яне будівництво і методи його дослідження», в 

якій наголосив на винятковому значенні народної 

архітектури Українських Карпат не лише в загаль-

ноукраїнському, але й в загальнослов’янському 

контексті. 

У своїх пізніших працях вчений вказує на тру-

днощі у вивченні народного будівництва Карпат – 

гірська територія, важкопрохідні ліси та погані до-

роги. У західноєвропейських учених можна знайти 

згадки про карпатське народне будівництво, проте 
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вони дуже неточні, а іноді навіть фантастичні. На 

думку В. Січинського, великою хибою праць про 

народне будівництво є те, що вони недостатньо або 

ж взагалі не висвітлюють генези пам’яток, а автори 

таких праць не користуються належними методами 

у своїх дослідженнях. Ці думки висловлено ще в 

1930-роках, а проте вони не втратили своєї актуаль-

ності. Зокрема, це стосується багатьох праць про 

пам’ятки українців Карпат. 

Для дослідження дерев’яного народного буді-

вництва, В. Січинський радив застосовувати комбі-

нації різних наукових методів. Він вважав, що ос-

новну увагу необхідно зосередити на типології бу-

дівель та їх походженні, розвитку поодиноких форм 

будівель, залежних від локальних, етнологічних чи 

топографічних особливостей (характер краю, клі-

мат, матеріал, міжетнічні взаємовпливи); розвитку 

форм в історичному та хронологічному порядку в 

аспекті стильових змін, відображенні своєрідних 

рис місцевої творчості, прогресі і дегенерації форм, 

залежних від соціальних та господарських умов. 

Міжнародний з’їзд у справі народного мистец-

тва, що відбувся 7-13 жовтня 1928 р. у Празі, мав 

велике значення з огляду на розроблення методів 

наукових досліджень у ділянці народного мистец-

тва, а також споріднених з нею наук. Вирішувалось, 

як зберегти народне мистецтво в умовах інтенсив-

ного розвитку світової промисловості. В. Січинсь-

кий на II секції, присвяченій народному мистецтву, 

виголосив доповідь «Генеза і еволюція форм де-

рев’яних веж і дзвінниць на Україні», у якій на ос-

нові переконливих фактів стверджував, що україн-

ські дерев’яні дзвіниці належать до типу південно-

європейських дзвінниць. Хоч найстарші пам’ятки 

не виходять за межі початку XVI ст., на думку дос-

лідника, вони дають низку даних про давню міс-

цеву культуру, яка сягає візантійсько-романської 

доби. В. Січинський стверджував: «Звичайний тип 

дзвінниць належить до доби готицької і пригадує 

форму дерев’яних веж, замків і кріпостей. Це дока-

зують гравюри найдені на Україні та зразки веж та 

дзвінниць західно-слов’янських народів і цілої цен-

тральної Європи, з котрими українська архітектура 

стояла в тісному зв’язку» [1, с. 162-169]. Він вва-

жав, що, переймаючи форми мурованої архітек-

тури, українські будівничі зуміли надати їм «оригі-

нальні прикмети своєї мистецької творчости», а 

щодо самого розвитку архітектури, то він, на думку 

дослідника, йде рівнобіжно з міською архітекту-

рою, і «тяжко означити де кінчиться народне мис-

тецтво і починається мистецтво т.зв. вищих клас і 

навпаки». В. Січинський подав опис дзвіниць і по-

казав еволюцію їх типів – від найстаршого «примі-

тивного» до ренесансного і барокового. 

Як і в більшості етнологів та мистецтвознавців 

того часу, у центрі уваги В. Січинського була сак-

ральна архітектура. Окрему розвідку він присвятив 

дерев’яній церкві в селі Трочани (Пряшівщина), яку 

вважав однією з найстарших на теренах Словач-

чини та Закарпаття.  

Завдяки підтримці Міністерства шкільництва 

та народної освіти, Слов’нського інституту у Празі, 

а також Земського управління в Братиславі В. Січи-

нський, під час літніх канікул протягом 1927–1931 

рр. досліджував дерев’яну архітектуру в регіоні ко-

лишнього Маковицького панства. Результатом цих 

поїздок стала ґрунтовна наукова розвідка «Де-

рев’яне будівництво на Маковиці», в якій автор ста-

вить собі за мету «подати по можливості повний та 

ґрунтовний погляд про дерев’яні будівлі» в регіоні 

Східних Карпат – з невеликої території між ріками 

Топля та Ондава, яка на сході сягає містечка Стро-

пків та сіл Ладомирова й Мироля, а на півночі – схі-

дних «руських» Бескидів. Учений у вступі до своєї 

роботи детально проаналізував всі попередні дослі-

дження цієї проблематики (наводить джерела та лі-

тературу), однак його робота про дерев’яне будів-

ництво на Маковиці базується не на літературі з 

цього предмету, а передовсім на основі власних 

польових досліджень. Автор у цьому випадку ста-

вить собі за мету вивчити усі дерев’яні церкви на 

території Маковиці, дослідити місцеві архівні мате-

ріали, виконати детальні обміри планів, розрізів та 

деталей, зафіксувати фотографічно усі найцікавіші 

об’єкти та вивчити конструкцію та будівельний ма-

теріал пам’яток, їх інтер’єр. М. Сополига у своїй до-

повіді «Володимир Січинський – дослідник народ-

ного будівництва українців Пряшівщини» зазначає: 

«Дуже високо треба оцінити надзвичайно точні ви-

міри будівель, а також технічну документацію 

конструктивних деталей пам’яток, що уможливило 

вирішення вагомих питань, пов’язаних із похо-

дженням будівель, їхньою типологією тощо» [2, с. 

69]. В. Січинський не обмежувався лінеарними об-

мірами (з точністю до 1 см), а прагнув задокумен-

тувати всі обміри кутів, схилів та вертикальних 

площин. Праця «Дерев’яне будівництво на Мако-

виці» містить, крім загальної характеристики на-

родного будівництва, описи 29 дерев’яних церков і 

трьох дзвіниць (цей матеріал подано чеською мо-

вою). Єдиною прогалиною у цій розвідці, на думку 

сучасних дослідників, є те, що у ній недостатню 

увагу приділено світському будівництву. В. Січин-

ський обмежується невеликою характеристикою 

житлового будівництва і відносить його до типу ле-

мківських хат (у північній частині Маковиці) та до 

перехідного типу (у південній частині). 

Однією з найвизначніших монографій В. Січи-

нського про дерев’яне будівництво на теренах Кар-

пат стала праця «Drevene stavby v Karpatske oblasti». 

У цьому ґрунтовному дослідженні автор подає все-

бічний аналіз народної архітектури усіх трьох захі-

дноукраїнських етнографічних груп – гуцулів, бой-

ків та лемків не лише в контексті українського ми-

стецтва, а й у загальнослов’янському плані. В. 

Січинський аналізував дерев’яну сакральну архіте-

ктуру, а також житлові, громадські, господарські та 

інші будівлі. Важливим є те, що автор висвітлює ге-

незу й еволюцію народної будівельної культури, 

вказує на її специфічні та відмінні риси. Ця праця 

стала результатом двадцяти років дослідження іс-

торичних, музейних даних, архівних та літератур-

них джерел, а також, що важливо, ґрунтується на 

власних спостереженнях. Про ці свої тривалі експе-

диції В. Січинський залишає такі спогади: «Мушу 
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підкреслити, що за цілих двадцять років мені ні-

коли не сталося, щоб місцеві жителі проявили до 

моєї праці якусь незичливість чи неохоту. Навпаки, 

скрізь я зустрічався із щирим прийняттям та поро-

зумінням для своїх намірів, і то навіть у найвідда-

леніших закутинах гір» [11, c. 15]. 

У своїй монографії В. Січинський ще раз підк-

реслює, що найціннішими пам’ятками дерев’яної 

архітектури українців є церкви, які, за етнологіч-

ними ознаками, дуже виразно виділяються у два ос-

новні типи – бойківський і гуцульський (лемківсь-

кий тип похідний від бойківського і, на думку В. Сі-

чинського, не є окремим типом будівлі; їх основа та 

просторове членування – бойківське. А відмінність 

є наслідком західного, католицького будівництва). 

«Тридільність зрубу, три вежі стріхи церков у Кар-

патах є оригінальними ознаками українського буді-

вництва, і ніде інде це не проявилося в такій мірі, як 

в Україні» [11, с. 84]. Говорячи спочатку про типо-

логію лемківської церкви лише як про варіант бой-

ківської, В. Січинський все-таки доходить висно-

вку, що про західноукраїнське церковне будовниц-

тво можна говорити як про таке, що складається із 

трьох основних типів – бойківського, лемківського 

і гуцульського. Як і в попередній праці, значно 

менше уваги автор приділяє світському народному 

будівництву українців Пряшівщини і часто посила-

ється не на свої спостереження, а на праці Р. Райн-

фуса, Й. Стрнадела, Д. Странської, І. Коперниць-

кого, К. Мокловського, Й. Видри та ін. 

Однак окремі зауваження аж ніяк не примен-

шують наукову вагу цієї ґрунтовної розвідки. Мо-

жна погодитися з думкою М. Мушинки, який вва-

жаd, що це й досі неперевершена праця про де-

рев’яні церкви Закарпатської України, Східної 

Словаччини (Пряшівщини) та галицької Лемків-

щини. Закарпатський етнолог Павло Федака, пода-

ючи свої спостереження щодо методики дослі-

дження дерев’яного будівництва, принципів типіза-

ції будов, використання архівного матеріалу, 

широкого фонду дерев’яного будівництва на 

слов’янських землях, генези і розвитку будівель, 

особливостей житлового і храмового будівництва, 

називаd цю розвідку найкращою працею про наро-

дне будівництво Українських Карпат, а за глиби-

ною аналізу – однією з найкращих в українській ет-

нографічній та мистецтвознавчій науці взагалі. 

У науковій спадщині В Січинського з пробле-

матики народного будівництва на Пряшівщині міс-

титься багатий фактологічний та порівняльний ма-

теріал, який у подальшому може послугувати за ос-

нову в дослідженнях з історії архітектури. 

Працюючи в галузі мистецтвознавчих дослі-

джень проф. В. Січинський за посередництвом М. 

Грушевського підтримував тісні контакти з Всеук-

раїнською Академією наук у Києві і завдяки цьому 

мав можливість публікувати свої праці на сторінках 

таких видань, як «Науковий збірник», «Україна» та 

«Бібліографічні вісті». Це, зокрема, статті «Книжна 

графіка Павла Ковжуна», де науковець подає біог-

рафічні відомості про художника, а також коротко 

характеризує окремі екслібріси; «Книжна графіка 

Роберта Лісовського», «Брама в Мілеті і фасад ка-

тедри у Володимирі Волинському», – в якій вивчає 

історію катедрального собору та аналізує його архі-

тектурні форми, на основі чого робить висновок 

про подібність фасаду катедри у Володимирі-Воли-

нському з ринковою брамою у Мілеті. Декілька ре-

цензій В. Січинського були опубліковані в журналі 

«Україна». 

Перебуваючи у чехословацькій столиці, В. Сі-

чинський не втратив зв’язків з культурним середо-

вищем Львова, завдяки чому протягом 1923–1930 

рр. опублікував 35 статей та рецензій у львівських 

часописах. Як правило, ці розвідки були видані за 

підтримки НТШ. 

Під час поїздок у Львів В. Січинський щоразу 

відвідував НТШ, коли була нагода бути присутнім 

на зібраннях членів наукового товариства, виголо-

шував доповіді чи звіти. У 1930 р. на засіданнях іс-

торично-філологічної секції НТШ проф. В. Січин-

ського одноголосно обрано дійсним членом товари-

ства. У листах до І. Крип’якевича учений зауважив, 

що це було для нього несподіванкою та вважав цей 

факт одним з найкращих подій його життя від часу 

його перебування в еміграції. Членство в НТШ 

стало оцінкою його наукових заслуг перед україн-

ською наукою. 

Першою виданою у Львові розвідкою була 

книжка «Бойківський тип дерев’яних церков на Ка-

рпатах» (1927), а згодом, у 1928 р. виходить друком 

праця «Будівництво міста Потилича», де В. Січин-

ський подав детальну історію міста, змальовував 

його політичне та економічне становище, робив 

опис та виконував власноруч рисунки окремих 

пам’яток дерев’яного будівництва ХVІ–ХVІІ ст. 

1929 року учений опублікував велику розвідку 

«Сутківська твердиня», де також досліджував істо-

рію міста та його будівель, подав детальний опис і 

обміри пам’яток архітектури. Також у Львові вихо-

дять друком такі праці В. Січинського: «Вежа і дім 

Корнякта у Львові» (1933), «Андрієнко» (1934), 

«Архітектура катедри св. Юра у Львові» (1934), 

«Св. Юр» (1934) «Архітектура Лаврова» (1936), 

«Григорій Левицький» (1936), «Замкова церква 

Миколая у Львові» (1936), «Українське дерев’яне 

будівництво і різьба» (1936) та «Нариси з історії ук-

раїнської промисловости» (1936). 

Варто докладніше розглянути останню працю, 

а саме з’ясувати, які галузі української промислово-

сті включив у своє дослідження В. Січинський і які 

висновки зробив на основі цього матеріалу. 

Через труднощі, що були пов’язані з пошуком, 

опрацюванням і синтезуванням матеріалу в тогоча-

сній науковій і популярній літературі, автор обме-

жує обсяг своїх «Нарисів» певними рамками. Він 

насамперед опрацьовував найстарші види обробної 

промисловості, що, на його думку, з часом стали ос-

новою для модерної промисловості, зокрема, це 

стосується папірень. «Розмір паперового виробни-

цтва, – відзначає він, – справді свідчить про культу-

рний рівень народу бож у старовину папір ужива-

вся майже виключно для писання, друку книжок та 

ін. видань. І саме Україна в старі часи мала дуже 
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поширене паперове виробництво і то значно ра-

ніше, як в сусідніх краях, наприклад на Москов-

щині» [9, с. 5]. Паперове виробництво як місцевий 

промисел постав в Україні щонайпізніше на поча-

тку ХVІ ст. в Галичині, в середині XVI ст. на Волині 

й з початком ХVІІ ст. на Придніпров’ю, і то перева-

жно по містах або ж у тих передмістях і селах, які 

мали господарський зв’язок з містом. В. Січинсь-

кий зазначив, що це явище можна пояснити тим, що 

взагалі усі підприємства доби Ренесансу (в Україні 

– до середини XVII ст.) постали у нас в умовах мі-

ської організації праці, коли рівнобіжно зі зростом 

господарської промисловості міст розвивається 

промисел у всіх галузях виробництва. Організато-

рами й фундаторами цього промислу були перева-

жно міщани, а технічними керівниками ставали ре-

місники-майстри, що застосували свої знання у так 

званих цехових організаціях ремісників. Автор 

припускав, що першими майстрами і робітниками, 

які працювали на українських папірнях, були чу-

жинці, переважно німці, а проте «...у XVIII ст. ми 

здибаємо у ріжних документах майже виключно ук-

раїнців» [9, с. 9]. Він уважав прикметним і те, що 

ціла процедура виробництва, назви верстатів мали 

свою українську термінологію. 

В. Січинський вболівав над тим, що вже з на-

станням XX ст. виробництво паперу в Україні ціл-

ком підупало, а ті старі папірні, що ще збереглися з 

минулих часів (переважно на Волині й Поділлі), 

технічно не вдосконалювалися та зі своєю малою 

кількісно продукцією не задовольняли вповні пот-

реби населення.  

Наступний розділ у «Нарисах з історії україн-

ської промисловості» – про виробництво скла, яке 

від XVI ст. має у нас назву гутництва. В.Січинський 

описує найдавніші гути в Україні та зв’язок їх з мі-

сцевосцями, багатими на поташ.  

У своєму дослідженні вчений згадував ті регі-

они України, де існували гути, самих гутників та 

власників, а також ті вироби, які вони виготовляли. 

Досдідник вказував, що в українській мові є 50 різ-

них назв шкляної посуди, відповідно до призна-

чення і форм кожної посудини. 

Вивчаючи питання постання і розвитку гутни-

цтва, автор доходить висновку, що у формах укра-

їнського скляного посуду можна простежити риси 

різних світових стилів – від романських архаїзмів і 

аж до прикмет бароко з його пишністю і декорати-

візмом, що, на думку В. Січинського, були перей-

няті разом із технічними засобами з венеційських, 

німецьких і польських виробів. Але врешті-решт 

усе-таки схиляється до думки, що українське скло 

має свої оригінальні форми. 

В. Січинський вважав, що розвиток українсь-

кого скляного виробництва ХVІІ–ХVІІІ ст. сягнув 

такого високого рівня, що українська скляна проду-

кція тривалий час не тільки задовольняла місцеві 

потреби, але й служила предметом експорту, насам-

перед до Росії та Білорусі, а також до Риги, що була 

важливим осередком торгівлі з різними державами. 

Також В. Січинський стверджував, що за зразками 

українського скляного посуду виготовляли посуд у 

Росії. Цей факт він пояснював тим, що на Жабинсь-

кому скляному заводі в Ямбурзькому повіті Петер-

бурзької губернії нарівні з «цесарським» виробляли 

«черкаський» посуд – за зразками українського 

скла (у ХVІІ–ХVІІІ ст. «черкасами» чи «черкесами» 

називали власне українців). Загалом «черкаський» 

посуд – це була усталена назва найкращого скла 

українського виробництва. 

Обробку глини В. Січинський вважав, безсум-

нівно, одною з найдавніших і найбільш розвинених 

галузей промисловості, що стояла на високому тех-

нологічному рівні. Він проводить глибокий аналіз 

історії розвитку цієї галузі від найдавніших, «пе-

редісторичних» часів (бл. 2500–2000 р. до н.е.), 

коли виробництво посуду на території України вже 

було поширене і дало «суцільний тип так званої 

«передмікенської» культури, себто попередниці ве-

ликої мікенської (чи егейської) культури», і аж до 

кінця XIX та початку XX ст., часу, на який припадає 

велике зацікавлення виробами керамічної промис-

ловості, що спричинило постання «народовець-

кого» напряму. Народні мотиви стали визначаль-

ними у виробах мистецько-промислових шкіл і 

майстерень (керамічна школа в Коломиї, майстерня 

І. Левинського у Львові, мистецько-промислові 

школи в Миргороді, Києві, Кам’янці-Подільсь-

кому). Одначе В. Січинський зазначав, що ці шкі-

льні вироби не були пов’язані з фабричним вироб-

ництвом і не мали на них впливу під мистецьким 

оглядом. 

Перелічуючи основні центри виробництва ке-

раміки ХІ–ХІІ ст. учений згадував Київ, Чернігів, 

Корсунь. Він уважав, що вже від старокняжих ча-

сів, крім форм, що нагадують грецькі амфори, дзба-

нки та інші античні вироби, з’являються й нові ори-

гінальні форми посуду, ковшів, чарок і т.д. В. Січи-

нський відзначав, що, під оглядом стилістики, 

переважають візантійські зразки (у найдавніші часи 

сирійські), а також спадщина великої грецької ку-

льтури. Певне значення мали і місцеві традиції – 

попередні досягнення керамічного виробництва. 

Після занепаду керамічного виробництва у 

ХІV–ХV ст. керамічні форми в XVІІ–ХVIІІ ст. ви-

різняються великою пишністю і багатством, що ві-

дповідає стилю бароко, який приходить до нас у се-

редині XVII ст., але має певні особливості в україн-

ському контексті. Володимир Січинський відзначає 

високий технологічний рівень тогочасних кераміч-

них виробів. Як свідчать літературні джерела, укра-

їнських майстрів дуже шанували і запрошували до 

інших країв. 

Автор «Нарисів» указував на слабкий розвиток 

керамічної промисловості в межах УРСР після 

того, як почали організовувати керамічні артілі та 

відкривати «експериментальні» майстерні. Це ста-

лося у 1930 р., коли було розгромлено Межигірську 

та інші школи за «національний ухил», а саме за 

плекання народних зразків. 

Про текстильну промисловість, В. Січинський 

відгукується як про найбільш занедбану в сучасну 

йому добу, тоді, як у давніших часах ткацтво було 

добре розвинене, про що дає свідчення вже старок-

няжа доба. 
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У цьому дослідженні автор згадував також га-

фтярство і вважав, що в його основі лежить східна, 

візантійська, україно-візантійська художня тради-

ція з пізнішими західними впливами; згодом всі ці 

мотиви українські гафтярі перетворювали на свій 

лад і виконували своєрідні вироби, які слугували 

зразками для новіших т.зв. народних (селянських) 

вишивок і гафтів, пацьоркових силянок (герданів), 

килимів. 

З вовняних виробів В. Січинський особливо 

вичленяв килимарство, як галузь, що досягла найбі-

льшого розвитку і у світі має заслужену славу. : 

Учений стверджував, що український килим має 

своєрідний, власний стиль, своєрідну техніку виро-

бництва. Багацтво композиційних засобів і орнаме-

нтальних мотивів, глибоке і тонке розуміння коло-

ристики і сполуки барв та незрівнянна гармонія від-

тінків і основного кольору тла свідчить про великі 

досягнення українського виробництва, проте істо-

рія самого виробництва у нас майже не досліджена, 

хоч праць про українські килими є чимало.  

Виробництво металу – цей промисел в Україні 

був розвинений не менше, ніж інші, і особливо ве-

ликий вилив на «металярство» (як і на кераміку), на 

думку В. Січинського, мала доба грецьких колоній 

у Причорномор’ї. А місцеві територіальні відміни 

можна розпізнати вже зі скіфських часів (хоч скіф-

ські вироби дають свій виразний тип і стиль). Уче-

ний зауважував, що давні традиції місцевого виро-

бництва сильно помітні в старокняжу добу (Х–ХІІІ 

ст.), коли «металярство» досягло дуже високого рі-

вня, на що вказують численні знахідки ювелірних 

виробів та емалей. Відкриті майстерні у Києві, Ка-

неві, Чернігові засвідчують, що виробництво було 

справді місцеве. Також майже виключно в україн-

ських руках було зосереджене народне ювелірне 

виробництво – це звичайно предмети оздоби: ду-

качі, ковтки, каблучки, персні, хрестики. 

Підсумовуючи цей розділ, В. Січинський за-

уважував, що металева промисловість на Україні 

обмежується предметами першої потреби.  

Насамкінець у своїх «Нарисах з історії україн-

ської промисловости» вчений досліджує історію 

розвитку деревообробної промисловості. Згаду-

ючи, що ця галузь була знаною ще в старокняжу 

добу, автор досліджував збережені пам’ятки укра-

їнського дерев’яного будівництва XVI–XVIIІ ст., 

які, на його думку, вказують на дуже високу куль-

туру будівництва зі своїми виробленими мистець-

кими формами, технологією та оригінальною конс-

трукцією.  

В. Січинський вказував теж на незвичайне ба-

гатство форм цвинтарних хрестів (культ мертвих), 

придорожніх фігур, хрестиків; високий рівень 

різьби по дереву засвідчують також іконостаси, ви-

роби релігійного і церковного вжитку. 

Цей історичний огляд охоплює цілу українську 

територію в її етнографічних межах, що вчений вва-

жав єдиним загальноприйнятим методом у всіх на-

родів, який забезпечує суцільний, повний образ на-

ціональних досягнень.  

В. Січинський, кажучи про грандіозні можли-

вості розвитку промисловості в Україні в різнома-

нітних галузях і ділянках виробництва, вважав, що 

цьому посприяє саме історичний екскурс. 

Праці В. Січинського 20-х років знаходили 

прихильні відгуки на сторінках української преси, 

переважно у журналі «Україна», що виходив під ре-

дакцією М. Грушевського в Києві, та у місячнику 

«Червоний шлях», що видавався у Харкові (за реда-

кцією П. Затонського). Наукові праці В. Січинсь-

кого рецензували такі відомі дослідники, як Д. Ще-

рбаківський, М. Голубець, І. Крип’якевич, М. Анд-

реєва, В. Залозецький, С. Таранушенко, Ф. 

Заплетал, Л. Адлер та ін. 

Учений публікував свої розвідки, зокрема 

«Конспект історії всесвітнього мистецтва» (1-ше і 

2-ге видання), де подав огляд розвитку мистецтва, 

починаючи від палеоліту; окремі розділи присвятив 

мистецтву України Х–ХVІ ст., значне місце відво-

дячи висвітленню взаємозв’язків українського мис-

тецтва і європейського. У розвідці «Архітектура 

старокнязівської доби Х–ХІІІ ст.» вчений вказує на 

зв’язки українського мистецтва з черняхівською 

культурою, а також наголошує впливи української 

культури в процесі її розвитку на формування і тра-

нсформацію мистецтва сусідніх народів. Наступ-

ними були праці «Програма викладів історії всесві-

тнього мистецтва»; «Етруський дім і гуцульський 

оседок», де припускає, що подібність архітектури 

цих двох будівель невипадкова; «Олександр Анто-

ній Тарасевич, 1672–1720», – дослідження життя і 

доробку видатного українського гравера, у якому 

зокрема, виявляє ряд досі не відомих його робіт, а 

насамкінець подає загальний список робіт худож-

ника, що налічує 108 позицій; «Вступ до українсь-

кого краєзнавства»; альбоми – «Українські орнаме-

нти історичні», «Орнаменти в історичних стилях», 

«Monumenta architecturae Ukrainae», «Українські 

орнаменти народні», «Українське ужиткове мисте-

цтво» та «Ukrainische Angewandte-Kunst». 

Приватний архів Ярослава Січинського дав 

змогу ознайомитися з рецензіями та відгуками (з 

приватного листування вченого) на такі його праці, 

як «Чужинці про Україну» та «Monumenta 

architecturae Ukrainae». 

Володимир Січинський — історик мистецтва і 

до теми чужинецьких описів України дійшов, ма-

буть, шукаючи західноєвропейських описів про ук-

раїнські пам’ятки мистецтва, проте сама праця «Чу-

жинці про Україну» належить радше до тих, що ма-

ють мистецтвознавче спрямування. Учений 

розглядав матеріал з культурно-історичної позиції 

й не обмежувався вузьким колом джерел. Літера-

тура, з якою працював В. Січинський, налічує 200 

позицій, і це, звичайно, вказує, яким великим було 

зацікавлення цією темою в минулому. Свої заува-

ження та коментарі В. Січинський вводить лише 

подекуди. Вчений вважав, що пізнання думки чу-

жинців про Україну в минулому має підважити шкі-

дливе почуття своєї меншовартості. У цьому дослі-

дженні В. Січинський склав опис чужинецьких ко-

ментарів протягом десяти століть, і ці 

характеристики чужинців були дуже прихильними. 

Як свідчать документи, мандрівники з далеких 
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країн високо оцінювали таланти, культуру і мисте-

цтво українського народу.  

Неодноразово рецензенти відзначали потріб-

ність цього видання та загальний його вигляд. Зага-

лом у пресі було багато прихильних відгуків на ви-

дання «Чужинці про Україну» – з 1940 по 1942 рр. 

з’явилося 37 рецензій. 

1940 року у Празі вийшов альбом В. Січинсь-

кого «Monumenta architecturae Ukrainae», що скла-

дається із 64 таблиць та 300 рисунків. Ця праця дає 

загальний огляд мистецтва на українських землях 

від найдавніших часів до сучасності. На таблицях, 

уміщених в альбомі, відтворено розвиток архітек-

тури і її стилів, а сам альбом зацікавлює не лише 

фахівців з архітектури, істориків чи мистців. С. Го-

рдинський (псевдо С. Львівський) у своїй рецензії 

на книгу В. Січинського стверджував, що В. Січин-

ський є не лише архітект, але й історик мистецтва, 

й це останнє передусім. Це дало йому змогу не 

лише зібрати механічно в одно зразки українського 

будівництва на протязі віків, але й прокласифіку-

вати їх за однією лінією, вибравши ті пам’ятки, що 

її підкреслюють. Він уважав, що автор своїм видан-

ням робить важливу річ наукового, мистецького та 

популяризаційного значення. Празьке видавництво 

«Українська дійсність» порівнює збірник 

«Monumenta architecturae Ukrainae» з дощем, що 

впав на суху землю, і вказує на те, що до того часу 

в нашій літературі не було загального огляду буді-

вництва на українських землях, а також відзначає 

дбайливе графічне оформлення збірника.  

Аналізуючи працю В. Січинського 

«Monumenta architecturae Ukrainae», Д. Чижевський 

вказував, що велика частина матеріалу походить з 

дослідчих праць самого автора, його фотографій, 

власних описів мало знаних, або зовсім не знаних 

пам’яток мистецтва. Така публікація, на його ду-

мку, потрібна кожному історикові мистецтва. В. Сі-

чинський, вправний графік, ілюстрації до цього 

альбому виконав самостійно, що додає йому ще бі-

льшої вартості. 

Дослідник М. Драган уважав, що до появи цієї 

роботи у нас не було спеціальної наукової праці, 

присвяченої історії української архітектури, а зага-

льні праці з історії українського мистецтва були 

здебільшого дуже мало ілюстровані, а то й зовсім 

не ілюстровані. Він також стверджує, що В. Січин-

ський заслуговує на “спеціальне вшанування” хоча 

б тому, що зумів у тяжкі воєнні часи довести до ви-

дання працю, яка, безперечно, стане в пригоді кож-

ному спеціалістові-науковцеві, практикові, архітек-

торові та кожному інтелігентному громадянинові. 

На прикладі праці В. Січинського можна ілюс-

трувати, в яких несприятливих умовах жила укра-

їнська еміграція міжвоєнного та воєнного періоду, 

і в тих важких умовах вона працювала не для чужи-

нців, а для України. 

Дуже інтенсивною була співпраця В. Січинсь-

кого з редакцією Української загальної енциклопе-

дії (Львів, 1930–1935), на сторінках якої він уміщує 

ряд гасел та опрацьовує загальну статтю «Україн-

ське мистецтво», ілюстровану 109 рисунками, зде-

більшого власними. 

У відповідь на варварство радянської влади у 

ставленні до пам’яток архітектури В. Січинський 

опублікував одну з найкращих своїх статтей «Зруй-

новані пам’ятки архітектури в Києві за московсько-

більшовицької окупації», у якій гнівно засуджував 

акти вандалізму радянської влади. 

Учений підтримував тісні контакти з різними 

товариствами у Празі. Він відвідував, а згодом став 

головою Українського товариства прихильників 

книги, де запровадив щорічні «бібліофільські ан-

кети-конкурси», де визначали найліпше видані ук-

раїнські книжки. В. Січинський стимулював заціка-

влення художників-графіків оздобленням книги і 

на мистецтвознавчому рівні обгрунтовував позити-

вні та негативні риси видань. 

В. Січинський співпрацював і з Українським 

історико-філологічним товариством у Празі, на за-

сіданнях якого виголошував ряд доповідей. Одна з 

них «Історія українського граверства» (згодом ви-

дана у Львові (1937). У цій розвідці автор звернув 

увагу на особливості українського граверства, що 

черпало свої знання і реалістичний світогляд з мис-

тецтва Західної Європи і відрізнялось від граверс-

тва московського, яке аж до початку XVIII ст. було 

утримуване в тісних конфесійних рамках. 

Потрібно зауважити, що в часі перебування в 

чеській столиці В. Січинський взагалі багато часу 

відводить дослідженню графіки, її історії та сучас-

ним проблемам. Як стверджує Р. Яців (псевдо Р. 

Ярмо) у роботах В. Січинського: «...багато цінних 

міркувань щодо самої естетики прикладної графіки, 

шляхом вживлення у її внутрішню структуру тих 

компонентів, які вирізняли оздобу українських ви-

дань серед поліграфічної продукції Європи» [10, с. 

172]. Учений публікував багато цінних праць на 

теми графічного мистецтва, таких, як «Ukrainscy 

artysci-graficy we Lwowie» (1932), «Українська гра-

фіка за кордоном» (1935) та інші, у яких дав харак-

теристику творчості українських художників. Во-

лодимир Січинський оцінював багатьох українсь-

ких мистців-графіків з позиції їхнього зацікавлення 

національно-культурними та державно-будівни-

чими ідеями, але й не забуваючи при цьому, що пе-

рейнятість національними ідеалами не повинна ви-

тісняти з творчості естетику. Саме за такими крите-

ріями відбувається відбір персоналій художників, 

про яких писав монографії та статті В. Січинський: 

«Василь Касіян», «Дереворитні ілюстрації Василя 

Касіяна», «Микола Бутович», «Книжна графіка Па-

вла Ковжуна», «Книжна графіка Роберта Лісовсь-

кого», «Лео Тарасевич», «Михайло Андрієнко-Не-

читайло», «Шевченко-гравер», «Гравер Ол. Тарасе-

вич», «Левицький Григорій», «Оксана 

Лятуринська», «Юрій Нарбут. (1886–1920)». Пи-

шучи про Юрія Нарбута В. Січинський відзначав: 

«...Заслугою Нарбута було те, що наша модерна 

графіка не втратила (...) зв’язку з народним стилем, 

але в той же час не стала на мертвій точці етногра-

фічного копіювання». [6, с. 8]. На його думку, Нар-

бут став «символом мистця громадянина». Для на-

уковця його мистецтво – приклад для з’ясування ес-

тетики національної графіки в стилі модерн, і саме 

в періоді 1917–1920 рр. В. Січинський вбачав 
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«...феномен творення найтривкіших стильових 

форм, які надовго будуть ідентифікувати поняття 

українського елемента в сучасній образотворчості» 

[10, с. 174]. 

На прикладі творчості таких графіків, як П. Ко-

вжун та Р. Лісовський, В. Січинському було «зру-

чно» виявляти себе як аналітика мистецтва, який 

свої оцінки і висновки нормує проникливими істо-

рико-культурними а також практично-виховними 

знаннями. Про творчу манеру П. Ковжуна дослід-

ник відгукується так: «...графічні мотиви, рисун-

кова манера, почерк лінії у нього дійсно повторю-

ється, але композиція – ніколи, – і далі: – Ця фор-

мальна мова дуже яскрава і різноманітна, 

досягається ритмом протилежних взаємоборючих 

сил: заокругленої і углястої форми, руху і спокою, 

розкладаючих і об’єднуючих сил, диференціації та 

інтеграції» [7, с. 80]. Саме в цьому, на думку В. Сі-

чинського, може бути прихований секрет приваб-

ливості творів Ковжуна, їх яскраво виявлена рекла-

мовність, що діє незвичайно сильно, особливо «в 

першому моменті – роблення «вражіння». 

Оглядаючи творчість Р. Лісовського, зокрема 

ранню книжкову графіку, В. Січинський вказував 

на певну теоретичну «пронарбутівську підкладку 

його мистецтва» і вважає, що «не інтуїція», чи «на-

тхнення» і «зачаровання» привели нашого артиста 

до певних результатів, лише сумлінна студія, сві-

дома аналіза, розважлива діалектика, дисципліно-

вана техніка є підставою його творчості» [8, с. 92]. 

Тематика статей В. Січинського була надзви-

чайно різноманітною, в коло його наукових заціка-

влень входили проблематика мистецького вихо-

вання, пластичне мистецтво, нові видання з україн-

ського мистецтва, постання і еволюція форм в 

історії української церковної архітектури, історія 

Української академії мистецтва, методи дослі-

дження будівництва. В. Січинський дбав про нау-

кові описи книг, дав оцінки виставкам, вивчав істо-

рію музеїв та міст, порушував проблему «жінка і 

українське суспільство», пропагував мистецьку ку-

льтуру української книги, вболівав над тим, щоб 

молодь здобувала справді українську освіту, дово-

див на прикладах слушність власної методи істо-

рико-мистецьких дослідів та ґрунтовно опрацьову-

вав різноманітні жанри українського ужиткового 

мистецтва, боровся за народний стиль у будівниц-

тві та обстоював нові методи виховання у молодого 

покоління мистецького світосприйняття, не оминав 

політичної тематики, пропагував у своїх публіка-

ціях українське мистецтво, вважаючи його дієвим 

засобом національного виховання. 

Висновки. Роки, проведені у Празі вважаємо 

найбільш плідними у його науковій праці. За 20 ро-

ків вимушеної еміграції, вчений зібрав і опрацював 

колосальний науковий матеріал, що стосувався ук-

раїнської дерев’яної архітектури Пряшівщини і на 

основі якого він опублікував ряд монографій – 

«Бойківський тип дерев’яних церков в Карпатах», 

«Архітектура міста Бардієва» та інші. В. Січинсь-

кий працював й над вивченням життя і творчості 

визначних художників – Г. Тарасевича, Л. Тарасе-

вича, Г. Левицького, Т. Шевченка, М. Андрієнка-

Нечитайла та ін. Видав друком такі цінні свої нау-

кові праці, як «Конспект історії всесвітнього мисте-

цтва» та «Нариси з історії української промислово-

сті», підручник «Вступ до українського краєзнавс-

тва» й «Історію українського граверства», а також 

ряд альбомів, присвячених українському декорати-

вно-ужитковому мистецтву та історичним орнаме-

нтам. 
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АННОТАЦИЯ 

Сделана попытка научного объяснения противоречивости жизни и творчества А.П. Чехова. Непри-

крытое мнение (поучение) автора, заслоняющего персонажи, звучит во множестве произведений разных 

писателей. Большая часть мыслителей знала и знает, что и как делать, чтобы жизнь каждого была напол-

нена разумным смыслом. Склонные к поучению. писатели, дающие советы "что делать", "как обустроить 

мир", "кто виноват", "что такое хорошо", или, по крайней мере, "делать жизнь с кого" человечеству или 

его части, самонадеянно присваивают себе право знать цепные реакции поведения множества людей, ко-

торые "нам не дано предугадать". Другие мыслители ищут смысл жизни и не могут его найти, и страдают, 

и получают ярлыки "мрачных" и "пессимистов", и мучаются от невозможности найти ответ, потому что 

единого для всех ответа нет, как нет и никогда не будет единой религии, единой философии, единого мыш-

ления. Реальный мир бинарно множествен. Таким "другим" реалистом был А.П. Чехов, не дающий рецеп-

тов счастья. Самое необычное в жизни А.П. Чехова - раннее формирование неудачных взаимоотношений 

с женщинами. В основе большинства его произведений - отношения мужчин и женщин. И именно в этих 

отношениях у А.П. Чехова множество проблем, как в его произведениях (у него практически нет полно-

стью счастливых людей), так и в его личной жизни - сплошные проблемы взаимоотношений с женщинами. 

Эта важнейшая сфера жизни у А.П. Чехова биологически неудачна и пуста - ни любви, ни детей, ни семьи.  

ABSTRACT 
An attempt was made to scientifically explain the contradictions of A.P. Chekhov's life and work. The undis-

guised opinion (teaching) of the author, obscuring the characters, sounds in many works of different writers. Most 

thinkers knew and know what to do and how to make everyone's life filled with reasonable meaning. Prone to 

learning. writers who give advice to "what to do," "how to set the world," "who's to blame," "what's good," or at 

least "make a living with whom" humanity or parts of it, presumptuously assign themselves the right to know the 

chain reactions of the behavior of many people who "we can't predict". Other thinkers seek the meaning of life and 

cannot find it, and suffer, and receive the label of "gloomy" and "hopeless", and suffer from the inability to find 

an answer, because there is no united (single) answer for all, as there is no and never will be a united (single) 

religion, a united (single) philosophy, a united (single) thinking. The real world is binary multiple. Such "other" 

realist was A.P. Chekhov, who does not give recipes for happiness. The most unusual thing in the life of A.P. 

Chekhov is the early formation of unsuccessful relationships with women. Most of his works are based on the 

relationship between men and women. And A.P. Chekhov has many problems in this relationship, both in his 

works (he has almost no fully happy people), and in his personal life - continuous problems of relationships with 

women. This most important sphere of life in A.P. Chekhov is biologically unsuccessful and empty - no love, no 

children, no family. 

Ключевые слова: тяжелая юность Чехова; отсутствие поучений; противоречивые отношения с жен-

щинами; "карта любви"; "карта жизни". 

Keywords: Chekhov's heavy youth; lack of teachings; contradictory relationships with women; "map of 

love", "map of life". 

 

Врач А.П. Чехов не выписывал в своих произ-

ведениях рецептов счастья; напротив, он сомне-

вался в наличии таких рецептов ("...я не знаю, что 

будет." - слова в конце одного из его рассказов). 

Большинство писателей склонно поучать своих чи-

тателей: якобы они владеют "рецептами" правиль-

ного поведения, разумной жизни, счастья. Во мно-

жестве произведений разных писателей слышится 

неприкрытое мнение (поучение) авторов, заслоня-

ющее мысли персонажей. То есть часть мыслителей 

знала и знает, что и как делать, чтобы жизнь каж-

дого была наполнена разумным смыслом. Склон-

ные к поучению. писатели, дающие советы "что де-

лать", "как обустроить мир", "кто виноват", "что та-

кое хорошо", или, по крайней мере, "делать жизнь с 

кого" человечеству или его части, самонадеянно 

присваивают себе право знать цепные реакции по-

ведения бинарного множества людей, которые "нам 

не дано предугадать". Даже великий Л.Н. Толстой, 

не решаясь дать какие-то личные рекомендации, 

предложил герою "Воскресения" в качестве советов 

Библейские Заповеди. Неклюдов на последних 
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страницах "машинально" открывает Евангелие, ко-

торое он "случайно" бросил на стол, и находит ис-

тину в Заповедях. И у героя начинается новая 

жизнь, не описанная Л.Н. Толстым, так как невоз-

можно реалистически описывать то, чего не может 

быть (это – аналог сказок, заканчивающихся после 

описания более реальной борьбы и страданий сло-

вами "и они жили долго и счастливо").  

Другие писатели всю жизнь ищут смысл жизни 

и не могут его найти, и страдают, и получают ярлык 

"мрачных", "безысходных пессимистов", и муча-

ются от невозможности найти ответ, потому что 

единого для всех ответа нет, как нет и никогда не 

будет единой религии, единой философии, единого 

мышления. Вероятно, таким был А.П. Чехов. Писал 

он на исключительно актуальные темы; в основе 

большинства его произведений - отношения муж-

чин и женщин [1, 3]. И именно в этих отношениях 

у А.П. Чехова множество проблем, как в его произ-

ведениях (у него практически нет глубоко счастли-

вых людей, хотя временное узко понимаемое лич-

ное счастье есть), так и в его личной жизни - сплош-

ные проблемы взаимоотношений с женщинами. 

Чаще всего его герои - неудачники в личной жизни. 

Вероятно, таким его сделало тяжелое детство и 

юность, привило ему такую "карту любви" и "карту 

жизни", которые подсказывали ему поведение в те-

чение всей жизни. 

Поразительно много негативного привелось 

ему испытать, начиная с детства и юности: отсут-

ствие детства, понуждения неудачника-лавочника 

отца к постоянному, почти бесцельному сиденью в 

холодной лавке и пению в церкви, придирки отца, 

бедность, одиночество брошенного семьей под-

ростка, отсутствие денег и поиски способов их за-

рабатывания, писание по 1 рассказу в день ради де-

нег для семьи, длительная болезнь; особенно пе-

чальна для высокого красавца Чехова сфера 

любовных и сексуальных отношений с окружаю-

щими его женщинами.  

Эта важнейшая сфера жизни у А.П. Чехова ис-

ключительно неудачна и пуста - ни глубокой 

любви, ни детей, ни семьи. Много удивительного, 

необычного было в личности и мышлении великого 

А.П. Чехова, безусловно, оказавшего влияние на 

его творчество: 

1. Возможно, самое необычное в жизни А.П. 

Чехова - раннее формирование неудачных взаимо-

отношений с женщинами. Началось оно, вероятно, 

с очень раннего начала половой жизни, посещения 

вместе с друзьями публичного дома в Таганроге в 

13 лет. Это - недопусимо ранний возраст для вступ-

пления в половую жизнь, знаменующий только 

начало полового созревания у мальчиков. Продуци-

рование мужских половых клеток – процессы спер-

матогенеза - запускаются лишь с 14-15-летнего воз-

раста. Половое созревание мальчиков завершается 

в период 16...20 лет; психологическая зрелость и 

становление личности наступают позже. Много-

численны негативные оследствия очень раннего 

начала половой жизни – это психологическая зави-

симость от различных фобий (страхов), недоразви-

тие половой системы, низкое качество половой 

жизни, иногда – даже незрелость репродуктивной 

функции (интересно, что после свадьбы у Чехова 

были сложности с зачатием ребенка, который так и 

не родился). Такому мальчику сложно адаптиро-

ваться к реалиям во взрослой жизни. Формируются 

стойкие фобии (страхи) и проблемы психологиче-

ского характера. По мнению современных ученых, 

мальчикам как минимум до 15 лет не следует даже 

задумываться о половых контактах, так как их ор-

ганизм не может выдержать подобное напряжение. 

Почти во всех странах мира возраст вступления в 

брак у юношей - 18 лет. 

Первый сексуальный опыт, как считают психо-

логи, формирует программу будущего сексуаль-

ного поведения, так называемую "карту любви". 

Вероятно, отношение к женщинам сформировалось 

у Чехова после этого. Поразительно, что всю жизнь 

Чехов успешно и постоянно пользовался услугами 

"продажных женщин" разной национальности, не 

находя в этом ничего плохого, получая удовлетво-

рение важной потребности при сохранении незави-

симости. Он не задумывался о последствиях биоло-

гически ненормального сексуального поведения, о 

трудностях перехода к нормальному поведению. 

Вероятно, в детстве путем взаимоотношений 

ребенка и подростка с окружающими его, в том 

числе близкими, людьми формируется не только 

"карта любви", но и "карта научения", "карта 

жизни" (типа "дорожной карты" - комплекса мер по 

реализации какой-либо деятельности). Формирова-

ние этой важнейшей карты, если она реальна, про-

исходило под влиянием обстоятельств его жизни и 

семьи. Его притеснял отец, он был брошен на про-

извол судьбы семьей, он понимал свое особое поло-

жение единственного добытчика средств в сложной 

и далекой от совершенства семье (с пьющими стар-

шими братьями), ему надо было решать вопросы 

аренды жилого дома для всей семьи, и т.д. Трудно-

сти большой семьи легли на еще не сформировав-

шиеся плечи юноши, у которого уже в школе были 

обнаружены признаки серьезной болезни (в гимна-

зические и студенческие годы Чехов болел тубер-

кулезным воспалением брюшины, но "теснение в 

грудине" чувствовал еще в 10-летнем возрасте). 

При этом его талант требовал выхода, требовал 

творческой работы. Ему приходилось самостоя-

тельно решать все экономические семейные про-

блемы, да еще и учить своих старших братьев уму-

разуму (здесь он постоянно давал им рецепты, учил 

- младший старших).  

Трудный опыт начала жизни оказался судьбо-

носным для А.П. Чехова. В течение жизни он при-

вык надеяться только на себя и не считал возмож-

ным связывать свою жизнь с женщинами, о кото-

рых у него сложилось исключительно негативное 

мнение (что само по себе поразительно). История 

(генезис) формирования этого исключительно нега-

тивного отношения красивого и высокого юноши к 

окружавшим его знакомым молодым и зачастую 

симпатичным женщинам, предлагавшим ему и 

дружбу, и любовь (Л. Мизинова, Л. Авилова и др.), 

не исследована. Возможно, это - влияние чересчур 
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раннего начала половой жизни, получения сексу-

ального удовлетворения за деньги, начиная с 13 

лет. Но сам факт такого отношения широко изве-

стен, отмечен многими исследователями его твор-

чества. Он и сам признавался: "Роль мужа меня пу-

гает, в ней есть что-то суровое, как в роли полко-

водца. По лености своей, я предпочитаю более 

легкое амплуа". В повести "Черный монах" Чехов 

пытается обосновать, почему не нужно жениться. 

Он считал, что женщина всегда обуза, покушающа-

яся на его свободу и его творчество. "Жениться я не 

хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы 

скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не 

мешало бы. Скучно без сильной любви". Любовь, а 

скорее влюбленность, но не сильная, не мешающая 

творчеству, нужна была Чехову для создания све-

жих сюжетов, для вдохновения. "Любовь юная, 

прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, – на 

земле только она одна может дать счастье!" Антон 

Павлович предлагал красивым и умным девушкам, 

которым он нравился, только платоническую лю-

бовь. А сексуальное удовлетворение находил в пуб-

личных домах. Там Чехов был постоянным клиен-

том, и совершенно не стеснялся в этом призна-

ваться. В письмах к друзьям он подробно 

описывает свое общение с женщинами из публич-

ных домов. Никто из друзей не подсказал ему, что 

такое биологически ненормальное замещение важ-

нейшей потребности - половой - может быть чре-

вато негативными последствиями при первых же 

попытках перехода к биологически нормальному 

общению. Тем более при недопустимо раннем 

начале половой жизни. А нормальной любви у него 

не было, да и не могло быть при таком биологиче-

ски ненормальном отношении к женщинам. Один 

литературовед заметил: "... мы ... не находим жен-

щины в жизни Чехова. Нет любви". Директор му-

зея-усадьбы "Мелихово" Ю. Бычков писал: "Чехов 

относился к женщинам, мягко говоря, снисходи-

тельно. Они за ним ухаживали, добивались, а он 

находил способ, как уйти от них. Его романы не 

сменяли друг друга, а некоторые длились 10–12 лет 

с несколькими женщинами одновременно". О жен-

щинах Чехов был не просто не лучшего, а совер-

шенно, недопустимо плохого мнения. Видимо, ска-

зался первый опыт, или, быть может, повлияла 

"карта любви". Возможно, он не хотел влияния 

своей серьезной болезни на будущие взаимоотно-

шения, хотя женитьба на О. Книппер не подтвер-

ждает этого. Остается только описанная выше при-

чина. 

Как известно, в каждом посещаемом городе он 

ходил в церковь, на кладбище и в публичный дом; 

об этом он сообщал в письмах близким друзьям. 

Этот обязательный перечень трех объектов посеще-

ния о многом говорит: сексуальная сфера, во-пер-

вых, играла огромную роль в жизни Чехова; во-вто-

рых, он ценил продажную любовь, ни к чему не 

обязывающую (получил удовлетворение, заплатил 

за него, и никому ничем не обязан); в-третьих, Че-

хов при столь негативном мнении о женщинах не 

мог влюбиться, и потому не допускал серьезных 

чувств и связей (на основе своего опыта не верил в 

них, ни разу в жизни, как полагают многие иссле-

дователи, не влюблялся и не позволял себе этого, 

так как не верил в возможность счастливого союза 

мужчины и женщины при столь негативных каче-

ствах женщин). "Никакой красотой женщина не мо-

жет заплатить мужу за свою пустоту", – писал Че-

хов. Поразительный факт: когда его сестра Мария 

попросила у него совета в связи с обращением к ней 

ее приятеля с признанием в любви и предложением 

выйти за него замуж, - согласиться ли ей на заму-

жество, - Чехов промолчал.  

Вероятно, самого Чехова интересовал вопрос 

его особого отношения к женщинам, отсутствия 

обычных для молодого человека действий при уха-

живании за красивыми молодыми женщинами, за-

канчивающихся попытками сексуальной близости. 

Возможно, он хотел бы, чтобы эти его взаимоотно-

шения были нормальными, но не мог вследствие 

раннего начала половой жизни и наступающих 

позже дефектов взаимоотношений. Подтвержде-

нием особого интереса А.П. Чехова к половой 

сфере является выбор в годы студенчества темы ма-

гистерской диссертации - "История полового авто-

ритета". Он доказывал: у птиц самец всегда сильнее 

самок. То же и у людей - мужчина выше женщины. 

Женщина пассивна: Она родит мясо для пушек, ни-

где и никогда не становясь выше мужчины в поли-

тике и социологии. Хороший врач, хороший юрист, 

дама на поприще творчества - гусь, заявлял Чехов. 

Совершенный организм творит, а женщина ничего 

еще не создала. Жорж Санд не есть ни Ньютон, ни 

Шекспир. Но из того, что она пока еще дура, не сле-

дует, что когда-нибудь дама не превратится в ум-

ницу. Природа стремится к равенству. "Отечеству 

женщина не приносит никакой пользы. Она не хо-

дит на войну, не переписывает бумаг, не строит же-

лезных дорог, а запирая от мужа графинчик с вод-

кой, способствует уменьшению акцизных сборов. 

Женщина с самого сотворения мира считается су-

ществом вредным и злокачественным. Она стоит на 

таком низком уровне физического, нравственного и 

умственного развития, что судить ее и зубоскалить 

над ее недостатками считает себя вправе всякий, 

даже лишенный всех прав прохвост и сморкаю-

щийся в чужие платки губошлеп". Из-за этих строк 

встает фигура исключительного, невероятного же-

ноненавистника, каким А.П. Чехов не был. Но он 

это написал, и дал основание предполагать, откуда 

у него такая осторожность при многочисленных по-

пытках молодых и красивых женщин к близким 

взаимоотношениям.  

2. Во время поездки на о. Сахалин в городах, 

которые он проезжал, он посещал заведения из 

обычного перечня. Так, в Благовещенске он специ-

ально посетил публичный дом с женщинами - япон-

ками (он ценил разнообразие в национальности та-

ких женщин: как-то заметил "мне бы сейчас греча-

ночку"). О японке он написал своему другу 

издателю Суворину в письме целый трактат: "Когда 

из любопытства употребляешь японку, то начина-

ешь понимать Скальковского, который, говорят, 

снялся на карточке с какой-то японской б...ю. Ком-
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натка у японки чистенькая, азиатски-сентименталь-

ная, уставленная мелкими вещичками: ни тазов, ни 

каучуков, ни генеральских портретов. На подушку 

ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе 

прическу, кладет под голову деревянную под-

ставку. Затылок ложится на вогнутую часть. Стыд-

ливость японка понимает по-своему: огня она не ту-

шит и на вопрос, как по-японски называется то или 

другое, она отвечает прямо и при этом, плохо пони-

мая русский язык, указывает пальцами и даже берет 

в руки, и при этом не ломается и не жеманится, как 

русские. И все время смеется и сыплет звуком «тц». 

В деле выказывает мастерство изумительное, так 

что вам кажется, что вы не употребляете, а участву-

ете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка 

тащит из рукава зубками листок хлопчатой бумаги, 

ловит вас за «мальчика» (помните Марию Крестов-

скую?) и неожиданно для вас производит обтира-

ние, при этом бумага щекочет живот. И все это ко-

кетливо, смеясь и с "тц".  

До Благовещенска Чехов был в Томске, и го-

род вместе с жителями ему не понравился. В том 

числе и местные женщины, и "веселые заведения". 

"Здешний полицмейстер предложил осмотреть ве-

селые заведения. "Вернувшись из домов терпимо-

сти. Противно. Два часа ночи". И другие впечатле-

ния о Томске и его жителях оказались негативными 

(кроме замечания о высоком качестве еды в ресто-

ране). За эти негативные высказывания Чехову в 

Томске поставили юмористический памятник (рис. 

1; правда,.в подписи на памятнике жители как 

будто извинились за скульптора). Тем не менее, па-

мятник до сих пор стоит на берегу реки и пользу-

ется большой любовью жителей).  

3. Возможно, ощущая свои взаимоотношения с 

женщинами как биологически ненормальные, и 

предполагая вероятный интерес окружающих к 

этому, он поддерживал легкие и осторожные взаи-

моотношения с красивыми женщинами, даже из-

редка писал им о любви (Л. Мизиновой), не пере-

ходя платоническую грань. Поразительно, что он 

ни разу (до встречи с О. Книппер) не перешел эту 

грань, несмотря на многолетние попытки 2-3 десят-

ков женщин склонить его к сексуальным взаимоот-

ношениям. И это – при явной любви высокого кра-

савца А.П. Чехова к этим отношениям: например, 

он весьма чувственно описывал случившуюся с 

ним половую связь на острове Цейлон: "Здесь в раю 

я по самое горло насытился пальмовыми лесами и 

бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, 

то я не без гордости скажу им: "Сукины дети, я на 

своем веку имел сношение с черноглазой индус-

кой... и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь!". 

В порыве страсти он даже предполагал рассказать 

об этом эпизоде своим детям (!?). 

 
Рис. 1. Памятник Чехову как реакция на его нега-

тивные высказывания о Томске 

 

4. С детства он внешне покорно терпел жест-

кое и жестокое отношение отца (и ни разу не со-

рвался в отношениях с ним) – диктаторские при-

вычки, требования постоянной работы в лавке в 

ущерб учебе, требования молиться и петь в церкви, 

и пр. Хотя признавался, что детства у него не было. 

Стойко вытерпел и этически недопустимый посту-

пок со стороны родителей, когда в несовершенно-

летнем возрасте был практически брошен не произ-

вол судьбы и оставлен один, без средств к суще-

ствованию, без поддержки семьи (напротив, мать 

постоянно просила присылать деньги и жаловалась 

Антону на бедственное положение). «Деспотизм и 

ложь исковеркали наше детство до такой степени, 

что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас 

и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, 

когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересо-

ленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь ни-

как не может простить себе всего этого…». Вот уж 

действительно – жестокими были "его универси-

теты". 

5. Чехов не раз писал близким друзьям об ак-

туальности для него сексуальных отношений: «По-

года у нас мерзкая, дождь льет каждые 5 минут. 

Скучно и грустно и некого ...». «В Бабкине по-

прежнему ... некого». «У меня насморк, рыба не ло-

вится, ... некого, пить не с кем и нельзя, застре-

литься впору». «В Одессе благодаря кое-каким об-

стоятельствам было прожито денег немало. При-

шлось отложить всякое попечение насчет 

заграницы. Все пущено в трубу, осталось только на 

обратный путь. В стране, где много хорошего вина 

и отличных коней, где на 20 женщин приходится 

один мужчина, трудно быть экономным». При та-

ких противоречиях в отношении к женщинам (пол-

ное игнорирование нормальных любовных отноше-

ний и не менее полная их замена платной любовью) 

невозможно было надеяться на создание семьи. 

Одиночество - это самое реальное продолжение та-

кой жизни: "Пианино и я — это два предмета в 

доме, проводящие свое существование беззвучно и 

недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда 

на нас некому играть…". 

http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/000k8azx/
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6. И в жизни, и в своих произведениях А.П. Че-

хов уделял большое внимание половой сфере 

жизни, не будучи почти до конца жизни женатым, 

не имея детей, и, как полагают многие исследова-

тели его жизни, ни разу не полюбив. При этом его 

письма претерпели купюры (часть их внесла его 

сестра), исключены подробности его личной 

жизни. Уникальность ситуации в том, что в созда-

ние образа Чехова вмешалось даже политбюро ЦК 

КПСС, принявшее постановление, запрещающее 

публикацию некоторых чеховских заметок и писем, 

чтобы избежать "дискредитации и опошления об-

раза русского классика". Значит, была информация, 

которую нужно было запретить для создания цель-

ного и чистого образа Чехова. Мешала досадная не-

обычность взаимоотношений с женщинами – 

неприятие тех, кто влюблялся в него и был бы рад 

отдаться (Л. Авилова специально устроила свида-

ние с вином и закусками в гостинице, не состояв-

шееся из-за внезапной болезни Чехова и неожидан-

ных обстоятельств – пришли знакомые и все вы-

пили и съели; словно какая-то высшая сила 

ограждала Чехова от близости с обычной женщи-

ной), и безусловное приятие им продажной любви. 

7. При таком прагматическом отношении к ре-

альности А.П. Чехов в своем творчестве допускал 

полную идеализацию будущего, в соответствии с 

стремлением мозга человека к упрощенному мыш-

лению: здесь и максимально идеализированная 

фраза "В человеке должно быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли" (слова Астрова 

из пьесы "Дядя Ваня"); здесь и подсказанный Суво-

рину сюжет рассказа о молодом сыне крепостного, 

который, осознав свою ничтожность, решил "день 

за днем по капле выдавливать из себя раба. Так в 

одно прекрасное утро он проснется новым челове-

ком"; там же и известные слова Сони: "…мы с то-

бою… милый дядя, увидим жизнь светлую, пре-

красную, изящную, мы обрадуемся, и на тепереш-

ние наши несчастья оглянемся с умилением, с 

улыбкой, и отдохнем... Мы услышим ангелов, и 

увидим все небо в алмазах... и наша жизнь станет 

тихою, нежною, сладкою, как ласка...". Налицо 

стремление к идеализации сложной, неоднознач-

ной жизни. 

В соответствии с пессимистической "картой 

жизни" у А.П. Чехова заметно преобладание чув-

ства грусти, порождаемого даже чужой красотой и 

чужим счастьем. Например, интересны высказыва-

ния А.П. Чехова о женской красоте в рассказе "Кра-

савицы". "Передо мною стояла красавица, и я понял 

это с первого взгляда, как понимаю молнию… Это 

была именно та красота, созерцание которой, бог 

весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы ви-

дите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, 

шея, грудь и все движения молодого тела слились 

вместе в один цельный, гармонический аккорд, в 

котором природа не ошиблась ни на одну малей-

шую черту; вам кажется почему-то, что у идеально 

красивой женщины должен быть именно такой нос, 

как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, та-

кие большие темные глаза, такие же длинные рес-

ницы, такой же томный взгляд, что ее черные куд-

рявые волосы и брови так же идут к нежному, бе-

лому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой 

речке; белая шея Маши и молодая грудь слабо раз-

виты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, 

нужно обладать громадным творческим талан-

том… Ощущал я красоту как-то странно. Не жела-

ния, не восторг и не наслаждение возбуждала во 

мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта 

грусть была неопределенная, смутная, как сон. По-

чему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армя-

нина, и самой армяночки, и было во мне такое чув-

ство, как будто мы все четверо потеряли что-то 

важное и нужное для жизни…И чем чаще она со 

своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем 

сильнее становилась моя грусть… Была ли это за-

висть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не 

моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, 

или смутно чувствовал я, что ее редкая красота слу-

чайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна, 

или, быть может, моя грусть была тем особенным 

чувством, которое возбуждается в человеке созер-

цанием настоящей красоты, бог знает!". Чрезвы-

чайно интересно замечание А.П. Чехова, что кра-

сота порождает грусть и жалость, а не какое-то дру-

гое чувство. Возможно, грусть и жалость 

проистекают из осознания недоступности этой кра-

соты и невозможности ее присвоения. В описаниях 

А.П. Чехова заметно стремление к подчеркиванию 

двойственности красоты. 

Пессимистичны и персонажи его рассказов, 

например, Иван Иваныч из известного рассказа 

"Крыжовник": "К моим мыслям о человеческом 

счастьи всегда почему-то примешивалось что-то 

грустное, теперь же, при виде счастливого чело-

века, мною овладело тяжелое чувство, близкое к от-

чаянию… Я соображал: как в сущности много до-

вольных, счастливых людей! Какая это подавляю-

щая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и 

праздность сильных, невежество и скотоподобие 

слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вы-

рождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между 

тем во всех домах и на улицах тишина, спокой-

ствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни 

одного, который бы вскрикнул, громко возму-

тился… Все тихо, спокойно, и протестует одна 

только немая статистика: столько-то с ума сошло, 

столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло 

от недоедания… И такой порядок, очевидно, ну-

жен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо 

только потому, что несчастные несут свое бремя 

молча и без этого молчания счастье было бы невоз-

можно".  

В соответствии с "картой жизни" герои Чехова 

полны тоски, грусти и пессимизма, переданных им 

писателем (рис. 2).  

https://mostitsky_universal.academic.ru/1020/%D0%92
https://mostitsky_universal.academic.ru/1020/%D0%92
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Рис. 2. Пессимизм Чехова 

 

Очевидно, что болезненность Чехова отража-

лась и в его произведениях: в них у А.П. Чехова по-

чти нет счастливых людей, обретших духовную 

гармонию, оптимистов. Правда, есть явный счаст-

ливый зверек, потерявшийся и затем нашедший хо-

зяина, прошедший в своей жизни через серьезные 

испытания - собака Каштанка. 

Но в произведениях реалиста А.П. Чехова 

встречаются временно счастливые люди, которые 

подчеркивают временный характер счастья: напри-

мер, в рассказе "Ионыч" временно, со своими по-

верхностными представлениями о счастье, счаст-

лива семья Туркиных, счастье которой быстро про-

ходит. Временно и поверхностно счастлив герой 

рассказа "Крыжовник".  

"Донжуанский список" у Чехова с его биологи-

чески ненормальными отношениями с женщинами 

невелик. В 26 лет он увлекся Е. Эфрос. В 27 лет в 

него влюбилась двенадцатилетняя Н. Корш, дочь 

владельца частного театра. В 28 лет Чехову по-

встречалась девятнадцатилетняя Л. Мизинова, с ко-

торой у него был долгий платонический роман 

(другого он дать не мог). В 32 года в него влюби-

лась замужняя детская писательница Л. Авилова. 

Далее - пятнадцатилетняя Е. Шаврова принесла Че-

хову рукопись своего рассказа, влюбилась, но при-

знаться в чувствах не решилась. И уже в 38 лет Че-

хов повстречался в сентябре 1898 года с актрисой 

О. Книппер на чтении его новой пьесы "Чайка". Че-

хов не хотел жениться. "Я не способен на такое 

трудное и сложное для понимания дело, как брак, и 

роль мужа пугает меня", – писал Чехов ("брак пу-

гает" - вероятно, последствия фобии из детства) . – 

"Дайте мне такую жену, которая, как луна, будет 

являться на моем небе не каждый день". И. Бунин 

боялся, что женитьба будет губительна для Чехова. 

Он писал: "…да это самоубийство! хуже Саха-

лина... Они, горячо и самозабвенно любя его, уло-

жат-таки в гроб милейшим образом". В каждой 

пьесе Чехова, которые ставились во МХАТ, О. 

Книппер играла главную роль. Но почти все пять 

лет брака Чехов жил вдали от жены. О. Книппер по-

стоянно жила в Москве, она не могла без сцены, 

оваций, и любви публики. Возможно, ее не устраи-

вал больной А.П. Чехов с его вероятными недостат-

ками в половой сфере. 

Чехов писал жене: "Я получил анонимное 

письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюби-

лась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жи-

довка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, 

за то, что я, человек неэкономный, просил тебя ра-

зориться на одну–две телеграммы…". Чехов и 

Книппер хотели иметь детей, но первая беремен-

ность Ольги в 1901 году закончилась выкидышем. 

Позднее, на гастролях в Петербурге, Ольга Книп-

пер упала и перенесла операцию, потеряв ребенка, 

но Чехову об этом не сообщила. О потере ребенка 

он узнал из переписки с доктором Ольги и понял, 

что ребенок никак не мог быть от него. Д. Рейфилд 

в своей биографии Чехова пишет, что зачатие про-

изошло не тогда, когда писатель и актриса были 

вместе. Ольга приехала к Чехову в Ялту на неделю, 

чтобы все подумали, что ребенок от мужа. В запи-

сях Чехова есть строчки: "Изменившая жена – боль-

шая холодная котлета, которой не хочется трогать, 

потому что ее уже держал в руках кто-то другой". 

Но А.П. Чехов получил такую жену, которой был 

достоин со своим запутанным, биологически не-

нормальным, отношением с женщинами. Он пред-

ложил ей себя - человека, половая сфера которого 

была осложнена чересчур ранним началом половой 

жизни, многолетним биологически ненормальным 

удовлетворением полового желания с помощью 

женщин из публичных домов: отсюда - возможные 

недостатки полового общения (см. выше - недораз-

витие половой системы, некачественная половая 

жизнь, иногда – незрелость репродуктивной функ-

ции), о которых писатель мог догадываться и по-

тому бояться (фобия) ожидаемого перехода к нор-

мальному общению. Отсюда и возможная фобия 

женитьбы.  

Почему О. Книппер так редко приезжала к Че-

хову? Не потому ли, что он испытывал негативные 

последствия очень раннего начала половой жизни? 

Фобии? Расстройство репродуктивной функции? 

Ему, вероятно, было очень сложно перейти от по-

стоянного биологически ненормального общения с 

продажными женщинами к биологически нормаль-

ному общению с женщиной в зрелом возрасте, 

пользующейся вниманием мужчин.  

В рассказе "Дама с собачкой" Чехов вклады-

вает свои мысли в уста героев. "Как освободиться 

от этих невыносимых пут?" – размышляет Гуров. – 

"Мне иногда кажется, что еще немного и все изме-

нится, выход будет найден. Тогда начнется новая 

прекрасная жизнь…". "В сущности, если вду-

маться, все прекрасно на этом свете. Все, кроме 

того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем 

о высших целях, о нашем человеческом достоин-

стве". 

 Чехов не претендовал на звание пророка и не 

считал себя гением, избегал рецептов, желания 

кого-то поучать или проповедовать. Он полагал, 

что роль автора заключается в том, чтобы задавать 

вопросы, а не отвечать на них. Чехов предоставляет 

возможность самому читателю давать оценки и де-

лать выводы. "Если хочешь стать оптимистом и по-

нять жизнь, то перестань верить тому, что говорят 

и пишут, а наблюдай сам и вникай". Был ли Чехов 

верующим человеком? Он был верующим, но не ре-

лигиозным. "Если бы в монастыри принимали не 



Sciences of Europe # 44, (2019)  17 

религиозных людей и если бы можно было не мо-

литься, то я пошел бы в монахи", — признавался 

писатель. Верил ли Чехов в Бога или не верил, от-

ветить нельзя. Чехов одно время говорил, что 

жизнь после смерти это сущий вздор. В другое 

время признавал, что после смерти мы никуда не 

исчезнем; бессмертие души это факт. "Смерть 

страшна, но еще страшнее было бы сознание, что 

будешь жить вечно и никогда не умрешь". 

В пьесе "Дядя Ваня" Соня говорит: "…там, за 

гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы пла-

кали, что нам было горько, и Бог сжалится над 

нами, и мы с тобою… милый дядя, увидим жизнь 

светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся, и 

на теперешние наши несчастья оглянемся с умиле-

нием, с улыбкой, и отдохнем... Мы услышим анге-

лов, и увидим все небо в алмазах... и наша жизнь 

станет тихою, нежною, сладкою, как ласка...". Ис-

ключительная степень идеализации суровой реаль-

ности. Откуда она у пессимиста Чехова? 

Еще более высокую степень идеализации бу-

дущего А.П. Чехов вложил в уста монаха в повести 

"Черный монах": "Вас, людей, ожидает великая, 

блестящая будущность. И чем больше на земле та-

ких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. 

Без вас, служителей высшему началу, живущих со-

знательно и свободно, человечество было бы ни-

чтожно; развиваясь естественным порядком, оно 

долго бы еще ждало конца своей земной истории. 

Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в 

царство вечной правды— и в этом ваша высокая за-

слуга. Вы воплощаете собой благословение божие, 

которое почило на людях". Странно, что его персо-

наж выступает против медленного хода естествен-

ной эволюции, чтобы приблизить конец земной ис-

тории. Как будто он что-то знает о последующих 

событиях. Это - нелепость, он ничего не знает (из-

вестно, что будущее непредсказуемо). Пока что, 

выступая против медленного хода естественной 

эволюции, человечество получило глубокий эколо-

гический кризис вместо блестящего будущего [4]. 

Заключение В основе любой деятельности, в 

том числе писательской, лежит мышление, работа 

мозга. Человек в процессе эволюции получил от 

предков консервативный и чрезвычайно сложно 

устроенный орган управления – мозг с наслоени-

ями сохранившихся древних и более новых струк-

тур, в котором последующие слои, отвечающие за 

все более сложные органы и действия, взаимосвя-

заны и, видимо, контролируются всеми предыду-

щими слоями. Мозг содержит в себе, как археоло-

гический срез, всю историю эволюции человека, но 

при этом все древнейшие, древние, старые и более 

новые слои, работают и взаимодействуют. Одно-

временно в современном человеке «присутствуют», 

уживаются и влияют на его поведение и рептилии, 

и млекопитающие, и человек [2]. «Ритуально – 

агрессивный» Р-комплекс оказывает фундамен-

тальное влияние на поведение, отвечает за без-

опасность вида и управляет базовым поведе-

нием: он контролирует инстинкт размножения, 

и пр. Лимбическая «эмоциональная» система от-

ветственна за генерирование сильных и ярких эмо-

ций, за окраску мыслей чувствами. Новая кора 

мозга – неокортекс - отвечает за ряд важнейших 

функций – память, сознательное восприятие, мыш-

ление, речь, и пр. В ее функции входят абстрактное 

разумное мышление, планирование действий и 

управление ими, сложные задачи восприятия, об-

мен информацией между мозгом и телом. У А.П. 

Чехова заметно преобладание решений высшей 

коры, разумное абстрактное мышление, планирова-

ние действий и управление ими. Так, не будучи са-

мым старшим, он принял на себя руководство 

плохо обеспеченной семьей, состоящей из исклю-

чительно разнообразных (включая и пьяниц) лю-

дей, стал фактическим главой большой и сложной 

семьи и уверенно руководил ею вплоть до своей 

кончины. Для этого требовалась хорошая, уверен-

ная работа высшей коры с разумным мышлением, с 

ограничением влияния Р-комплекса и с окраской 

мыслей чувствами с помощью лимбики. Это - ра-

бота полностью нормального мозга гения, но с 

осложнениями, вызванными ранним началом и, 

главное, постоянным продолжением платной сек-

суальной жизни, что вызвало разрывы в сенсорных 

связях: для нормального мозга естественным было 

бы постепенное развитие любовных взаимоотно-

шений мужчины и женщины, с естественным завер-

шением их на пике возбуждения в виде полового 

акта. У Чехова вместо этого было искусственное за-

мещение любовного поведения кратким актом, не 

предполагавшим флирта, подарков, ухаживаний, 

любовных признаний, предварительной ласки, и 

пр. Это - неестественное для живой природы пове-

дение: в животном мире половому акту обычно 

предшествует длительный или краткий, но обяза-

тельный предварительный процесс ухаживания. Он 

включает даже преподнесение подарка (обычно это 

- пища, но не всегда). Таким образом, недопустимо 

ранние половые отношения и искусственное заме-

щение нормального любовного взаимоотношения 

кратким "протезом", вероятно, и вызвало те слож-

ности во взаимоотношениях писателя с женщи-

нами, которые существенно осложнили его жизнь.  
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ABSTRACT 
As development in commercial awareness, where the transformation from one stage to another includes and 
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Introduction. Nowadays, many researchers argue 

that an organization needs a high level of commercial 

awareness to face the complex challenges in the world 

today. Recently, a growing body of research shows the 

relation between a high stage of awareness and organi-

zational performance. Such strategies can also help in 

building commercial awareness, where staff's 

awareness can be stored and saved within an enterprise 

for effective used as and when needed. In fact, 

awareness only has value and validity when it is applied 

and used. The value of awareness is in its convenience 

and utilization rather than ownership and control 

awareness sharing leads to individuals' learning, and 

learning may be a driver for awareness development. 

Information has now become a primary resource, and 

an individual’s awareness has become an important 

means of production. 

Research results. People gain awareness through 

personal experience, and some of that awareness is tacit 

which cannot be easily expressed or documented. de-

fines tacit knowledge as a type of awareness that cannot 

easily be codified. Tacit knowledge exists only in peo-

ple's minds, and this is far greater than any information 

that is passed on to others. Regarding to the knowledge 

economy, awareness resources are gaining acceptance 

as an asset together with other physical resources. 

Awareness resources have a animated role where the 

work of enterprises is mostly rational, and these are 

known as awareness intensive firms. Due to competi-

tive pressures, enterprises are focusing on managing 

their knowledge resources. Employees’ knowledge can 

make an enterprise different from its competitors by 

sharing, transferring and then utilizing and implement-

ing awareness.  

Commercial awareness focuses on what’s im-

portant and improves performance. When you under-

stand the business in which you work, and know how 

you can help your enterprise compete, you make better 

decisions, manage risks more effectively, produce bet-

ter margins, strengthen your reputation and increase the 

chances of referrals. Also, you’re more capable of 

meeting your clients’ needs. 

No matter what role you work in, production, sales 

or operations, commercial awareness is essential for 

you and your enterprise to succeed. Even those not in 

the direct contact with the customer can benefit from 

developing understanding and building on it – in fact, 

commercial awareness is always a major advantage if 

you want to develop and strengthen your current job. 

Lawyers can be solicitors, barristers or legal exec-

utives but the distinctions are blurring. Barristers ap-

pear in court (but so can solicitors), solicitors advise 

clients (but so do barristers) and legal executives work 

in both firms and companies. Many large companies 

have legal departments [1, p.1089-1090]. 

Lawyers tend to be contentious (settling disputes, 

also known as ‘litigation’) or non-contentious (doing 

transactions and giving advice) and they specialise by 

expertise which can include: commercial (contracts), 

corporate (company law, listings and M&A), banking 

(lending), capital markets (bonds and shares), competi-

tion (dealing with regulators who strike down monop-

olies and market- dominant businesses in the UK and 

Europe), employment, intellectual property (copyright, 

trademarks, patents), pensions, real estate (property), 

shipping and tax [2, p.1270-1271]. 

Lobbyist This profession is well established in the 

USA but is new to Ukraine although there are several 

thousand - mainly ex-politicians and civil servants. 

Their job is to make sure their clients’ concerns are 

raised at the right levels of government and the opposi-

tion (the term ‘lobby’ comes from the lobbies or hall-

ways in Parliament). Industries that are likely to be af-

fected by legislation and regulation use their trade bod-

ies, advised by lobbyists, to press their case to ensure 

that they are not too adversely affected. In a sense, a 

democracy shouldn’t need lobbyists to press the case of 
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a few over the many [3, p.16]. But modern life and gov-

ernment is so complex that you need to know people 

who know their way round the corridors of power. 

Management consultants form the biggest pool of 

external advisers. The term can cover everything from 

strategy consulting to HR advice. Many are process 

consultants, advising a company on how it can achieve 

efficiencies (e.g. supply chain). Areas of growth in-

clude outsourcing and ERP (enterprise resource plan-

ning) which is the automation of back-office functions 

through technology. Here the barriers to entry are high 

with consultants such as Accenture, EDS and Capita of-

ten providing the outsource capability. But on the advi-

sory side, the barriers to entry are low: many individu-

als set up as consultants having worked in a particular 

sector and are able to advise clients based on what they 

have learnt from advising others. Market analysts study 

companies and markets and make buy and sell recom-

mendations for institutional investors to act on [4, 

p.548-549]. 

Market researchers provide detailed data on actual 

and potential markets. They are also sophisticated poll-

sters, carrying out telephone interviews with the same 

function in scores of companies to establish business 

attitudes to current developments of interest to compa-

nies. They often provide the raw data on the basis of 

which research reports are written. 

There are all sorts of marketing consultants, from 

those collecting data to do market segmentation (divid-

ing the market up into types of customer to target) to 

those offering databases and systems to collate cus-

tomer information. Others specialise in helping compa-

nies make tenders for big contracts. Still others provide 

training to staff in business development skills. Market-

ing specialists talk about ‘above the line’ and ‘below 

the line’ [5, p.226]. Above the line includes advertising. 

Below the line includes sales promotion (encouraging 

buying at the point of sale, for instance through eye-

catching displays, freebies and competitions). 

Patent attorneys are part-lawyers, part-scientists 

and deal with intellectual property. They help compa-

nies protect their know-how and inventions by filing for 

patent registration. Once you have a patent no one can 

infringe it. So patent registries do not accept applica-

tions without testing them rigorously, which is why be-

ing a patent attorney is extremely demanding (you have 

to be able to show why something is sufficiently differ-

ent from what has come before to merit protection) [6, 

p.10]. 

PR consultants have over the past 20 years become 

prominent advisers. The ‘P’ can stand for ‘public’ 

and/or ‘press’ and their expertise lies in dealing with 

the media. More ‘news' gets into papers and on to TV 

through PR agents than you might like to think. Many 

TV and print journalists end up in PR. PR agencies put 

out press releases for clients, get articles ‘placed’ in the 

press, train clients in media skills (how to answer tricky 

questions, how to look good on TV), develop disaster 

plans and input to image and strategy. Financial PR is 

heavily involved in M&A activity where takeovers can 

be won or lost depending on press comment and public 

perception [7, p.301-302]. 

Quantity surveyors. These have nothing to do with 

surveyors (next entry) although many belong to RICS, 

the surveyors’ body. They are intimately involved with 

construction projects and control the associated costs 

by undertaking feasibility studies, cost estimating, val-

uations and cost benefit analysis. They assess the cost 

of work, labour, materials and plant [7, p.302]. 

Recruitment consultants help companies find, se-

lect and employ people. Those that poach senior staff 

from other companies are called headhunters. They also 

advise newly appointed CEOs on how to settle in 

quickly (this is called ‘onboarding’) [8, p. 2218]. 

Surveyors deal with land and premises. They have 

agency departments that broker deals (acquisition and 

disposal of land and buildings) and act on behalf of de-

velopers acquiring sites for development. They also 

have advisory practices that help with planning appli-

cations and the management of property on behalf of 

institutional landlords like pension funds and insurance 

companies. This includes dealing with corporate ten-

ants, rent reviews and dilapidations (getting tenants to 

make good any wear and tear). Commercial property is 

a major asset class worldwide and the leading surveyors 

have merged internationally to form extensive net-

works of offices [9, p. 114]. 

Tax is an interesting discipline that falls between 

accountancy and law. You don’t, strictly speaking, 

have to be qualified to call yourself a tax adviser. So it 

is a dynamic field, constantly changing. All companies 

are obsessed with tax and want to pay the minimum 

which, legally, they can. Tax avoidance (reducing your 

tax liability) is OK. Tax evasion (paying less than le-

gally you should) is not. Multinationals structure their 

worldwide operations to minimise the tax-take which, 

since traditionally countries do not enforce each other’s 

tax laws, can make for interesting corporate group 

structures involving subsidiaries in odd places of the 

world. 

Top tax professionals tend to be very clever and 

very geeky. It takes a combination of rare skills - ability 

to analyse complex legislation and case law, and a fa-

cility with figures [10, p. 506]. People tend to be good 

at one or the other but not both. In practice, lawyers 

tend to worry about the law and accountants about the 

figures. But that’s a gross generalisation. 

Brush up on your basic skills, especially your ac-

counting knowledge as commercial awareness often 

takes the form of being able to read and understand re-

turn on investment, profit and loss, balance sheets and 

other financial information. Get to know what other 

professionals do in order to avoid friction with them. 

Observe the way they handle the client and build a re-

lationship. The professionals you encounter will be-

come some of your most useful contacts. They won’t 

necessarily become clients but they can refer clients to 

you. The marketing jargon for a referrer is a ‘multiplier’ 

[11, p. 376]. 

A good professional contact can lead to a stream 

of new clients throughout your career but such relations 

are usually built on a degree of reciprocity (referring 

clients back in return) [12, p. 53]. This can prove awk-

ward because your duty is to act in the best interests of 

your client and refer them to the professional best suited 
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to help them, rather than the one who refers clients to 

you. 

The way round this is to give your client a choice 

of two or three professionals to choose from. Then it's 

up to your client to make his or her choice based on 

things like personal chemistry (so if the relationship 

doesn’t work out it isn't your fault) [13, p. 328]. 

You should tell each professional that you have 

given the client their name but be sure to tell them that 

theirs isn’t the only name you have given. This is the 

most they can expect from you. Equally in return, yours 

may not be the only name they give their clients - so it 

will be up to you to make a presentation or pitch to win 

the client [14, p. 1191]. 

Commercial awareness is not just a highly valued 

skill in the current market, it’s one of the most im-

portant aspects that can set us apart from our competi-

tors. More so than products, machines or even offers. 

With the printed graphics industry facing increased lev-

els of competition from other media, and the tight budg-

etary controls of clients and prospects, we need to cre-

ate a differential that is both beneficial to our clients, 

and advantageous for us [15, p. 282]. Commercial 

awareness achieves this and is a fundamental issue for 

any savvy enterprise to integrate into their approach to 

the market. 

Commercial awareness is an understanding of 

what an enterprise needs to do in order to be profitable, 

successful, and serve its customers well. With it, you 

do need to understand your own enterprise’s core val-

ues, how it makes money and its current business chal-

lenges. You also need to know your enterprise’s 

strengths and weaknesses so you can apply that infor-

mation to make sensible decisions. With increasing lev-

els of competition in the market, enterprises need to be 

constantly seeking those who can show it, and demon-

strate that they represent good value for money, not just 

for the company but for the enterprise’s clients too. 

But get it right, and the planning and marketing 

offers all start coming together and making for a secure 

and successful enterprise. In an economy where the 

consumer experience is paramount, service becomes 

key. This, too, is having interesting side-effects [16, p. 

173]. In fact, commercial awareness is one of the key 

attributes cited by many enterprises as being essential 

to employability, but unfortunately one that many peo-

ple seem unable to demonstrate. It comes up time and 

time again in recruitment and interviewing discussions. 

Conclusions. A high level of commercial aware-

ness is needed to face the complex challenges in today's 

world. A growing body of research indicates the rela-

tionship between a higher level of commercial aware-

ness and performance. Human commercial awareness 

evolves in successive stages. From a societal point of 

view, each stage of commercial awareness has a differ-

ent set of values, needs, motivations, morals, 

worldviews, societal structures and other fundamental 

characteristics. A transformation in commercial aware-

ness development, to shift from one stage to another, 

implies changes in social structures, economies and the 

ability to cooperate with others. From an individual 

perspective, each stage in commercial awareness devel-

opment reflects on how one sees oneself and the sur-

rounding world. Transcendence from one stage to an-

other results in a new way to see the world and oneself. 

Transformations enable new organizational forms to 

emerge. These emerging organizational forms relate to 

the society’s existing worldview and stage of enter-

prises’ sraff commercial awareness. Organizational 

forms that are common today reflect the current 

worldview of the society, and thereby its current stage 

of commercial awareness  
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Сегодня незаметно для нас самих все большую 

роль в нашей жизни приобретает так называемая 

«экономика впечатлений». Американцы Б. Джозеф 

Пайн II и Джеймс Гилмор, рассматривая впечатле-

ния как четвертое экономическое предложение, 

пришли к выводу, что они имеют свои отличитель-

ные черты и отличаются от услуг так же, как услуги 

от товаров [9]. Человек, покупая впечатления, пла-

тит за свои собственные чувства и ощущения. К та-

ким товарам, по нашему мнению, можно отнести 

гастрономические фестивали и гастрономические 

туры. 

Гастрономический туризм подходит тем, кто 

хочет внести в свое путешествие что-то необычное, 

прочувствовать культуру страны и людей через еду, 

которую они готовят и употребляют. В последнее 

время мода на гастрономические туры активно раз-

виваются. Самые большие поклонники такого вида 

туризма  англичане, немцы, американцы и 

японцы.  

В России такой вид туризма пока только начи-

нает развиваться, и подобных туров в чистом виде 

еще нет, поэтому компоненты гастрономических 

туров добавляют в основные программы. В нашей 

стране и в частности в Забайкальском крае такой 

туризм пока явление уникальное и россиян готовых 

платить деньги за подобное путешествие, очень 

мало. 

Мы считаем, что понятие «гастрономия» не-

сколько шире, чем «кулинария». Так, слово «га-

строномия» по словарю B.И. Даля определяется как 

поварское искусство, а «гастроном»  это «тонкий 

едок, сластоежка, лакомка, любитель вкусно по-

есть» [9]. 

Этот вид туризма включает посещение стран и 

регионов с целью знакомства с блюдами и напит-

ками, приготовленными в соответствии с рецеп-

тами национальной кухни, с соблюдением традици-

онных способов их производства и потребления. 

Ознакомившись со специальной литературой, 

мы заметили, что гастрономический туризм в раз-

витых странах пользуется большой популярно-

стью, как у местного населения, так и у туристов из 

зарубежных стран. Что касаемо России, то наша 

страна, в силу своего расположения, на стыке двух 

континентов, соприкасалась с самыми различными 

культурами, и необходимость существования на 

стыке цивилизаций Европы и Азии привела к фор-

мированию неповторимого национального мента-

литета. 
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На сегодняшний день это – одна из самых мно-

гонациональных стран мира. На территории прожи-

вает более 160 народов. Каждый народ индивидуа-

лен, который отличается укладом жизни, историче-

скими традициями, обычаями, культурой. 

Неотъемлемой частью культуры является кухня. 

Этнографы при исследовании жизни любого 

народа всегда начинают с изучения его кухни, по-

тому в ней в концентрированном виде отражается 

история, быт и нравы народа.  

Изучив научные материалы по данной про-

блеме, мы констатировали, что практически в каж-

дом регионе России можно создать свой индемич-

ный бренд в виде гастрономического туризма. 

Забайкальский край в плане развития данного 

вида туризма, с нашей точки зрения, является до-

статочно перспективным краем. Здесь тоже можно 

на собственном языке прочувствовать вкус этого 

необычного региона.  

До прихода русских эти места заселяли буряты 

и эвенки (тунгусы). Мы проанализировали (по со-

стоянию на 2018 год) численность и структуру 

народов в ЗК и представили результаты в таблице 

1. 

Таблица 1 

Численность народов в Забайкальском крае [14] 

Национальность Численность 

Русские 977 400 (89,9 %) 

Буряты 73 941 (6,8 %) 

Украинцы 6 743 (0,6 %) 

Татары 5 857 (0,5 %) 

Армяне 3 943 (0,3 %) 

Азербайджанцы 2 045 (0,3 %) 

Киргизы 1 634 (0,2 %) 

Белорусы 1 544 (0,2 %) 

Узбеки 1 515 (0,2 %) 

Эвенки 1 387 (0,1 %) 

 

Так становится очевидным, что в Забайкаль-

ском крае второй по численности проживающий 

народ  буряты. Они признанные любители молоч-

ной продукции и мяса.  

Самое популярное блюдо бурятов – позы (бу-

узы). Это блюдо готовится на пару, тесто и начинка 

– репчатый лук и рубленое мясо. В Забайкальском 

крае много заведений, где можно отведать это не-

обычное блюдо, их называют позные. Причем, бу-

ряты кушают позы с горчицей, а русские предпочи-

тают с майонезом. 

В Забайкалье любимым напитком является 

крепкий черный чай с молоком. Популярно сало с 

чесноком, такое пристрастие связано с долгой и су-

ровой зимой в Забайкальском крае, квашеная капу-

ста и соленые грибы  грузди. Очень популярны в 

крае блюда из дичи. 

От эвенкийского народа был перенят опыт за-

пасаться на зиму необходимым количеством мяса и 

рыбы в сушеном и вяленом виде. 

В данном регионе проживает еще один народ – 

семейские. В обычные будние дни можно попробо-

вать: мясной бульон, густые мясные щи, каши, све-

жевыпеченный хлеб, чай с молочными продуктами, 

также овощные блюда в виде огурцов, помидоров. 

В целом забайкальцы, как и подавляющее 

большинство людей, любят вкусно и много поку-

шать, в кафе и ресторанах присутствуют блюда тра-

диционной русской и европейской кухни, восточ-

ной кухни. 

Также в Забайкальском крае есть несколько 

фабрик, специализирующихся на производстве 

продуктов питания: 

– «Маккавеевский пищевой комбинат» нахо-

дится в селе Маккавеево, Читинского района. Ком-

бинат занимает лидирующие позиции среди осталь-

ных комбинатов края. Ключевыми категориями пи-

щепроизводства являются: мясная и колбасная 

продукция; изделия из рыбы, пресервы; изготовле-

ние полуфабрикатов; мучная и кондитерская про-

дукция. 

– «Читинский молочный комбинат» считается 

достаточно крупным и масштабным предприятием 

на территории Забайкальского края по изготовле-

нию молочной продукции. 

– Кондитерская фабрика «Радуга» располага-

ется в городе Чите, Забайкальский край. Специали-

зация компании – производство кондитерской и 

хлебо-булочной продукции.  

– Предприятие «Читинские Ключи» на сего-

дняшний день выпускает 18 наименований безалко-

гольных напитков, 2 вида энергетических напитков 

«Шокер», хлебный квас брожения, 2 вида мине-

ральных вод, питьевую воду «Родниковая» первой 

категории, воду высшей категории качества для 

детского питания «Лялечка». 

В городе Чите находятся более 600 ресторанов 

и кафе, которые подают блюда разных кухонь. 

Например в заведениях бурятской кухни подают та-

кие национальные блюда, как: буузы, позы, эрелже, 

бэрелже, бухлер, хирмаса, курунгуру. 

Также тесная граница с Китаем дала возмож-

ность развитию китайской кухни в крае. Китайские 

рестораны и кафе в центре города Читы пользуются 

большим спросом, гости имеют возможность зака-

зать такие популярные китайские блюда, как: утка 
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по-пекински, габаджоу, пельмени (цзяоцзы), ку-

рица в кисло-сладком соусе, фунчоза, тофу по-сы-

чуански, жареные свиные уши со сладким перцем в 

остром соусе. Особенность таких ресторанов в том, 

что все подается большими порциями. 

Во время летнего сезона большой популярно-

стью пользуется кавказская кухня. В таком кафе 

или ресторане можно заказать шашлык, чебурек, 

люля-кебаб, хачапури. 

Несмотря на то, что город Чита небольшой го-

род, с точки зрения гастрономии он развивается с 

огромной скоростью. Для тех, кто ценит комфорт и 

уют, предпочитают европейскую кухню, то вам мо-

гут предложить итальянскую кухню.  

Необходимо отметить, что в городе Чита про-

водятся несколько фестивалей и конкурсов гастро-

номического направления. Так, например, в фев-

рале 2018 года прошел благотворительный турнир 

«Шедевр на тарелке» среди кафе, ресторанов и дру-

гих заведений общественного питания города Читы 

на церемонии награждения конкурса «Лучший 

предприниматель 2017». 

На основании вышесказанного мы можем от-

метить, что Забайкальский край обладает большим 

количеством ресурсов для организации гастроно-

мического тура. Данный вид туризма может стать 

полноправным направлением туристской отрасли 

на территории Забайкальского края. 
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За последние несколько десятилетий прове-

денных научных исследований в области кримина-

листики, судебно-экспертной и оперативно-ро-

зыскной деятельности тесно связанной с тенденци-

ями исследований в области уголовного процесса и 

последующей реализации их в практике раскрытия 

и расследования преступлений, прочно обоснова-

лись достаточно четко сформулированные формы 

устоявшихся теоретических основ, которые ранее 

на стадии становления указанных наук и их направ-

лений не сразу принимались во внимание, получали 

должное признание, а подчас неоднократно подвер-

гались критике. Вместе с тем время, как безуслов-

ное мерило и фундаментальный философский кри-

терий существования элементов материального 

мира, дает возможность оценки действительной 

ценности и права на жизнь тех теорий и их произ-

водных, к которым неоднократно возвращаются и 

используют большинство авторов научных иссле-

дований, а как абсолютный показатель положи-

тельных результатов таких исследований, будет 

возникновение дальнейшей потребности в таковом 

научном продукте в практической деятельности 

субъектов осуществляющих раскрытие и расследо-

ванию преступлений. 

Рассмотрение классического фундамента 

связи теории с практикой в данном случае одно-

значно позволительно, в первую очередь с позиции 

формулировки предмета криминалистики, данного 

еще в начале ХХ века и несущей в себе основные и 

первостепенные теоретические положения послу-

жившие началом становления смежных научных 

теорий – судебной экспертизы и оперативно-ро-

зыскной деятельности, и ставившей своей целью 

конечный результат – оказание содействия в борьбе 

с преступностью. 

Технико-криминалистическое обеспечение 

само по себе, ввиду своей целевой направленности 

в процессе раскрытия и расследования преступле-

ний, выступает в качестве организационной си-

стемы. Это накладывает дополнительную составля-

ющую в теоретические основы разрабатываемого 

вопроса, такую как стратегическое планирования и 
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расчет соответствующих ресурсов и средств тех-

нико-криминалистического обеспечения. Это есть 

ни что иное, как включение, наряду с основными 

положениями теории криминалистики, алгоритмов 

и теоретических источников напрямую не связан-

ных с общей теорией науки, но играющих важную 

роль непосредственно в реализации и выполнении 

задач практической деятельности. В формате рас-

смотрения вопроса на стадии теоретической разра-

ботки эти источники будут фактически «приклад-

ными» и интегрированными в отрасль криминали-

стического оружеведения без ущерба и искажения 

основополагающей теории. Целевая направлен-

ность результата технико-криминалистического 

обеспечения диктует необходимость не только тео-

ретического обоснования факта существования и 

природы самого явления, но и процесса организа-

ции и применения. Аналогичные модели исполни-

тельской составляющей как системной реализации 

результатов исследовательских разработок также 

существуют в своем роде в контексте многих дру-

гих наук. 

Как особенная теоретическая составляющая 

такого масштабного по разновидности содержания 

вида технико-криминалистического обеспечения 

как содействие в раскрытии и расследовании неза-

конного оборота оружия, его основных частей, бо-

еприпасов и взрывчатых будет выступать теорети-

ческий материал и иная существенно важная ин-

формация касающееся каждого из направлений 

разрабатываемого вида технико-криминалистиче-

ского обеспечения: технические положения и ин-

формационная база непосредственно касающееся 

оружия изучаемого периода с максимальной обоб-

щенной информацией, имеющей прямое значение 

для процесс раскрытия и расследования преступле-

ний (в первую очередь касающейся его основных 

частей); существенный и систематизированный ин-

формационный блок по разновидностям использу-

емых боеприпасов как приложение к конкретным 

образцам оружия, так и в обобщенном каталогизи-

рованном варианте; наиболее сложное и специфи-

ческое направление, относящееся к исследованию 

взрывчатых веществ как наиболее сложное и отно-

сящееся к ведению судебно-экспертных учрежде-

ний. Объединяющим же их фактором будет яв-

ляться конкретный хронологический период, в ко-

тором указанные объекты состояли на вооружении 

и использовались, разумеется, в ходе военных дей-

ствий, а выражаясь языком современного закона – 

находились в соответствующем обороте. Знание 

исторического происхождения и в целом историче-

ского периода того времени качественно дополняет 

и насыщает, а равно как и обособление рассматри-

ваемого направления как отдельной теоретической 

составляющей. 

Как конечный результат и общая форма реали-

зации совокупности теоретических положений изу-

чаемого вопроса будет соответствие структуры си-

стемы раскрытия и расследования незаконного обо-

рота оружия, его основных частей, боеприпасов и 

взрывчатых веществ периода первой половины ХХ 

века положениям уголовного закона как залог 

успешного и качественного рассмотрения уголов-

ных дел в судах. Зачастую некоторые отступления 

от такой ориентации приводят к абстрактному фе-

номену существования по существу обоснованной 

теории, но без перспективы стать «рабочей» тео-

рией ввиду отрыва от имеющегося законодатель-

ства и его применения. Как основная и историче-

ская форма фиксации доказательной информации – 

вербальная в своей основе носит зачатки правиль-

ной эффективной реализации в материалах уголов-

ных дел и более того систематизация формулиро-

вок и их признание как субъектами раскрытия и 

расследования преступлений так и судом. Это до-

статочно сложная задача, ведь многие составляю-

щие да и сами объекты незаконного оборота ору-

жия того времени необычайно разнообразны, и в 

своем роде имеют собственные специфические 

признаки подлежащие фиксации, описанию и ис-

пользованию в качестве доказательств. 

На первый взгляд и при поверхностном озна-

комлении разновидность технико-криминалисти-

ческого обеспечения раскрытия и расследования 

незаконного оборота оружия, его основных частей, 

боеприпасов и взрывчатых веществ периода первой 

половины ХХ века может показаться как система 

достаточно сложной и обширной, но как раз 

именно в этом и будет заключаться ее сущность и 

эффективность использования. Достаточный объем 

логически правильно систематизированной си-

стемы использования специальных познаний и есть 

главная составляющая изучаемого вопроса иссле-

дования. 

Раскрытию и расследованию преступлений от-

носящихся к незаконному обороту оружия посвя-

щены диссертационные работы достаточного коли-

чества авторов за последнее время. Часть из них 

вели работу по разработке общих основ раскрытия 

и расследования такого вида преступлений и 

только некоторые редкие из них были в определен-

ной степени посвящены разработке проблематики 

настоящего диссертационного исследования. [5] 

Однозначно то, что практически все исследователи 

повсеместно упоминают в своих работах такой спе-

цифический предмет как оружие (реже всего его ос-

новные части), боеприпасы и взрывчатые вещества 

изысканное в местах военных действий и их при-

своение, разумеется, без рассмотрения и анализа 

побуждающих на это факторов [2; 3]. Создается 

впечатление, что в отдельности эту проблематику 

как будто умышленно обходят своим вниманием 

криминалисты-оружеведы, хотя на социальном 

уровне деятельность с этим связанная повсеместно 

освящается во множестве контекстов, таких как 

увековечивание памяти павших воинов Великой 

Отечественной войны в результате действия поис-

ковых отрядов во многих регионах России и осно-

ванная на этом героико-патриотическая работа с 

молодежью, возросший интерес общества в послед-

нее время к историческим реконструкциям, да и в 

целом знание практически каждым состоявшимся 

гражданином России со времен СССР о наличии до 

настоящего времени большого количества оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ в том или ином 
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виде, состоянии и относительной доступности. Об 

этом и свидетельствуют многочисленные количе-

ственные и качественные данные. Отсюда и полное 

отсутствие специальной научной литературы, учеб-

ных пособий и справочников по такому специфиче-

скому направлению, которое могло бы составить 

главную основу его технико-криминалистического 

обеспечения. Хотя предпосылок к криминальной 

трансформации этих происходящих явлений доста-

точно много. В справочниках по общим основам 

судебной баллистики как отдельная специфическая 

категория предметов ни коем образом не фигури-

рует, хотя ориентирована на оперативных работни-

ков, следователей и экспертов-криминалистов. [4] 

Несмотря на присутствие в диссертационных 

исследованиях авторов положительной хоть и не 

достаточно обширной динамики частичных дей-

ствий по популяризации рассматриваемого вопроса 

следует обозначить заблуждения относительно 

формулировок характеризующих преступную дея-

тельность. Это по нашему мнению будет способ-

ствовать выработке наиболее правильного, с точки 

зрения языка закона, понятийного аппарата и его 

дальнейшего использования. В большей степени 

авторы [1; 6] в последнее время едины во мнении и 

необходимости достижения поставленной цели при 

помощи составления различных видов криминали-

стической характеристики, которая структурно бу-

дет отражать основные элементы процесса пре-

ступления и возможности выработки на их основа-

нии действенных адресных рекомендаций 

субъектам раскрытия и расследования преступле-

ний, хотя обращаясь к более ранним работам осно-

воположников криминалистики в России она явля-

лась так называемым «абстрактным организацион-

ным понятием». 

Например, наравне с часто используемой фор-

мулировкой в средствах массовой информации 

«черные копатели» Е.С. Тесленко употребляет при 

обозначении способа приобретения изучаемого 

предмета словосочетание «криминальный археоло-

гический поиск». [5] Это на наш взгляд является не-

определенной фразой ввиду того что термин «ар-

хеология» [7, с.31] в совокупности своего опреде-

ления не может быть криминальной в принципе. 

Более правильным предлагается принять формули-

ровку «незаконное изыскание (поиск)», результа-

том которого станет присвоение найденного. В та-

ком виде это более приемлемо и соответствует по 

смыслу производной формулировке части диспози-

ции ст. 222, 222.1. УК РФ «незаконное приобрете-

ние…». Бесспорно, большой вклад диссертацион-

ного исследования Е.С. Тесленко заключается в ре-

шении вопроса расследования незаконного оборота 

боеприпасов и взрывчатых веществ периода ВОВ 

относящемуся к первой половине ХХ века, тем не 

менее, в нём поверхностно затронут круг глобаль-

ных и частноактуальных вопросов которые подле-

жат дальнейшему исследованию. 

Изучая и одновременно формируя теоретиче-

скую основу новой отрасли технико-криминали-

стического обеспечения следует констатировать 

факт необходимости принятия экстраординарных 

решений иследования по нестандартному пути 

научного познания. Это в большей степени обу-

словлено спецификой разрабатываемого вопроса и 

его многими особенностями, зачастую присущими 

исключительно объектам, относящимся к оружию, 

боеприпасам и взрывчатым веществам периода 

войн первой половины ХХ века. Это их конструк-

тивные особенности, тактико-технические характе-

ристики, условия и место положения в настоящее 

время, особенности процесса их изъятия, описания 

и фиксации как вещественных доказательств по 

уголовным делам. 

Как показатель состоятельности и необходи-

мости такого вида технико-криминалистического 

обеспечения как обеспечение деятельности по рас-

крытию и расследованию преступлений связанных 

с незаконным оборотом оружия, его основных ча-

стей, боеприпасов и взрывчатых веществ периода 

войн первой половины ХХ века, безусловно, явля-

ется неубывающее на протяжении десятилетий ко-

личество фактов обнаружения предметов относя-

щихся к данной категории и в большей степени ра-

зумеется относящийся к противоправным деяниям. 

Основным принципом формирования струк-

туры технико-криминалистического обеспечения 

разрабатываемого вопроса служит алгоритм по-

строения вертикали системы от получения первона-

чальной оперативной информации о субъектах и 

предметах преступления с образующим организа-

ционным звеном следственной работы в тесном 

взаимодействии с экспертно-криминалистиче-

скими подразделениями. Основным образующим 

способом формирования связей элементов системы 

будет являться обмен информацией влияющей на 

процесс собирания, исследования, оценки и ис-

пользования доказательств. Методологической ба-

зой – формирование единого понимания предмета с 

использованием унифицированной терминологии и 

правил работы с доказательными материалами по-

строенной по внутреннему принципу «от общего к 

частному» с наделением отдельных элементов си-

стемы необходимыми дополнительными теорети-

ческими знаниями, которые в конечном итоге по-

служат основой для успешной практической дея-

тельности. Периферию будут составлять иные 

элементы процесса доказывания, а также силы и 

средства, наличие которых завершат и определят 

окончательную форму системы технико-кримина-

листического раскрытия и расследования незакон-

ного оборота оружия, его основных частей, боепри-

пасов и взрывчатых веществ периода войн первой 

половины ХХ века. 

В заключении представляется необходимым 

акцентировать основную трудность практического 

внедрения продуктов технико-криминалистиче-

ского обеспечения, такую как структурная и функ-

циональная разобщенность подразделений право-

охранительных органов, данная концепция пресле-

дует перед собой главную цель пойти не по пути 

повышения эффективности работы субъектов про-

цесса доказывания с помощью организационных и 

управленческих решений, а с помощью заложения 

прочной основы их взаимодействия в виде научно-
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методического и информационного обеспечения 

которые могут быть эффективными только при 

наличии разработанных собственных теоретиче-

ских положений. Возводя в статус цели исследова-

ния выработку прикладной теории, направленной 

на технико-криминалистического обеспечение рас-

крытия и расследования преступлений, объединен-

ных схожим составом и специфическим комплекс-

ным предметом, и не претендуя на уровень созда-

ния криминалистической методики за основу 

структуры принимаем отношения основных субъ-

ектов практического направления технико-крими-

налистического обеспечения: оперативных сотруд-

ников, следователей и экспертов-криминалистов во 

взаимодействии с иными специалистами, обладаю-

щими необходимыми познаниями в данной обла-

сти. Как субъекты второй очереди, обеспечиваю-

щие условия постоянной готовности к выполнению 

задач практическими работниками будут являться 

сотрудники соответствующих структур управле-

ния, научно-исследовательских учреждений, ве-

домственных учебных заведений. 

Таким образом, актуальность исследований 

методов технико-криминалистического обеспече-

ния исследования незаконного оборота оружия, его 

составных частей, боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ периода войн первой половины ХХ века 

остается высокой, требующей координации всех 

правоохранительных органов, качества экспертных 

заключений, взаимодействия с иными специали-

стами, обладающими необходимыми познаниями в 

данной области. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализировано уголовно-правовое содержание угрозы распространения порочащих лич-

ность измышлений как одного из способов совершения преступления. Автор отмечает, что, несмотря на 

многообразие форм реализации указанной угрозы, все они объединены единой правовой природой и тре-

буют унификации законодательного регулирования.  

ABSTRACT 

The article analyzes the criminal law content of the threat of the spread of defamatory fabrications as one of 

the ways to commit a crime. The author notes that, despite the variety of forms of implementing this threat, they 

are all united by a single legal nature and require the unification of legislative regulation. 
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Конституция РФ закрепляет основные права и 

свободы человека, гарантируя их соблюдение на 

территории Российской Федерации. Так, личность 

в России имеет право на свободное, без принужде-

ния, выражение собственной воли во всех обстоя-

тельствах своей жизни. Так, например, право сво-

бодно выбирать, иметь и распространять религиоз-

ные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними, закрепленное ч. 1 ст. 28 Кон-

ституции РФ, на наш взгляд, как нельзя лучше от-

ражает гарантированную основным законом госу-

дарства свободу волеизъявления личности. Данный 

тезис подтверждает и провозглашение свободы 

мысли и слова, а также установленный запрет на 

принуждение к выражению своих мнений и убеж-

дений или отказу от них (ч. ч. 1, 3 ст. 29 Конститу-

ции РФ). В рамках настоящей статьи вызывает ин-

терес соотнесение названных прав с правом на за-

щиту от действий под принуждением в виде угрозы 

распространения порочащих личность измышле-

ний. Последнее нарушает такой объект уголовно-

правовой охраны, как честь, достоинство и доброе 

имя потерпевшего, также гарантированные Кон-

ституцией РФ (ч. 1 ст. 23). 

Отсутствие свободного волеизъявления лица 

всегда связано с принуждением, с подавлением од-

ного субъекта другим (другими), и далеко не всегда 

подобное принуждение носит характер физиче-

ского воздействия. Сломить сопротивление, прину-

дить к совершению (либо к отказу от совершения) 

чего-либо нередко пытаются с помощью психиче-

ского насилия. Это один из видов насилия, заклю-

чающийся в воздействии на психику человека пу-

тем запугивания, угроз (в частности, угроз физиче-

ской расправой), имеющим целью сломить волю 

потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию 

своих прав и интересов1. 

В правовой доктрине признано, что угроза – 

это выраженное словесно, письменно или другим 

способом намерение нанести физический, матери-

альный и иной вред какому-либо лицу или обще-

ственным интересам; один из видов психического 

насилия над человеком (один из способов пытки)2. 

Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г. дает следующее 

определение пытки (п. 1 ст. 1): это любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно причиня-

ется сильная боль или страдание, физическое или 

нравственное, чтобы получить от него или от тре-

тьего лица сведения или признания, наказать его за 

действие, которое совершило оно или третье лицо 

или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или третье лицо, 

                                                           
1 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Су-

харева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М, 1998. С. 397. 
2 См.: Там же. С. 715. 

или по любой причине, основанной на дискримина-

ции любого характера, когда такая боль или страда-

ние причиняются государственным должностным 

лицом или иным лицом, выступающим в официаль-

ном качестве, или по их подстрекательству, или с 

их ведома или молчаливого согласия3.  

Действующий Уголовный кодекс РФ в приме-

чании к ст. 117 УК РФ под пыткой понимает при-

чинение физических или нравственных страданий в 

целях понуждения к даче показаний или иным дей-

ствиям, противоречащим воле человека, а также в 

целях наказания либо в иных целях. Однако УК РФ 

не рассматривает пытки как преступления, совер-

шенные специальным субъектом, и предусматри-

вает, что элементом состава преступления является 

общий субъект, что не соотносится с конвенцион-

ным определением. Вместе с тем п. 2 ст. 1 назван-

ной Конвенции, определяет, что «эта статья не 

наносит ущерба какому-либо международному до-

говору или какому-либо национальному законода-

тельству, которое содержит или может содержать 

положения о более широком применении». Таким 

образом, расширение круга субъектов применения 

пытки не противоречит международно-правовым 

установлениям. 

Итак, причинение нравственного страдания 

тоже признано пыткой. Угроза таковым может вы-

ступать в качестве способа совершения преступле-

ния, причем в статусе как конструктивного, так и 

квалифицирующего признака состава преступле-

ния. 

В настоящей работе речь пойдет об угрозе как 

способе совершения преступления, при этом будет 

рассматриваться определенный ее вид – угроза рас-

пространения порочащих личность измышлений. 

Как отмечено ранее, данный вид угрозы выступает 

элементом психического насилия, заставляя лицо 

действовать против собственной воли, поступаясь 

определенными убеждениями. Сам процесс при-

нуждения является весьма травматичным для пси-

хики человека (не случайно его отнесли к наси-

лию), вред от подобного воздействия не имеет сто-

имостного эквивалента, является абсолютно 

субъективным, зависящим от степени восприятия 

принуждаемым лицом диктуемых насильником 

установок.  

Проанализировав нормы действующего УК 

РФ, можно заметить, что угроза – достаточно рас-

пространенный способ совершения посягательств, 

встречающийся более чем в 80 составах преступле-

ний, предусмотренных Особенной частью УК РФ; 

разброс по категориям – от преступлений неболь-

шой тяжести (ч. 1 ст. 183 УК РФ, ) до тяжких и 

особо тяжких (ч. ч. 2, 3  ст. 163 УК РФ). Виды угроз 

3 См.: Международные акты о правах человека: сборник 

документов / сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М., 

2002. С. 230. 
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чаще всего не конкретизированы (угроза наси-

лием), реже встречаются четко определенные виды 

– угроза убийством, нанесением тяжкого вреда здо-

ровью, уничтожением или повреждением имуще-

ства, распространением сведений, порочащих по-

терпевшего. 

Угроза распространением порочащих лицо из-

мышлений ярко представлена в содержании диспо-

зиции ч. 1 ст. 163 УК РФ, определяя одну из опи-

санных в ней ситуаций соответствующего требова-

ния – под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить суще-

ственный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких. В данном случае речь 

идет о двух видах сведений, распространением ко-

торых угрожает вымогатель: позорящих и иных, но 

способных нанести вред.  

В специальной литературе справедливо отме-

чается, что сущность угрозы разглашения сведе-

ний, позорящих потерпевшего или его близких, за-

ключается в том, что ею является запугивание со-

общением хотя бы одному третьему лицу любой 

информации, имеющей место в действительности, 

или вымышленной, но непременно позорящего ха-

рактера4. Таким образом, позорящие сведения мо-

гут быть, в том числе, ложными, то есть относи-

мыми к измышлениям.  

Позорящими должны быть сведения, вызыва-

ющие у потерпевшего чувство стыда, унижения, 

вне зависимости от того, как к ним отнесутся окру-

жающие. Важна реакция именно такого рода на их 

распространение самого потерпевшего: если потер-

певший будет безразлично или спокойно отно-

ситься к их разглашению, то угроза не будет вос-

принята им как реальная, соответственно, не повле-

чет за собой удовлетворение притязаний лица, 

подобным образом угрожающего.  

Принимая во внимание разъяснения Верхов-

ного Суда РФ, а также правовую позицию Консти-

туционного Суда РФ (в частности, относительно 

вымогательства), отметим, что под сведениями, по-

зорящими потерпевшего или его близких, следует 

понимать сведения, порочащие их честь, достоин-

ство или подрывающие репутацию (например, дан-

ные о совершении правонарушения, аморального 

поступка); при этом не имеет значения, соответ-

ствуют ли действительности сведения, под угрозой 

распространения которых совершается вымога-

тельство; к иным сведениям, распространение ко-

                                                           
4 См.: Елец Е.А. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты вымогательства: по материалам Северо-

Кавказского региона: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2000. С. 11-12.  
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.12.2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вы-

могательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 

2; Определение Конституционного Суда РФ от 

25.05.2017 г. № 1013-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Громова Дениса Викторовича 

на нарушение его конституционных прав статьей 163 

торых может причинить существенный вред пра-

вам или законным интересам потерпевшего либо 

его близких, относятся, в частности, любые сведе-

ния, составляющие охраняемую законом тайну5.  

В контексте рассматриваемой проблемы важно 

как указать на виды распространяемых сведений 

(порочащих личность, выдуманных, не имеющих 

отношения к действительности – т.е. измыслен-

ных), так и определить характер угрозы, той роли, 

которую она выполняет, выступая в роли способа 

достижения преступного результата.  

Нам импонирует концепция, согласно которой 

измышлением может считаться лишь ложная ин-

формация, распространением которой грозит ви-

новный.  

Показательна диспозиция ч. 2 ст. 309 УК РФ, 

содержащая в диспозиции указание на несколько 

принуждающих действий и несколько разновидно-

стей угроз. Названная норма устанавливает опреде-

ленные уголовно-правовые санкции за принужде-

ние свидетеля, потерпевшего к даче ложных пока-

заний, эксперта, специалиста к даче ложного 

заключения или переводчика к осуществлению не-

правильного перевода, а равно принуждение ука-

занных лиц к уклонению от дачи показаний, соеди-

ненное с шантажом, угрозой убийством, причине-

нием вреда здоровью, уничтожением или 

повреждением имущества этих лиц или их близких. 

Основная нагрузка в данном случае сосредоточена 

в терминах, выражающих принудительное дей-

ствие (принуждение) и обозначающих устрашаю-

щее потерпевшего поведение (шантаж, угроза). 

Интересен анализ лексико-семантической 

группы «шантаж, угроза»: является ли шантаж 

угрозой; как соотносятся между собой данные по-

нятия?  

Шантаж в русском языке имеет значение не-

благовидных действий, угрозы разоблачения, раз-

глашения позорящих, компрометирующих сведе-

ний с целью вымогательства, а также вообще 

угрозы, запугивания чем-нибудь с целью создать 

выгодную для себя обстановку6. Ранее мы опреде-

ляли понятие угрозы, и следует заметить, что дан-

ные термины являются синонимичными.  

Как верно отмечает О.В. Борисова, шантаж об-

ладает общественной опасностью, поскольку при-

чиняет существенный вред психической неприкос-

новенности личности, вызывает у потерпевшего 

страх за собственное благополучие или благополу-

чие близких лиц, а также подавляет волю и препят-

ствует свободному волеизъявлению7. Такими же 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 23 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акт Рос-

сийской Федерации. – URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-

rf-ot-25052017-n-1013-o/ (дата обращения: 07 октября 

2019 г.). 
6 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 

М., 1989. С. 986. 
7 См.: Борисова О.В. Уголовно-правовое значение шан-

тажа // СПС «КонсультантПлюс». – 2019; URL: отрасли-

права.рф/article/26979. 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-25052017-n-1013-o/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-25052017-n-1013-o/
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свойствами обладает и угроза.  

Иные сведения, имеющие возможность причи-

нения существенного вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких, – это све-

дения, которые сам потерпевший хотел бы сохра-

нить в тайне. Соответственно, эти сведения не 

должны являться позорящими, но должны носить 

скрытый (тайный) характер – разглашение семей-

ных тайн (например, тайны усыновление), коммер-

ческой тайны. К измышлениям они отнесены быть 

не могут.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

лицо, угрожая распространением порочащих лич-

ность измышлений, по существу, угрожает распро-

странением клеветнической информации. Таким 

образом, фразеологический оборот «клевета – это 

порочащее личность измышление» имеет право на 

существование, однако с точки зрения действую-

щего уголовного законодательства это признаки 

различных составов преступлений. Так, термин 

«порочащие сведения», причем с указанием на их 

заведомо ложный характер, содержится в диспози-

ции ст. 128.1 УК РФ; указание на угрозу распро-

странения сведений, несущих в себе существенный 

вред для потерпевшего, совершится в диспозициях 

ч. 1 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 179 УК РФ.  

В декабре 2011 г. клевета была декриминали-

зована, но менее чем через год соответствующая 

статья была возвращена в УК РФ. Споры о целесо-

образности такого решения ведутся до сих пор. Су-

дебная практика по ст. 128.1 УК РФ примечательна 

тем, что для нее характерно большое количество 

оправдательных приговоров. Это потому, что дея-

ние, предусмотренное частью первой данной ста-

тьи, отнесено к делам частного обвинения. Уголов-

ные дела частного обвинения возбуждаются, за не-

которым исключением, по заявлению 

потерпевшего и могут быть прекращены в связи с 

примирением потерпевшего с подсудимым. При 

рассмотрении таких дел отсутствует прокурор (за 

исключением ряда случаев), что лишает судебный 

процесс обвинительного уклона и позволяет про-

явиться принципу состязательности. 

Одним из обязательных признаков клеветы яв-

ляется ее заведомость, которая подразумевает точ-

ное знание лица о ложности сведений. При добро-

совестном заблуждении лица относительно правди-

вого характера сведений нельзя говорить о 

заведомости. 

При квалификации клеветы необходимо раз-

граничивать сведения, которые несут в себе прямые 

утверждения о фактах, которые можно проверить 

на предмет соответствия их действительности, и 

суждения оценочного характера, которые, по сути, 

сводятся к выражению субъективного мнения лица. 

Высказывание лицом собственных убеждений не 

несет в себе конкретики, в связи с чем не может 

быть охарактеризовано как ложное или верное, по-

этому не подпадает под состав преступления «кле-

вета». 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод 

о том, что анализируемый в настоящей статье вид 

воздействия на волю потерпевшего является разно-

видностью психического насилия, который закреп-

лён в действующем уголовном законодательстве и 

реализуется в следующих формах, выступая, в том 

числе, способом совершения ряда преступлений, – 

клевета, шантаж, угроза распространением пороча-

щих сведений. Отсутствие законодательной дефи-

ниции угрозы распространения порочащих лич-

ность измышлений обусловливает необходимость 

унификации отмеченных признаков посредством 

введения в законодательный оборот названного 

термина. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу преступлений против общественной безопасности в уголовном законода-

тельстве России периода XVII-XIX веков. Детальному анализу подвергаются Соборное уложении 1649 г. 

и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Авторы приходят к выводу, что Соборное 

уложение 1649 г. в рамках своей системы не выделяло самостоятельной главы, посвященной исследуемой 

группе посягательств. Первоосновой формирования института ответственности за преступления против 

общественной безопасности стало именно Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Вместе с тем прообразы многих современных составов преступлений, представленных ныне в главе 24 УК 

РФ, содержались в обоих памятники права. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of crimes against public safety in the criminal legislation of Russia 

during the XVII-XIX centuries. The Cathedral Code of 1649 and the Сode about punishments criminal and cor-

rectional 1845 are subjected to detailed analysis. The authors conclude that the Cathedral Code of 1649, as part of 

its system, did not single out an independent chapter on the investigated group of encroachments. The primary 

basis for the establishment of the institution of responsibility for crimes against public safety was precisely the 

Сode about punishments criminal and correctional 1845. However, the prototypes of many modern corpus delicti, 

now presented in chapter 24 of the Criminal Code, were contained in both monuments of law. 

Ключевые слова: Соборное уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., преступления против общественной безопасности, шайка, скоп. 
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История борьбы с преступлениями против об-

щественной безопасности уходит корнями в глубь 

веков. Зачатки уголовно-правовой регламентации 

ответственности за отдельные деяния этой группы 

можно усмотреть уже в Русской Правде. Заметное 

развитие законодательный процесс в названной 

сфере получает в середине XVII в. в Соборном уло-

жении 1649 г. (далее – Уложение 1649 г.). В исто-

рии законодательства оно не имеет прецедентов, 

ибо это первый в России систематизированный пе-

чатный свод законов. Однако уровень систематиза-

ции конкретных глав еще не столь детален и кон-

кретен, что не позволяет в полной мере признать 

этот памятник права кодификацией. Артикул Воин-

ский 1715 г. содержал лишь некое подобие норм о 

преступлениях против общественной безопасности 

в главе семнадцатой «О возмущении, бунте и 

драке». Вместе с тем положения, здесь содержав-

шиеся, представляли собой некое «смешение» гос-

ударственных преступлений и посягательств на 

названный объект. Как свидетельствует история, 

большинство норм, предусматривающих ответ-

ственность за преступления, относящиеся в настоя-

щее время к числу посягательств на общественную 

безопасность, нашли закрепление лишь в Своде за-

конов Российской Империи 1833 г., а затем в Уло-

жении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. (далее – Уложение 1845 г.). В рамках насто-

ящей статьи рассмотрим более подробно установ-

ления Уложения 1649 г. и 1845 г., так как именно в 

этих памятниках права преступления против обще-

ственной безопасности получили более детальное 

закрепление. 
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В Соборном уложении 1649 г. не выделялось 

самостоятельной главы, посвященной преступле-

ниям против общественной безопасности. Это 

вполне объяснимо, причем не только с точки зрения 

объективно свойственного данному этапу развития 

законодательной техники примитивного подхода к 

систематизации. В указанный исторический период 

безопасность общества как таковая мало интересо-

вала государство, она носила подчиненный харак-

тер, так как во главу угла ставилась задача охраны 

царской власти, олицетворявшей власть божествен-

ную на земле. Поэтому особое развитие в Уложе-

нии 1649 г. получили нормы, касающиеся преступ-

лений против церкви (религиозные преступления) 

и царя (государственные преступления). Интересы 

общества в целом защищались постольку, по-

скольку этого требовала необходимость обеспече-

ния безопасности указанных ранее объектов. Вме-

сте с тем нормы, содержащие прообразы многих со-

временных составов преступлений, входящих в 

главу 24 УК РФ, в нем представлены. К таковым 

можно отнести бандитизм (ст. 209 УК РФ), органи-

зацию преступного сообщества (преступной орга-

низации) и участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ), ху-

лиганство (ст. 213 УК РФ), нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 226 УК 

РФ). Рассмотрим более детально подходы к их ре-

гламентации в Соборном уложении 1649 г. 

Не зная такого понятия, как банда, Соборное 

уложение 1649 г., однако, выделяло «шайку» как ее 

прообраз. Ответственность шаек была связана, как 

правило, с совершением разбоя или грабежа. Раз-

боем признавалось совершенное шайкой с приме-

нением насилия, опасного для жизни, завладение 

чужим имуществом, а грабежом – аналогичное де-

яние, но не опасное для жизни и здоровья. Совер-

шение исключительно шайкой и повторность явля-

лись отличительными признаками разбоя. 

О преступном сообществе как соучастии осо-

бого рода впервые, по утверждению А.Н. Трайнина 

[1, С. 271-272], речь идет в ст. ст. 20 и 21 гл. II («О 

государской чести и как его государьское здоровье 

оберегать а в ней 22 статьи») Соборного уложения 

1649 г.: «Также самовольством, скопом и заговором 

к царскому величеству, и на его государственных 

бояр и окольничих и на думных и на ближних лю-

дей, и в городах и в полках на воевод, и на приказ-

ных людей, и ни на кого никому не приходити, и 

никого не грабити и не побивати. А кто учнет к цар-

скому величеству, или на его государевых бояр и 

окольничих и думных и ближних людей, и в горо-

дах и в полках на воевод, и на приказных людей, 

или на кого ни буди приходити скопом и заговором 

и учнути кого грабити, или побивати: и тех людей, 

кто так учинит, за то по потому же казнити смер-

тию, без всякий пощады» [2, С. 119]. 

Содержание нормы позволяет констатировать, 

что Уложение 1649 г. выделяло две формы органи-

зованных преступных формирований: скоп и заго-

вор. В отличие от заговора, который предполагал 

направленность на совершение конкретных дей-

ствий незначительного числа участников, при дли-

тельном временном существовании и направленно-

сти на совершение нескольких преступлений, скоп 

характеризовался коллективными действиями лиц, 

осуществляемыми с определенной целью по зара-

нее оговоренному плану. 

В ст. 2 гл. III («О государеве дворе, чтоб на гос-

удареве дворе ни от кого никакова бесчиньства и 

брани не было») Соборного уложения 1649 г. за-

креплялись отдельные проявления такого преступ-

ления, как хулиганство: «А будет кто в государеве 

дворе кого задерет, из дерзости ударит рукою ... по-

садити его в тюрьму на месяц».  

Отдельные нормы Уложения 1649 г. (ст. ст. 

202, 218, 222-228 гл. X «О суде») жёстко регламен-

тировали соблюдение правил пожарной безопасно-

сти, а также предусматривали меры наказаний за 

оплошности, явившиеся причиной возникновения 

пожаров. Например, в ст. 227 в качестве условия 

при найме квартиры оговаривалось, что «...нанима-

телю того двора не зажечь и от огня беречь» [3, С. 

140]. Этой статьей определялись взаимоотношения 

между домовладельцами и нанимателем в сфере 

пользования огнем. Заключенный между ними до-

говор в случае пожара носил нормативный харак-

тер и мог быть рассмотрен в судебных инстанциях. 

Жилец, виновный в том, что неумышленно сжег 

двор, обязан был восполнить понесенный хозяином 

ущерб, но какой-либо иной ответственности не нес. 

Ситуация, в которой пожар, начавшийся с одного 

двора, служил источником возгорания других, при-

знавалась «ненарочным делом», и ответчик осво-

бождался от всяких исков. Более того, закон считал 

его пострадавшим. Дальнейшее распространение 

пожара рассматривалось как несчастье, так как все 

«учинилось не по умышлению» [4, С. 15]. 

Вместе с тем Соборное уложение 1649 г. 

предусматривало суровые санкции за умышленные 

поджоги, относясь более снисходительно к неосто-

рожным. В силу ст. 228, если «зажигалщик» будет 

пойман и будет доказано, что поджог произведен 

умышленно, «ради вражды или разграбления», то 

предписывалось сжечь его самого. Позднее в 1654 

г. этот указ был несколько «смягчен». Сожжение 

было заменено на повешение. 

Кроме того, оно предусматривало ответствен-

ность и за хищение оружия. Так, в ст. 28 гл. VII («О 

службе всяких ратных людей Московского госу-

дарьства») устанавливалось наказание за кражу 

оружия военнослужащим у военнослужащего: «А 

буде кто, будучи на службе в полкех, у кого украдет 

ружье, и того бити кнутом нещадно, а что украл, и 

то на нем доправить и отдать тому, у кого он 

украл». 

В дальнейшем в дореволюционном уголовном 

законодательстве России соответствующие поло-

жения получили детальное развитие в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Именно Уложение 1845 г. содержало боль-

шинство норм, являющихся прототипами террори-

стического акта, захвата заложника, бандитизма, 

организации преступного сообщества, массовых 



Sciences of Europe # 44, (2019)  33 

беспорядков, хулиганства, вандализма, нарушения 

требований пожарной безопасности и др., содержа-

щихся в ныне действующем УК РФ (ст. 205, 209, 

210, 212, 213, 214, 216, 219 и пр.). 

 К преступлениям террористического харак-

тера Уложение 1845 г. относило преступные дея-

ния, направленные против жизни, здравия, свободы 

или чести монарха, его супруги, наследника пре-

стола, а равно и других членов правящего импера-

торского дома, а также покушение на лишение или 

ограничение верховной власти государя импера-

тора или высочайших прав наследника престола 

(ст. 263 и 266). За совершение такого рода деяний 

виновные подвергались лишению всех прав состо-

яния и смертной казни. Преступление считалось 

оконченным не только с момента покушения или 

приготовления, когда для целей преступления ви-

новный составлял «заговор или сообщество либо 

вступал в такой заговор или сообщество», но уже с 

момента проявления им своего злого умысла «чрез 

словесное или письменное изъявление своих о том 

мыслей или предположений». К той же мере нака-

зания приговаривались соучастники теракта, укры-

ватели виновных, а также лица, которые, «знав и 

имея возможность донести о злоумышлении или о 

злоумышленниках, не исполнили сей обязанности» 

(ст. 264–266) [5, С. 10-11].  

Еще одним составом, который можно отнести 

к преступлениям террористического характера, 

был бунт против Верховной власти. Целью такого 

восстания «скопом и заговором», в том числе во-

оруженного, являлось ниспровержение правитель-

ства во всем государстве или какой-либо его части 

либо смена формы правления или законного по-

рядка наследования престола (ст. 271). Лишению 

всех прав состояния и смертной казни подвергались 

виновные, соучастники любого рода и недоноси-

тели. Если восстание было заблаговременно от-

крыто правительством и вследствие этого предот-

вращено, закон предусматривал более мягкое нака-

зание (ст. 272).  

Согласно Уложению 1845 г. к преступлениям 

террористического характера относились также 

преступные деяния, предусмотренные ст. 284 (во-

оруженное восстание против правительством уста-

новленных властей) и 291 (вооруженное сопротив-

ление приведению в исполнение отдельных поста-

новлений властей, правительством установленных, 

или законным действиям чиновника при отправле-

нии им обязанностей службы). В первом случае ви-

новные осуждались к лишению всех прав состоя-

ния и срочной каторге; во втором предусматрива-

лось альтернативное наказание, зависящее от 

обстоятельств дела: лишение всех прав состояния и 

срочная каторга; ссылка на поселение в Сибирь; ли-

шение всех особенных, лично и по состоянию при-

своенных прав и преимуществ и срочная ссылка на 

житие в Иркутскую или Енисейскую губернию; ис-

правительные арестантские роты гражданского ве-

домства [5, С. 12]. 

В российском дореволюционном уголовном 

законодательстве употреблялся термин «шайка», т. 

е. группа людей, объединившихся для какой-ни-

будь преступной деятельности (аналог современ-

ных банд и преступных сообществ (ст. 209 и 210 УК 

РФ)). В отечественной уголовно-правовой док-

трине конца XIX – начала XX в. шайкой признава-

лось сообщество лиц, предварительно согласив-

шихся между собою на целый ряд в отдельности 

еще не определенных, однородных или разнород-

ных преступлений, кои они решаются совершать 

совокупными силами. Ответственность за состав-

ление шайки для разбоев, зажигательств и иных 

преступлений, независимо от того, что шайка и не 

учинила еще никакого преступления, в Уложении 

была предусмотрена в виде «лишения всех прав со-

стояния и ссылке в каторжные работы на время от 

четырех до шести лет» (ст. 924). Раскрывая понятие 

шайки, рассматриваемое Уложение проводило не-

кую дифференциацию ответственности соучастни-

ков в зависимости от выполняемой ими роли в со-

вершении преступления. Уложение 1845 г. преду-

сматривало уголовную ответственность за 

организацию сообществ и заговоров в основном за 

преступления государственные и против порядка 

управления. 

Виды деяний, посягающих на общественный 

порядок, были прописаны в Уложении 1845 г. в раз-

деле II «О преступлениях против веры и о наруше-

ниях ограждающих оную постановлений», в нем 

содержались нормы, предусматривающие наказа-

ние за «богохульство», деяния, затрагивающие ду-

ховные интересы православной веры. Немалая их 

часть была посвящена обеспечению порядка пове-

дения (благочиния) в церкви и местах богослуже-

ния. 

Кроме того, норма, аналогичная современному 

пониманию массовых беспорядков, содержалась в 

ст. 269 (1), предусматривающей дифференцирован-

ную ответственность за устройство, подговор к 

устройству или участие в публичном скопище, со-

провождавшемся насилием или угрозой над лично-

стью, похищением, самовольным завладением, ис-

треблением или повреждением чужого имущества, 

вторжением в чужое обитаемое здание либо иное 

помещение, огороженное место или усадьбу, а 

равно руководство совершением указанных дей-

ствий или подстрекательство к ним [6, С. 22]. 

Непосредственно признаки осквернения, по-

вреждения и уничтожения имущества как прообра-

зов состава преступления, ныне предусмотренного 

ст. 214 УК РФ, содержались в нескольких статьях 

Уложении 1845 г. Глава третья «О оскорблении 

святыни и нарушении церковного благочиния» раз-

дела «О преступлениях против веры и о нарушении 

ограждающих оную постановлений» перечисляла 

преступления, нарушавшие порядок и спокойствие 

в церкви, выражавшие неуважительное отношение 

к предметам культа. Так, ст. 217 предусматривала 

ответственность за истребление или повреждение 

постановленных на публичных местах крестов или 

изображений Спасителя, Богородицы и Святых 

угодников, или Ангелов. Мотивом данного пре-

ступления обозначалось намерение «оказать неува-
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жение к вере христианской». В главе «О преступле-

ниях против Священной Особы и Членов Импера-

торского Дома» раздела 3 Уложения в диспозиции 

ст. 246 предусматривалась уголовная ответствен-

ность за умышленное повреждение, искажение или 

истребление выставленных в присутственном или 

публичном месте портретов, статуй, бюстов или 

иных изображений Государя Императора. В главе 

второй раздела 4 «О оскорблении и явном неуваже-

нии к присутственным местам и чиновникам при 

отправлении должности» Уложения содержалась 

ст. 278, устанавливавшая ответственность за пору-

гание или искажение с намерением оказать неува-

жение властям публичных, воздвигнутых по распо-

ряжению или с разрешения правительства памятни-

ков. 

Уложение 1845 г. регламентировало и ответ-

ственность за нарушение правил безопасности при 

ведении строительных работ. Глава восьмая «О 

нарушении правил Устава строительного» раздела 

8 содержала обширный перечень норм, предусмат-

ривающих дифференцированную ответственность 

для различного рода работников (архитекторов, по-

мощников архитекторов, техников-строителей и 

др.) за нарушение как общих, так и особых правил 

строительства. Особое внимание заслуживает при-

мечание к ст. 1339 главы 1 данного раздела, преду-

сматривающее специальный вид освобождения от 

уголовной ответственности. В случае, «когда от-

ступление от утвержденных планов и фасадов до-

пущено по уважительной причине, и, по ходу ра-

бот, не было возможности испросить своевременно 

на то разрешения, а допущенное отступление будет 

признано не противным строительному искусству, 

ни в отношении прочности, ни в отношении пра-

вильности постройки, то надлежащему главному 

начальнику предоставляется в семь случае освобо-

дить строителей от всякаго взыскания».  

Кроме того, Уложением 1845 г. в главе девятой 

«О нарушении правил осторожности от пожаров» 

раздела 8 предусматривало уголовную ответствен-

ность за деяния, совершаемые в результате наруше-

ния правил пожарной безопасности. В зависимости 

от различных факторов совершения преступления 

(места совершения, характера преступных дей-

ствий) ответственность была дифференцирована. 

Если было установлено, что в результате наруше-

ния правил предосторожности не происходит по-

жар, то преступник подвергается штрафу, когда по-

жар произошел – аресту не свыше одного месяца 

или денежному взысканию свыше ста рублей. 

Уложение 1845 г. содержало нормы об ответ-

ственности за незаконный оборот оружия, распола-

гавшиеся также в различных его главах. Например, 

ст. 987 определяла жесткое наказание за изготовле-

ние, приобретение, хранение, ношение и сбыт без 

надлежащего разрешения взрывчатых веществ или 

снарядов. В том случае, если виновный не смог до-

казать отсутствие преступной цели, он подвергался 

лишению всех прав и преимуществ и отдаче в ис-

правительные арестантские отделения на время от 

четырех до пяти лет. Если было установлено, что 

перечисленные в диспозиции данной статьи дей-

ствия совершены с целью, «противною государ-

ственной безопасности и общественному спокой-

ствию», виновный лишался всех прав состояния и 

ссылался на каторжные работы на срок от четырех 

до пятнадцати лет. В ст. 986 предусматривалась от-

ветственность за производство торговли порохом в 

виде промысла лицами, не получившими на это 

специального свидетельства. Наказывалось это де-

яние заключением в тюрьму на срок от двух до че-

тырех месяцев и конфискацией пороха. Ответ-

ственность в ст. 1241 предусматривалась за изго-

товление предметов вооружения – запрещенного 

законом оружия; оружия, производство которого 

осуществляется лишь государством; артиллерий-

ских боеприпасов и пороха без соответствующего 

разрешения. Наказание дифференцировалось в за-

висимости от количества незаконно изготовлен-

ного: «буде приготовление им количество оружия, 

бомб и т.п. не весьма значительно, заключению в 

тюрьме на время от трех до 6 месяцев; а в против-

ном случае, заключению в крепости на время от 

года до двух лет». В свою очередь ст. 1243 Уложе-

ния содержала нормы об ответственности за изго-

товление или хранение в большом количестве ору-

жия в целях, противных государственной безопас-

ности. Если виновный изготавливал или хранил 

запрещенное законом или в большом количестве 

оружие, порох, боеприпасы к артиллерийским ору-

диям, преследуя при этом цель, угрожавшую госу-

дарственной безопасности или спокойствию, он 

подвергался наказанию как за бунт против Верхов-

ной власти или участие в подготовке к нему, сно-

шение с внешним врагом (ст. 1243 Уложения) [7, С. 

155]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, 

что структура Соборного уложения 1649 г. была но-

ваторской для своего времени и во многом опреде-

лила последующее развитие законодательства, в 

особенности Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., в том числе в части регла-

ментации ответственности за преступления против 

общественной безопасности и формирования их си-

стемы. Несмотря на то, что нормы об ответственно-

сти за посягательства на общественную безопас-

ность содержались в различных разделах Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

именно его можно считать первоосновой формиро-

вания данного института в уголовном законода-

тельстве России. 

 

Литература 

1. Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 

2. Хрестоматия по истории государства и 

права СССР / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистя-

кова. М.: Юридическая литература, 1984. 

3. Соборное уложение 1649 года // Российское за-

конодательство Х-ХХ вв. в 9 т. Т. 3: Акты земских со-

боров / под ред. О.И. Чистякова. М: Юридическая 

литература, 1985. 



Sciences of Europe # 44, (2019)  35 

4. Гармышев Я.В. Уголовно-правовая харак-

теристика нарушения правил пожарной безопасно-

сти: дис... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 

5. Гугасари Е.С. Ответственность за преступ-

ления террористического характера по уголовному 

законодательству российской империи XIX в. // 

Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2013. №3 (9). 

6. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под 

ред. А.И. Коробеева. Т. IV: Преступления против 

общественной безопасности. СПб, 2008. 

7. Мусаев М.М. Уголовная ответственность и 

наказание за незаконное изготовление оружия: ис-

торический опыт и современные реалии // Пробелы 

в российском законодательстве. 2013. № 5. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ СТРАДАНИЯ В ИСКАХ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА 

 

Монгуш А.Л., 

канд.юр.наук, доцент ТувГУ 

г.Кызыл, РФ 

Акажик Ш.О. 

магистрант 3 курс ТувГУ 

г. Кызыл, РФ 

 

PHYSICAL AND WARNING IN THE DEFENSE of THE GREAT AND GREAT 

 

Mongush A., 

Dr. Jur.science, Associate Professor, TooveSU 

Kyzyl, Russia 

Akazhik S. 

Undergraduate 3rd course of TooveSU 

Kyzyl, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

В целях установления единства правоприменительной практики, в статье предложены определения 

физических и нравственных страданий от посягательств на честь и достоинство индивидов.  

ABSTRACT 

In order to establish the unity of law enforcement practice, the article proposes definitions of physical and 

moral suffering from attacks on the honor and dignity of individuals. 

Ключевые слова: честь, достоинство, нравственные страдания, физические страдания, судебная за-

щита. 

Keywords: honor, dignity, moral suffering, physical suffering, judicial protection. 

 

В жизни бывают ситуации, которые негативно 

отражаются на поведении человека. Виной всему 

являются умышленные действия отдельной пер-

соны или целой организации. В результате постра-

давший испытывает не только материальный 

ущерб, но и ощущает душевное волнение, которое, 

так или иначе, может воздействовать на дальней-

шую жизнь потерпевшего. 

Всё это в итоге порождает нравственные стра-

дания, которые носят характер морального вреда. 

Он заключается в потере работы, разглашении вра-

чебной тайны, распространению порочащих лич-

ность сведений, которые являются ложными, боль 

от увечий или от заболевания, которое стало ре-

зультатом морального ущерба и прочее. 

Нравственные страдания это чувства волнения 

тревоги, после определённых событий, произошед-

ших в прошлом. Это может спровоцировать стресс, 

страх, чувство стыда. Пережитые эмоции могут 

влиять как на настроение, так и на психическое и 

даже физическое здоровье. 

При рассмотрении дел, связанных с защитой 

чести и достоинства индивидов, с достаточно высо-

кой регулярностью происходит критика словосоче-

тания «моральный вред» в связи с тем, что оно, по 

мнению специалистов, не соответствует своему со-

держания, предлагая замену прилагательного «мо-

ральный» каким-либо иным, более подходящим, по 

мнению соответствующего специалиста, термином. 

В частности, высказывались предложения изме-

нить название рассматриваемой разновидности 

вреда, к примеру, на словосочетание «неимуще-

ственный вред» [5, с. 128]. Едва ли стоит поддер-

жать такую инициативу, так как при ее законода-

тельной реализации возникнет ситуация двух вари-

антов неимущественного вреда: неимущественный 

вред, выступающий умалением нематериальных 

благ, перечисленных ст. 150 ГК РФ [1], а также не-

имущественный вред, состоящий в физических, 

нравственных страданиях. 

Но вряд ли имеет смысл анализировать по-

дробно все высказанные по этому поводу предло-

жения. Дискуссии такого рода вряд ли имеют шанс 

прекратиться, пока само упоминание о моральном 

вреде будет присутствовать в российском законода-

тельстве. Они, как можно увидеть из анализа опуб-

ликованных по данной проблематике научных ис-

точников, так или иначе в любом случае сводятся к 

изменению прилагательного «моральный» на ка-

кое-либо иное прилагательное, которое создаст 
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аналогичные проблемы по его толкованию. При 

этом неправильное определение сущности и содер-

жания рассматриваемой категории влечет в отдель-

ных случаях неверные теоретические выводы ис-

следователей. К примеру, А.М. Беляковой указыва-

лось на то, что свое проявление моральный вред 

может получить в виде ограничения возможности 

индивида по свободному передвижению по при-

чине ампутации ног, утраты возможности функций 

зрения, слуха, голоса [4, с. 93]. 

Между тем, видится очевидным, что указан-

ные ограничения представляет выступаю в каче-

стве проявлений именно органического вреда, то-

гда как к моральному вреду относятся переживания 

конкретного потерпевшего в связи с возникнове-

нием и существованием таких ограничений. Ком-

пенсация в пользу инвалида приобретенных 

средств реабилитации, а также пройденных курсов 

восстановления выступает в качестве компенсации 

органического вреда, опосредованного возмеще-

нием причиненного имущественного вреда. Что же 

касается подлежащего компенсации морального 

вреда, то таковой в рассматриваемой ситуации был 

бы выражен переживаниями лица ввиду неустрани-

мости последствий причиненных ему увечий. 

Как представляется, в правовом государстве 

едва ли можно обойтись без четкого и юридически 

определенного понимания понятий «нравственные 

и физические страдания», а также их соотношения 

между собой, так как это прямо повлечет снятие от-

дельных практических трудностей по доказыва-

нию, ввиду того, что размер возмещения на случай 

причинения морального вреда, в частности, посяга-

тельствами на честь и достоинство личности, ис-

числяется исходя из характера нравственных, а 

также физических страданий конкретного потер-

певшего (на это указывается в ст. 1101 ГК РФ [2]). 

Таким образом, мы считаем, что заслуживает 

поддержки предложение по внесению изменений в 

тексте Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ [3], разъясняющего вопросы компенсации мо-

рального вреда, где в п. 2 предлагается сформули-

ровать отдельный абзац второй содержащий следу-

ющие определения: «При этом судам рекомендо-

вано нравственные страдания трактовать как эмо-

ционально-волевые переживания индивидов, выра-

жающиеся в ощущении им чувства дискомфорта 

любой локализации, чувства унижения, стыда или 

неполноценности, ненормальности, отчаяния и ана-

логичных отрицательных эмоций, а физические 

страдания – рассматривать как получающие отра-

жение в психике индивидов чувства, вызывающие 

у них ощущения боли или удушья, телесного недо-

могания, тошноты, физиологических расстройств и 

других».  

На наш взгляд, в результате реализации таких 

предложений в стране может быть сделан каче-

ственный и прогрессивный шаг на направлении 

установления единства судебной практики по де-

лам, связанным с посягательствами на честь, досто-

инство индивидов, а также вытекающим из заявле-

ния требований о компенсации морального вреда в 

подобных ситуациях за счет введения единой тер-

минологии и ее оценочного толкования. 
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кримінальному провадженні. Відсутність достатньої кількості розробок, що стосуються допустимості еле-

ктронного документа, вимагає його детального аналізу і вивчення. Електронні документи можуть висту-

пати доказом у будь-якому кримінальному провадженні, незалежно від його кримінально-правової квалі-

фікації. Проаналізовано вимоги, які стосуються електронних документів крізь призму допустимості. Для 

виділення основних проблем, які виникають перед органами досудового розслідування під час збирання, 

отримання електронних доказів проаналізовано судову практику України та рішення Європейського суду 

з прав людини. Запропоновано рекомендації для недопущення помилок сторонами кримінального прова-

дження під час доказування. Звернено увагу на необхідність збирання доказів без будь-яких порушень 

прав та свобод людини та відповідно до основних вимог КПК України, зокрема правильного визначення 

процесуального джерела доказу, забезпечення відповідної фіксації процесуальної дії, забезпечення збере-

ження речей та документів, ознайомлення з електронним документом після завершення досудового розс-

лідування.  

ABSTRACT 

The article deals with the admissibility of collecting and receiving electronic documents as evidence in crim-

inal proceedings. The lack of a sufficient number of developments concerning the admissibility of an electronic 

document requires its detailed analysis and study. Electronic documents can be used as evidence in any criminal 

proceedings, regardless of their criminal qualification. Requirements regarding electronic documents through the 

prism of admissibility are analyzed. In order to identify the main problems that encounter pre-trial investigation 

authorities during collecting, obtaining electronic evidence, the case law of Ukraine and the decision of the Euro-

pean Court of Human Rights have been analyzed. Recommendations are offered to prevent the parties of criminal 

proceedings from proving themselves. Attention is drawn to the need to collect evidence without any violation of 

human rights and freedoms and in accordance with the basic requirements of the CPC of Ukraine, including the 

correct determination of the procedural source of evidence, ensuring proper recording of procedural action, ensur-

ing the preservation of things and documents, familiarization with the electronic document after completion of the 

pre-trial investigation. 

Ключові слова. Доказ, електронний документ, відеозапис як доказ, збирання електронних докумен-

тів, отримання електронних документів, допустимість. 

Keywords: Proof, electronic document, video recording as evidence, collection of electronic documents, re-

ceipt of electronic documents, admissibility. 

 

Вступ. Еволюція комунікацій та новітні техно-

логії спричинили зміну способу обміну інформа-

цією у всіх сферах життя суспільства. Особливо збі-

льшується кількість створених електронних доку-

ментів. Електронні пристрої можуть бути як 

знаряддям вчинення кримінального правопору-

шення так і містити інформацію про інших причет-

них до злочину осіб чи алібі правопорушника. Зда-

валось, що можливість моментального фіксування 

обставин кримінального правопорушення за допо-

могою техніки полегшить процес доказування у 

кримінальному провадженні, однак на практиці ви-

никає безліч проблем саме на етапі збирання дока-

зів, зокрема і електронних документів.  

Популярним науковцем, який досліджував 

електронні документи є американець Еоган Кейсі. 

Його праці основані на використанні англосаксон-

ської правової системи, тому використання його ро-

зробок можливе для теоретичного вивчення основ 

в контексті порівняння з діючою правовою систе-

мою України. 

У дослідженнях С.Й. Гонгало, І.О. Крицької, 

Т.Е. Кукарникової, В.В. Мурадова, С.М. Стахівсь-

кого, Д.М. Цехана, О.Е. Чекотовської, Г.Л. Чи-

грина, О.Е. Шведової лише частково окреслюється 

особливості збирання електронних документів та 

поняття допустимості. 

Метою cтатті є дослідження електронного до-

кумента в частині визначення його допустимості, 

аналізу судової практики на предмет порушень, які 

були допущені під час збирання електронних доку-

ментів, а також визначення основних правил і реко-
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мендацій збирання електронних документів. Осно-

вними методами дослідження є аналіз, синтез та по-

рівняння. 

Основна частина. Сторони кримінального 

провадження мають рівні права на збирання та по-

дання до суду речей, документів, інших доказів, 

клопотань, скарг, а також на реалізацію інших про-

цесуальних прав, передбачених КПК України. 

Як докази сторони можуть подавати елект-

ронні документи. Електронний документ, на нашу 

думку, це інформація, яка міститься в електронній 

формі та може бути використана як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час криміналь-

ного провадження [1, с. 238]. 

Під час збору доказів слідчий, прокурор, пови-

нен дотримуватись основних вимог, що стосуються 

доказів: належність, допустимість, достатність, до-

стовірність. 

Визнаватися допустимими і використовува-

тися як доказ в кримінальному провадженні можуть 

тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог 

кримінального процесуального законодавства. Оці-

нка доказів на предмет їхньої допустимості є од-

нією з гарантій забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина в кримінальному процесі, прий-

няття законного і справедливого рішення у справі. 

Аналіз положення ч. 3 ст. 62 Конституції України 

«обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 

одержаних незаконним шляхом» дає підстави для 

висновку, що обвинувачення у вчиненні злочину не 

може бути обґрунтоване фактичними даними, оде-

ржаними в незаконний спосіб, а саме: з порушен-

ням конституційних прав і свобод людини і грома-

дянина; з порушенням встановлених законом по-

рядку, засобів, джерел отримання фактичних 

даних; не уповноваженою на те особою тощо [2]. 

Згідно зі ст. 19 Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод, обов'язок Європей-

ського суду з прав людини полягає в забезпеченні 

дотримання Договірними державами їхніх зобов'я-

зань за Конвенцією. Зокрема, до його функцій не 

належить розгляд помилок, яких нібито припусти-

вся національний суд при вирішенні питань факту 

чи права, якщо - і тією мірою, якою – такі помилки 

не становлять порушення гарантованих Конвен-

цією прав і свобод.  

Хоча ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод гарантує право на справе-

дливий судовий розгляд, вона не встановлює ніяких 

правил стосовно допустимості доказів як таких, бо 

це передусім питання, яке регулюється національ-

ним законодавством [3]. 

Так, згідно ч.1 ст.86 КПК України, допусти-

мість доказу означає отримання доказу у порядку 

визначеному КПК України. 

Торкаючись питання правової регламентації 

допустимості доказів, необхідно відзначити, що 

чинне кримінальне процесуальне законодавство 

України містить визначення поняття допустимості 

доказів (ст. 86 КПК України), але не виділяє, за ви-

нятком випадків істотного порушення прав та сво-

бод людини (ст. 87 КПК України), критерії вирі-

шення питання про недопустимість доказів. Крім 

того, висновок про визнання за доказами цієї не-

від’ємної ознаки постає з положень класичної тео-

рії доказів, зі змісту ч. 3 ст. 62 Конституції України 

(норма про неможливість обґрунтування обвинува-

чення на доказах, отриманих незаконним шляхом) 

та ч. 1 ст. 84 КПК України (легальне поняття дока-

зів). У цілому норми, що прямо або опосередковано 

стосуються допустимості доказів, хаотично розта-

шовані в тексті чинного КПК України [4, с.246-

247]. 

Аналіз дискусійних питань про зміст кожного 

критерію дозволяє зробити висновок про те, що 

вчені-процесуалісти встановлюють різні критерії 

дослідження доказів із точки зору їх допустимості. 

Водночас майже всі фахівці називають серед умов 

допустимості доказів у кримінальному прова-

дженні такі складові елементи: належний суб’єкт, 

належний спосіб, належне джерело, належна форма 

закріплення відомостей про факти [4, с. 245]. 

Для дослідження електронного документа в 

частині допустимості, на нашу думку, доцільно 

проаналізувати кожен його елемент: 

1. Належний суб’єкт збирання електронних 

документів. 

Вимога про те, що доказ має бути отриманий 

належним суб’єктом, означає одержання його уча-

сником кримінального процесу, правомочним здій-

снювати це провадження (конкретну процесуальну 

дію).  

Зокрема, належним суб’єктом, який уповнова-

жений на проведення досудового розслідування є 

слідчий: 

- визначений керівником органу досудового 

розслідування для здійснення конкретного кримі-

нального провадження (ч. 1 ст. 214 КПК України); 

- якому із заяви, повідомлення чи інших 

джерел стало відомо про обставини, які можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопору-

шення, розслідування якого не віднесено до його 

компетенції (підслідності), він проводить розсліду-

вання доти (тобто є належним слідчим у цьому кри-

мінальному провадженні), доки прокурор не визна-

чить іншу підслідність (ч. 2 ст. 218 КПК України).  

- якому постановою слідчого іншого органу 

досудового розслідування іншої територіальної 

юрисдикції чи прокурора доручено проведення слі-

дчих (розшукових) і негласних слідчих (розшуко-

вих) дій (ч. 6 ст. 218 КПК України); 

- який входить до складу слідчої групи (ч. 2 

ст. 38 КПК України);  

- який на час провадження конкретних слід-

чих (розшукових) чи інших процесуальних дій, в 

результаті яких були отримані докази, перебував на 

посаді слідчого й виконував свої трудові обов’язки 

(зокрема, не знаходився на лікуванні, не перебував 

у відпустці тощо) [5, с.246-247]. 

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України, слі-

дчим є службова особа відповідного органу досудо-

вого розслідування, уповноважена в межах компе-

тенції, передбаченої КПК України, здійснювати до-

судове розслідування кримінальних 

правопорушень. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10/ed_2018_07_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#10
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Це доводить, що відповідна службова особа 

має право здійснювати досудове розслідування за 

одночасної наявності двох умов: 

1) вона є службовою особою органу досудо-

вого розслідування, до компетенції якого відно-

ситься розслідування відповідного кримінального 

провадження; 

2) вона є уповноваженою у передбачений зако-

ном спосіб на здійснення досудового розсліду-

вання.  

Дотримання умови щодо призначення слід-

чого на проведення досудового розслідування мож-

ливе лише при правильному визначенні органу до-

судового розслідування, до компетенції якого від-

носиться таке розслідування.  

Постанова прокурора про визначення підслід-

ності (в порядку ч. 7 ст. 214 КПК України) чи дору-

чення проведення досудового розслідування кримі-

нального правопорушення іншому органу досудо-

вого розслідування (в порядку ч. 5 ст. 36 КПК 

України) з порушенням вимог підслідності не упо-

вноважують орган досудового розслідування на 

проведення будь-який дій. 

Керівник органу досудового розслідування, 

який не може проводити досудове розслідування 

кримінального провадження згідно зі ст. 216 КПК 

України, не може й уповноважувати слідчого на 

такі дії. Прийняте рішення керівника органу досу-

дового розслідування про призначення слідчого у 

кримінальному провадженні всупереч вимог підс-

лідності не має жодного юридичного значення [6].  

Інші учасники кримінального провадження та-

кож можуть збирати докази, способами наданих їм 

КПК України. Залучення інших учасників прово-

диться слідчим, прокурором шляхом прийняття рі-

шення про проведення відповідної процесуальної 

дії. 

Таким чином, вичерпний перелік осіб, які мо-

жуть здійснювати збирання доказів та умови їх при-

значення, залучення визначені КПК України.  

2. Належний спосіб збирання електронних 

документів. 

Основним способом збирання доказів слідчим, 

прокурором у кримінальному провадженні є прове-

дення слідчих (розшукових) дій та негласних слід-

чих (розшукових) дій. Їх перелік визначений Гла-

вами 20 та 21 КПК України. Окрім того, сторона об-

винувачення та сторона захисту можуть подавати 

запити до підприємств, установ та організацій. 

З метою досягнення дієвості кримінального 

провадження сторона обвинувачення може зверта-

тись із клопотанням про застосування заходів за-

безпечення кримінального провадження.  

Так, тимчасовий доступ до електронного доку-

мента є одним із заходів забезпечення криміналь-

ного провадження і полягає у наданні особою, у во-

лодінні якої знаходяться такий електронний доку-

мент, стороні кримінального провадження 

можливості ознайомитися з ним, зробити копії та 

вилучити його (здійснити виїмку). Цей захід не є 

слідчою (розшуковою) дією, а одним із способів 

отримання доступу до інформації і має проводи-

тися лише у випадку, коли особа (володілець) від-

мовляється надати інформацію добровільно, або ін-

формація становить охоронювану законом таєм-

ницю. У випадку, якщо існує загроза безповоротної 

зміни, знищення електронного документа прово-

дити тимчасовий доступ недоцільно, а слід одразу 

проводити обшук. 

КПК України допускає звернення з клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і документів не 

тільки стороною обвинувачення, але й захисту. У 

випадку відмови підприємства, установи, організа-

ції у наданні електронного документа сторона захи-

сту може отримати дозвіл суду на такий доступ. Од-

нак, як показує практика, деякі суди не задовольня-

ють клопотання сторони захисту про тимчасовий 

доступ у зв’язку з необхідністю використання усіх 

законних процесуальних можливостей для отри-

мання запитуваних відомостей без звернення до 

суду [7]. В першу чергу це звернення до слідчого чи 

прокурора з відповідним клопотанням. Вважаємо, 

що такі рішення є незаконними та суперечать заса-

дам змагальності, рівності сторін в частині зби-

рання доказів. Окрім того, виконання ухвали суду 

про тимчасовий доступ до речей та документів мо-

жливе лише слідчим у кримінальному провадженні.  

Отримання доступу до електронного докуме-

нта без його огляду, на нашу думку, є порушенням 

правила належності збирання доказів. Для отри-

мання (фіксації) електронного документа необхі-

дно провести відповідну слідчу (розшукову) дію, а 

саме огляд.  

У КПК України відсутнє право огляду доказів, 

у тому числі електронного документа стороною за-

хисту, адже ст. 237 КПК України зазначає вичерп-

ний перелік осіб, які можуть проводити огляд. 

Тому, сторона захисту має право надати електрон-

ний документ слідчому чи прокурору для огляду та 

долучення його до матеріалів кримінального прова-

дження.  

Огляд, за можливості, необхідно проводити з 

первинного електронного пристрою, на який про-

водився запис, збереження електронного докуме-

нта з копіюванням документа на відповідний носій 

інформації. Важливо забезпечити подальшу мож-

ливість безпосереднього дослідження даного елек-

тронного документа судом, тому слід зобов’язати 

власника пристрою, на якому знаходиться оригінал 

електронного документа зберігати його до закін-

чення судового процесу, або вилучати такий прист-

рій за можливості. 

При аналізі судових рішень встановлено випа-

дки неправильного трактування способу отримання 

електронного документа у кримінальному прова-

дженні. Наприклад, у судовому засіданні стороною 

захисту заявлено про недопустимість диску із ві-

деозаписом камер спостереження хостелу як речо-

вого доказу, де було зафіксовано факт затримання 

правопорушників. Відеозапис був добровільно на-

даний адміністрацією хостелу та визнаний речовим 

доказом. Сторона захисту зазначала, що для отри-

мання такого відеозапису слідчий мав попередньо 

отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий дос-

туп до відеозаписуючої апаратури, та лише потім 
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робити копію запису у встановленому законом по-

рядку.  

У своєму рішенні суд зазначив, що заходи за-

безпечення кримінального провадження застосову-

ються з метою досягнення дієвості кримінального 

провадження. У цьому випадку мало місце отри-

мання слідчим копії відеозапису камер спостере-

ження на його запит у добровільному порядку, при 

цьому права інших осіб порушено не було. У задо-

воленні клопотання сторони захисту суд відмовив 

[8]. 

У вище вказаному прикладі, вважаємо, що слі-

дчий отримав відеозапис законно, адже згідно з ч.2 

ст.93 КПК України він має право збирати докази за 

допомогою витребування, отримання, проведення 

інших процесуальних дій передбачених КПК Укра-

їни. Застосування тимчасового доступу до докуме-

нтів чи проведення обшуку вимагає втручання в 

права людини, тому застосовується лише у перед-

бачених випадках, коли в інший спосіб неможливо 

отримати докази. 

Проте, видається, слід дотримуватись наступ-

ного порядку дій: перш за все необхідно оглянути 

відеозапис з першоджерела (комп’ютера хостелу) у 

присутності володільця відеозапису (працівника 

хостелу), далі копію відеозапису записати на носій 

інформації та зобов’язати працівників хостелу збе-

регти відеозапис події до закінчення судового про-

цесу. У таких випадках, на нашу думку, доцільно 

залучати спеціалістів для допомоги при роботі з 

електронними документами та з метою недопу-

щення втрати значимої інформації. 

Отже, під час збирання електронних докумен-

тів сторона обвинувачення повинна правильно роз-

межовувати слідчі (розшукові) дії та заходи забез-

печення кримінального провадження залежно від 

ступеня втручання у права та свободи громадян та 

можливостей отримання доказів. Слідчий може 

отримувати електронний документ шляхом:  

1) надання його добровільно учасником кримі-

нального провадження; 

2) отримання відповіді на запит; 

3) проведення тимчасового доступу до елект-

ронного документа; 

4) проведення огляду; 

5) проведення обшуку. 

Після отримання електронного документа на 

носії інформації, слідчий зобов’язаний оглянути 

його. 

В свою чергу, сторона захисту збирає докуме-

нти шляхом:  

1) витребування та отримання електронного 

документа;  

2) ініціювання проведення слідчих (розшуко-

вих) дій та інших процесуальних дій; 

3) здійснення інших дій, які здатні забезпечити 

подання до суду належних і допустимих доказів.  

При цьому, сторона захисту не має права про-

водити огляд документів, а може лише бути прису-

тня під час такого проведення. 

3. Належне джерело отримання електрон-

них документів. 

Допустимим електронним документом буде 

лише той, який отриманий з належного процесуа-

льного джерела.  

Електронний документ як і документ, в окре-

мих випадках, може бути речовим доказом. Для 

того, щоб розрізнити електронний документ від ре-

чового доказу у формі електронного документа слід 

звернути увагу на те, що саме може бути викорис-

тане як доказ факту чи обставин, що встановлю-

ються під час кримінального провадження: інфор-

мація чи матеріальний об’єкт. 

Якщо доказове значення має інформація, яка 

збережена в електронній формі, то це електронний 

документ, наприклад, електронний лист отриманий 

у мережі Інтернет з інформацією яка має значення 

для кримінального провадження. У цьому випадку, 

комп’ютер, мобільний телефон чи інший пристрій 

є лише засобом отримання інформації. Копіювання 

листа на інший носій інформації, знімок з екрану є 

похідним джерелом доказу оскільки оригінал листа 

зберігається на Інтернет-сервері. 

Так як порядок отримання і зберігання речових 

доказів та документів є різним, регламентується ок-

ремими статтями КПК України, то необхідно пра-

вильно визначати яким джерелом доказу є елект-

ронний документ. 

У попередньому прикладі, де нами проаналізо-

вано порядок отримання слідчим відеозапису від 

працівника хостелу допущено порушення при фік-

сації факту отримання запису з камер відеоспосте-

реження.  

Перш за все, слідчий неправильно оцінив яким 

саме джерелом доказу є відеозапис. У криміналь-

ному провадженні відеозапис може бути визнаним 

як речовим доказом так і документом в залежності 

від своїх ознак.  

Як пояснює Запотоцький А.П., доказове зна-

чення у документах – джерелах доказів має лише 

зміст, а їх форма носить допоміжне значення. На ві-

дміну від них, документи – речові докази значимі у 

справі не лише за змістом, а й за своїм зовнішнім 

виглядом, місцем, часом їх виявлення тощо; доку-

мент – джерело доказів містить у собі відомості, які 

складаються з опису події злочину чи фактів його 

вчинення за допомогою письма або інших умовних 

знакових кодів тощо, на відміну від документа – ре-

чового доказу, що закріплює не опис матеріальних 

слідів злочину чи факту його скоєння, а самі сліди 

злочину, які збереглися на ньому [9, с.8]. Тому, у 

конкретному випадку відеозапис є електронним до-

кументом.  

Отже, важливо правильно встановлювати дже-

рело доказу електронного документа, проводити 

фіксацію і дотримуватись правил зберігання такого 

доказу відповідно до визначених норм КПК Укра-

їни. 

4. Належна форма закріплення відомостей 

про факти. 

Для виконання умови допустимості необхідно 

також дотримуватись порядку оформлення отрима-

них доказів. Належна форма закріплення відомос-

тей про факти гарантує їх правильне сприйняття. 

До цього критерію відносяться форми проведення 
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слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій їх 

процесуальне закріплення у відповідних протоко-

лах, додатках до них. 

Як зазначає Чупрікова І.Л. Відповідно до пра-

вил допустимості, для того щоб предмет матеріаль-

ного світу отримав процесуальний статус «речо-

вого доказу», він повинен не лише містити на собі 

сліди, а й бути належним чином зафіксованим, офо-

рмленим, залученим до справи тощо [10, с.268]. 

Відповідно до ст.103 КПК України процесуа-

льні дії під час кримінального провадження можуть 

фіксуватися: у протоколі; на носії інформації, на 

якому за допомогою технічних засобів зафіксовані 

процесуальні дії; у журналі судового засідання. 

Порядок складання протоколу і додатків, ве-

дення журналу судового засідання, створення носія 

інформації, на якому за допомогою технічних засо-

бів зафіксовані процесуальні дії, їх обов'язкові рек-

візити та вимоги до них передбачені Главою 5 КПК 

України.  

На практиці, слідчі часто допускають помилки 

під час фіксації доказів, зокрема електронних доку-

ментів, що тягне за собою визнання такого доказу 

недопустимим. Так, Бершадський районний суд 

Вінницької області визнав недопустимим доказом 

відеозапис огляду місця події у зв’язку з тим, що 

даний відеозапис відображений на СД-диску без 

ідентифікації первинного носія інформації – відео-

камери, якою зафіксовано огляд місця події. Відео-

запис не був наданий на первинному носієві для 

учасників кримінального провадження, що не дає 

можливості ідентифікувати його з оригіналом. 

Крім того, у протоколі огляду місця події не вка-

зано ідентифікуючого номеру записуючого при-

строю, що виключає можливість зазначення засобу, 

на який було здійснено фіксацію огляду місця події. 

Так як СД-диск, який містить відеозапис 

огляду місця події, не є первинним носієм інформа-

ції, суд перед початком огляду даного доказу пови-

нен встановити походження даного диску, спосіб 

його запису та технічний засіб, на який було зафік-

совано відеозйомку (первинний носій інформації). 

При цьому, ні на диску, ні в протоколі огляду місця 

події відсутні ідентифікуючі ознаки технічного за-

собу на який було вчинено відеозйомку даної слід-

чої дії. Вказані обставини дають суду підстави для 

визнання даного відеозапису, відображеному на 

СД-диску, недопустимим доказом, оскільки не вда-

лось встановити джерело його походження. 

При вирішенні допустимості даного доказу, 

суд приймає до уваги пояснення слідчого, який був 

допитаний в судовому засіданні як свідок та вказав, 

що первинним носієм відеозапису огляду місця по-

дії є флеш-накопичувач, що розцінюється як відсу-

тність конкретних даних про технічний пристрій, 

яким було здійснено відеозйомку. На вимогу суду в 

судове засідання стороною обвинувачення не було 

надано пристрій, яким здійснювалась відеозйомка 

для його огляду та відтворення відеозапису. 

Судом прийнято до уваги відсутність в матері-

алах кримінального провадження даних про на-

дання доступу до відеозйомки, яка міститься на пе-

рвинному носієві інформації під час відкриття сто-

ронам кримінального провадження доказу. 

Таким чином, Бершадський районний суд Він-

ницької області відеозапис огляду місця події, відо-

бражений на СД-диску – визнав недопустимим до-

казом та виключив можливість його дослідження в 

судовому засіданні як доказ [11]. 

Слідчим допущено ряд порушень норм, що 

стосується фіксації доказів, а саме електронного до-

кумента. Зокрема, не зазначено у протоколі точні 

ідентифікуючі ознаки технічного засобу за допомо-

гою якого було проведено відео зйомку, не надано 

суду оригінальних примірників, не здійснено відк-

риття матеріалів досудового розслідування відпо-

відно до положень ст. 290 КПК України. 

Отже, відеозапис огляду місця події визнано 

недопустимим доказом у зв’язку з неналежним 

оформленням та забезпеченням проведення слідчої 

(розшукової) дії, порушенням порядку ознайом-

лення з матеріалами кримінального провадження. 

Звичайно, як наслідок, суд не може використову-

вати даний відеозапис як доказ у кримінальному 

провадженні.  

Носії інформації, на яких за допомогою техні-

чних засобів зафіксовано процесуальні дії хоча і не 

можуть бути використаними без протоколу слідчої 

(розшукової) дії, проте його значення є важливим 

для більш повного і об’єктивного сприйняття реа-

льних обставин події, отримання детального уяв-

лення ситуації, оцінки фактичних даних, отрима-

них в ході доказування.  

Слід зазначити, що порушення одного з крите-

ріїв допустимості електронного документа у кримі-

нальному провадженні має наслідком визнання 

його та всіх доказів, зібраних на його основі недо-

пустимими. 

В таких випадках застосовується концепція 

«отруєного дерева» (або «ефект доміно»), яка знай-

шла своє відображення у чисельних рішеннях Єв-

ропейського суду з прав людини, зокрема у справі 

«Яременко проти України» рішення у справі від 

30.04.2015 р., заява № 66338/09, згідно якого ви-

знання одного доказу недопустимим має наслідком 

невизнання доказами всіх фактичних даних, одер-

жаних на його підставі («отруєне дерево дає от-

руйні плоди») [12]. 

Висновки. Виділяємо наступні рекомендації 

для визнання електронного документу допустимим 

доказом:  

1. Збирання доказів повинно проводитись на-

лежними суб'єктами доказування. Перш за все, це 

слідчий, який уповноважений відповідно до рі-

шення керівника органу досудового розслідування 

згідно правил, визначених ст.216 КПК України. 

Інші учасники кримінального провадження для 

збирання доказів повинні бути залученими до кри-

мінального провадження у встановленому КПК Ук-

раїни порядку та володіти процесуальною право-

суб’єктністю. 

2. Електронні документи можуть бути надані: 

добровільно, або на підставі запиту, під час прове-

дення тимчасового доступу до речей та документів, 
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або під час огляду місця, обшуку. Вибір процесуа-

льної дії залежить від володільця якого знаходиться 

електронний документ та виду інформації, яку він 

містить. У будь-кому випадку, огляд електронного 

документа є обов’язковою слідчою (розшуковою) 

дією. Окрім того, КПК України передбачає можли-

вість витребування та отримання речей та докумен-

тів від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організа-

цій, службових та фізичних осіб. Єдина слідча (ро-

зшукова) дія, яка може зафіксувати електронний 

документ є огляд. 

3. Правильне розмежування електронного до-

кумента як речового доказу та документа впливає 

на порядок вилучення та фіксації. 

4. Фіксація факту і порядку отримання елект-

ронних документів здійснюється за допомогою 

проведення слідчих (розшукових) дій, таким чи-

ном, необхідно дотримуватись визначених форми 

протоколу та додатку до нього. На нашу думку, 

огляд електронного документа слід проводити за 

участі спеціаліста, з копіюванням такого документу 

на додатковий носій. 
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АНОТАЦІЯ  

У даній статті досліджено проблему виконання рішень Конституційного Суду як єдиного органу кон-

ституційної юстиції в Україні. На думку автора, основною проблемою щодо виконання рішень Конститу-

ційного Суду України є не тільки погіршення авторитету конституційної юстиції, а в цілому авторитету 

судової влади та органів державної влади, які нехтують своїми обов'язками щодо виконання судових рі-

шень, але понад усе і насамперед-громадяни, які шукали захисту своїх прав у суді, але через певні обста-

вини не отримали його. Тому виникає об’єктивна потреба у запровадженні окремої стадії конституційного 

провадження щодо виконання рішень Конституційного суду України, де будуть передбачені санкції та 

відповідальність за невиконання рішень, а також строки, впродовж яких рішення повинно бути виконане.  

ABSTRACT 

This article explores the problem of implementing the decisions of the Constitutional Court as the only body 

of constitutional justice in Ukraine. According to the author, the main problem with the implementation of the 

decisions of the Constitutional Court of Ukraine is not only the deterioration of the authority of the constitutional 

justice, but in general the authority of the judiciary and state authorities, which neglect their responsibilities for 

the execution of court decisions, but above all, citizens, who sought protection of their rights in court but were not 

granted it in certain circumstances. Therefore, there is an objective need to introduce a separate stage of constitu-

tional proceedings for the enforcement of judgments of the Constitutional Court of Ukraine, which will provide 

for sanctions and liability for non-enforcement of decisions, as well as the time limits within which decisions must 

be enforced.  

Ключові слова: конституція, конституційна юстиція, конституційна юрисдикція, конституційний 

суд, суддя конституційного суду, конституційне провадження, учасники конституційного провадження, 

виконання рішень, виконання рішень конституційного суду.  

Keywords: constitution, constitutional justice, constitutional jurisdiction, constitutional court, constitutional 

court judge, constitutional proceedings, constitutional court participants, enforcement of decisions, enforcement 

of constitutional court decisions.  

 

Постановка проблеми. Проблематика право-

суддя в цілому та конституційної юстиції зокрема 

завжди відзначалась особливим місцем у системі 

наявних наукових досліджень. Це пояснюється 

тим, що, з одного боку, загальна система органів 

правосуддя забезпечує захист правового статусу 

особи, а з іншого боку – органи конституційної юс-

тиції виступають гарантами існуючого конститу-

ційного ладу, а також забезпечують баланс між гіл-

ками влади у процесі здійснення ними своїх держа-

вно-владних повноважень. Крім того, 

Конституційний Суд України як особлива консти-

туційно-правова інституція, також забезпечує і га-

рантує верховенство Конституції як головного нор-

мативно-правового акта у системі актів законодав-

ства України.  

У контексті всього вищенаведеного, логічним 

завершенням процедур конституційного правосу-

ддя є належне та своєчасне виконання рішень Кон-

ституційного Суду України.  

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема-

тику конституційної юстиції на дефінітивному рі-

вні прямо чи опосередковано висвітлювали у своїх 

наукових публікаціях Н. Вітрук, Л. Д. Воєводін, А. 

П. Гаранов, В. В. Копєйчиков, В. А. Кучинський, С. 

Л. Лисенков, В. А. Масленніков, О. Марцеляк, В. І. 

Новоселов та інші науковці.  

Питання правового статусу особи в цілому та у 

системі конституційного провадження їх у тій чи 

іншій мірі досліджували В. Котюк, Є. Лукашева, О. 

Марцеляк, Н. Матузов, Н. Оніщенко, В. Патюлін, 

М. Строгович.  

Глобальні питання структури та функціону-

вання Конституційного Суду України, проблеми 
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правового статусу учасників конституційного про-

вадження, а також засади реформування конститу-

ційної юстиції в Україні висвітлював у своїх публі-

каціях В. М. Кампо.  

Виділення невирішених частин проблеми. 

Проте окремого наукового дослідження потребує 

проблема виконання рішень Конституційного Суду 

України, яка становить функціональну основу про-

блематики діяльності зазначеного суду, а також 

служить засобом фактичного гарантування право-

вого статусу учасників конституційного прова-

дження.  

Мета статті. Враховуючи усе вищенаведене, 

метою даної наукової статті є виявлення та узагаль-

нення основних проблем виконання рішень Кон-

ституційного Суду України, а також обґрунтування 

основних шляхів їх усунення на матеріально-право-

вому та процесуальному рівнях.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Згідно зі ст. 151 Конституції України, Конституцій-

ний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язко-

вими до виконання на території України, остаточ-

ними і не можуть бути оскаржені [1 с. 54].  

Вони підлягають опублікуванню у «Віснику 

Конституційного Суду України» та в інших офіцій-

них виданнях України [2 c. 107] Р. Мартинюк зазна-

чає, що Конституційний Суд України має за мету 

забезпечити правильне розуміння й водночас засто-

сування Конституції та законів України, бо це є од-

нією з найважливіших ознак правової держави: 

права органу конституційної юрисдикції у встанов-

лених законом формах здійснювати контроль за ві-

дповідністю Конституції України чинному законо-

давству, а також гарантувати верховенство Консти-

туції України як Основного Закону держави на всій 

території України [3, c.140]. 

Однак, на жаль, однією з найважливіших про-

блем щодо виконання своїх повноважень Консти-

туційним Судом України є проблема виконання 

його рішень, що наразі є однині із найбільш обгово-

рюваних питань у колі правників, адже ставить під 

сумнів авторитет КСУ, гарантування найвищої 

юридичної сили Конституції України та наявність 

судочинства загалом.  

В сучасних умовах реалізації практики право-

застосовної діяльності в Україні не рідкісними є ви-

падки прямого та систематичного ігнорування і по-

рушення конституційних прав і свобод громадян із 

боку органів державної влади і місцевого самовря-

дування, що зумовлені саме відсутністю детального 

регулювання порядку реалізації зазначених прав у 

законах та інструкціях [4, c. 77].  

За таких умов важко переоцінити роль Консти-

туційного Суду України в справі захисту прав і сво-

бод громадян як єдиного органу конституційної 

юрисдикції, що перевіряє конституційність відпові-

дних правових актів та тлумачить Конституцію і за-

кони України. Тому, як зазначає суддя В. Кампо, 

практика Конституційного Суду України набула 

ознак інструменту конституційної модернізації, що 

діє засобами контролю за додержанням верховенс-

тва Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина, меж повноважень органів влади [5 

c.23].  

Особливо важливими для подолання конститу-

ційного нігілізму є рішення Конституційного Суду 

України щодо офіційного тлумачення Конституції 

України,адже за допомогою таких рішень ,Консти-

туційний Суд роз’яснює положення Основного За-

кону,а також надана органом конституційної юсти-

ції офіційна інтерпретація норм Конституції Укра-

їни вирішує проблему неоднозначного їх 

застосування судами України, іншими органами 

державної влади та місцевого самоврядування [6 

c.149].  

Роль рішень Конституційного Суду щодо офі-

ційного тлумачення Конституції України важлива 

також і тому, що клопотання про таке тлумачення - 

єдина надана законодавцем пересічному громадя-

нину можливість звернення за захистом своїх прав 

безпосередньо до органу конституційної юстиції. 

Однак варто зазначити,що повною мірою віді-

гравати свою важливу роль акти Конституційного 

Суду України можуть лише за умови їх належної 

реалізації. Саме тому надзвичайно актуальною є 

проблема виконання рішень суду, що, на думку су-

дді В. Бринцева, є однією з найважливіших складо-

вих конституційного правосуддя [7].  

Особливістю рішень єдиного органу конститу-

ційної юстиції в Україні є їх структура, яка є 

обов’язковою до виконання в повному обсязі відпо-

відно до змісту рішення чи висновку, однак варто 

наголосити, що виконується зазвичай тільки його 

резолютивна частина, що на думку багатьох науко-

вців є некоректним та недоцільним. 

Тоді постає питання, чому ж Конституційний 

Суд України не слідкує за виконанням та дотриман-

ням своїх рішень? 

Інформаційно-правовий центр «Наше право» 

зацікавився такими питаннями: наскільки існує та 

підтримується в Конституційному Суді України 

двосторонній зв’язок із приводу виконання його рі-

шень, дотримання висновків; чи здійснюється хоча 

б якийсь моніторинг та статистика притягнення до 

відповідальності за невиконання його рішення чи 

дотримання висновку? 

Ще тоді у своїй відповіді Секретаріат Консти-

туційного Суду України номер 4-12- 16720 від 

21.06.2011 року, відповідно до ст. 70 Закону Укра-

їни «Про Конституційний Суд України» будь-яких 

письмових підтверджень щодо виконання рі-

шень,додержання висновків Конституційного Суду 

України цей орган не отримував; відомості щодо 

наявності практики притягнення до юридичної від-

повідальності за невиконання рішень Конституцій-

ного Суду України в цьому органі відсутні [8].  

Проте через достатній проміжок часу ситуація 

не змінилася. 29 березня 2018 Конституційний Суд 

України на своєму засіданні затвердив текст щорі-

чної інформаційної доповіді. У такий спосіб Кон-

ституційний Суд України звітує вперше. Оскільки 

підготовка та оприлюднення щорічної інформацій-

ної доповіді за підсумками діяльності та фінансо-

вого забезпечення Суду у попередньому році є но-

велою Закону України «Про Конституційний Суд 
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України» від 13 липня 2017 року. Щорічна інфор-

маційна доповідь Конституційного Суду України 

складалася з п'яти розділів, у яких висвітлюються, 

зокрема, питання повноважень Суду та його кон-

ституційного складу, судової й позасудової діяль-

ності КСУ, організації діяльності Суду та стану її 

фінансування, статистичних показників за 2017 рік. 

У доповіді йдеться також про таку законодавчу но-

велу, як інститут конституційної скарги. За звітний 

період до Суду надійшло 474 конституційні скарги, 

проте жодного слова про багатостраждальне вико-

нання рішення Конституційного Суду України не 

сказано [9]. 

Таким чином, Конституційний Суд України 

жодного разу не скористався своїм правом отри-

мати підтвердження про виконання свого рішення 

чи додержання висновку, складається враження,що 

Конституційний Суд України не цікавить питання 

виконання власне прийнятих рішень і в подаль-

шому притягнення до відповідальності осіб ,які 

зневажають правову норму органу конституційної 

юстиції. 

Як зазначають науковці, Конституційному 

Суду України потрібно розширити повнова-

ження,та регламентувати на державному рівні по-

рядок притягнення до відповідальності осіб,які не 

бажають виконувати дані рішення КСУ, що убезпе-

чить всіх громадян від порушення їх прав та свобод.  

Наприклад, у більшості зарубіжних країн фо-

рми відповідальності за невиконання рішень кон-

ституційних судів не називаються, проте зазнача-

ються особи,на яких покладається виконання рі-

шень конституційних судів. Так, в Австрії 

виконання рішень Конституційного Суду щодо 

майново-правових вимог, які заявляються до Феде-

рації, земель, районів, громад та їх об’єднань (ст. 

137 Конституції Австрії), здійснюється звичайними 

судами. Виконання інших рішень Конституційного 

Суду Австрії покладається на Федерального Прези-

дента. Виконання здійснюється уповноваженими за 

його вказівкою і на його розсуд органами Федерації 

чи земель, у тому числі федеральною армією (ч. 2 

ст. 146 Конституції Австрії)10 Проте на національ-

ному рівні лише міститься норма ,яка зазначає,що 

невиконання рішень Конституційного суду Укра-

їни тягне за собою відповідальність відповідно до 

закону (ст. 98 3У «Про Конституційний суд Укра-

їни») [10, c.106]. 

Сам Конституційний Суд України так тлума-

чить дане положення у своєму рішенні: рішення 

Конституційного Суду України незалежно від того, 

визначено в них порядок і строки їх виконання чи 

ні, є обов'язковими до виконання на всій території 

України. 

Органи державної влади Автономної Респуб-

ліки Крим, місцевого самоврядування,підприємс-

тва,установи,організації,громадяни та особи без 

громадянства повинні утриматися від застосування 

законів,що були визнані неконституційними. 

Визнавши згаданим рішенням від 29 грудня 

1999 р. неконституційними положеннями чинного 

на той час Кримінального кодексу України, які пе-

редбачали смертну кару як вид покарання, Консти-

туційний Суд України захистив невід'ємне право 

людини на життя. Ефективність таких рішень Суду, 

образно кажучи, була стовідсотковою. Проте домо-

гтися такої ж ефективності щодо кожного рішення 

Суду поки що не вдається з причин, які не залежать 

від Конституційного Суду і перебувають поза ме-

жами його повноважень. 

Зрозуміло, що потрібне попереднє глибоке та 

всебічне наукове опрацювання цієї проблеми. Во-

чевидь, мова може йти про можливість прийняття в 

Україні Закону про виконання рішень Конституцій-

ного Суду України , яким передбачалися б: порядок 

і строки доопрацювання правового акта в разі ви-

знання окремих його положень неконституцій-

ними; подальша доля тих правових актів, що міс-

тять норми, які повністю чи частково відтворюють 

або доповнюють положення іншого правового акта, 

визнаного неконституційним; унеможливлення за-

стосування правових актів, їх окремих положень, 

які є аналогічними за своїм змістом з тими, що ви-

знані неконституційними [11].  

Висновки. Таким чином, основною пробле-

мою щодо виконання рішень Конституційного 

Суду України є не тільки погіршення авторитету 

конституційної юстиції, а в цілому авторитету су-

дової влади та органів державної влади, які нехту-

ють своїми обов'язками щодо виконання судових 

рішень, але понад усе і насамперед-громадяни, які 

шукали захисту своїх прав у суді, але через певні 

обставини не отримали його. Тому виникає 

об’єктивна потреба у запровадженні окремої стадії 

конституційного провадження щодо виконання рі-

шень Конституційного суду України, де будуть пе-

редбачені санкції та відповідальність за невико-

нання рішень, а також строки, впродовж яких рі-

шення повинно бути виконане.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена розкриттю парності концептів агресії і толерантності в антропологічному аспекті. 

З антропологічних позицій проаналізовано агресію і толерантність як парні юридичні концепти, що обу-

мовлено їх надзвичайною актуальністю, зростанням насильства на всіх рівнях прояву людини і суспільства 

особливо в останні десятиліття. Було досліджено методологічну ефективність в антропологічному аспекті 

агресії і толерантності як парних філософсько-правових концептів. Сформулювано й обґрунтувано теоре-

тичні пропозиції щодо впровадження отриманих результатів задля забезпечення захисту людини від неза-

коного насильства, протиправної агресії і гарантування дотримання принципу толерантності. 

ABSTRACT 

The article is devoted to revealing the parity of the concepts of aggression and tolerance in the anthropological 

aspect. From an anthropological standpoint, aggression and tolerance have been analyzed as paired legal concepts, 

due to their extraordinary relevance, increasing violence at all levels of human and social manifestation, especially 

in recent decades. Methodological effectiveness in the anthropological aspect of aggression and tolerance as paired 

philosophical and legal concepts has been investigated. Theoretical proposals on the implementation of the ob-

tained results are formulated and substantiated in order to ensure protection of the person against unlawful vio-

lence, unlawful aggression and to guarantee compliance with the principle of tolerance. 
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Постановка проблеми. Відправною посил-

кою для формування агресії і толерантності висту-

пає людина, яка є суб’єктом прояву цих феноменів. 

Автономне дослідження агресії і толерантності 

призводить до зменшення значення дослідження, 

оскільки ці категорії без свого носія – людини – 

втрачають сенс і, як результат, – інструментальну 

придатність, і поведінка людини, позбавлена толе-

рантності, втрачає людяність, позитивну соціальну 

значущість. Поза всяким сумнівом, що парність 

концептів агресія і толерантність стосується при-

роди людини, причому агресія – це прояв тварин-

ного початку, а толерантність – результат культури. 

Звідси ефективність і результативність будь-якого 

дослідження, якщо застосовувати обидві категорії 

для аналіза того чи іншого явища, оскільки вони ро-

блять результати такого дослідження багатовимір-

ним, а не плоским. 

З антропологічних позицій вибір агресії і толе-

рантності як парних юридичних концептів обумов-

лений їх надзвичайною актуальністю, зростанням 

насильства на всіх рівнях прояву людини і суспіль-

ства особливо в останні десятиліття. Методологі-

чно важливо в антропологічному аспекті дослідити 

категорії агресії і толерантності як парні філософ-

сько-правові концепти.  

Короткий дискурс у проблеми антропології 

права слід почати з того, що антропоцентричні тео-

рії соціального розвитку у різних формах його про-

яву, в тому числі і формах з елементами правового 

змісту, отримали поширення в епоху Відродження 

на фоні кризи християнської теократичної картини 

світу [1, с. 163]. Вивід людини в якості центру кар-

тини світу і філософствування, пов’язаний з необ-

хідністю подолання традиційного для доренесанс-

ного часу погляду на людину як таку, що має «роль 
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другого плану» і дослідження якої значно поступа-

ється в актуальності роздумам навколо божествен-

ного походження оточуючого буття. Антропоцент-

ричні ідеї епохи Відродження, набувши значного 

поширення, здебільшого спонукали до аналізу про-

блем соціального буття людини в контексті її від-

ношення до Бога і можливості поширення Божих 

одкровень на засади соціального регулювання, 

тільки інколи направлялись на переосмислення 

ролі і значення права в цілому і підстав і засад від-

повідальності за порушення правових настанов зо-

крема. Антропоцентричні теорії покладаються на 

детерміновану Відродженням уяву про людину як 

носія гордині, зарозумілості, особистої свободи, 

тобто носія таких якостей, які на мовах теоцентри-

чності розглядалися або в якості смертних гріхів, 

або як такі, що суперечать християнській моралі. 

Формування зазначених теорій здійснюється в умо-

вах певного стану соціальної аномії, викликаного 

поширенням уявлення про безмежну особисту сво-

боду кожної людини, яка стирає чіткі грані між ра-

ніше однозначно зрозумілими і чітко визначеними 

соціальними характеристиками як, наприклад, гріх 

та доблесть, коли перше переходить у друге, а до-

блесть в подальшому супроводжується прямим не-

хтуванням визначеними заборонами та свавіллям, 

які виправдовують будь-які вчинки людини, навіть 

злочин [2, с. 9]. 

Антропологічна дефініція культури зосере-

джується на визнанні людини як центра культури, 

оскільки всі артефакти культури є результатом дія-

льності людини і вона є необхідним елементом си-

мволічної поведінки та соціальної організації. 

Антропологія права – це частина філософії 

права, яка займається осмисленням взаємовідносин 

людини і права; це вчення про право як спосіб люд-

ського буття [3, с. 59-61]. Таке широке розуміння 

антропології права потребує уточнень і пояснень 

кола проблем, які входять у предмет антропології 

права. 

Головною характеристикою будь-якого антро-

пологічно-правового дослідження є аналіз його 

предмету крізь призму людського буття через звер-

тання до сутності людини для виявлення сутності 

будь-якого правового феномену. Основними про-

блемами антропології права на сучасному етапі її 

розвитку залишаються: ідея права і критерій спра-

ведливості, орієнтовані не людське буття; вияв-

лення і з’ясування кореляції «образу людини» і «об-

разу права»; людську властивість до самовдоскона-

лення, де головну роль відіграє категорія свободи; 

концепцію множинності людської природи, яка орі-

єнтує на толерантне ставлення до виявів людської 

своєрідності; обґрунтування ідеї права, виходячи з 

уявлень про сутність людини [4, с. 89-100]. 

Аналіз досліджень і публікації останніх ро-

ків. Звертаючись до проблем сучасної антропології 

права, слід звернутися й до короткого дискурсу ан-

тропології як частини філософії, оскільки сутність 

людини має безпосередній вплив на правову реаль-

ність. Говорити про безліч антропологічних рухів 

стисло неможливо, оскільки весь період станов-

лення і розвитку антропології неспокійний, повний 

наукових пошуків, і надзвичайно плідним у тому, 

що стосується часткових і глобальних досліджень 

людини, тому дуже стисло зупинимося на найбільш 

його цікавих з точки зору віхах розгортання науки. 

До числа найбільш важливих для пізнання лю-

дини є внесок в антропологію З. Фрейда, що відк-

рив глибокі шари психіки, які він назвав несвідо-

мим і підсвідомим. Тут накопичуються психологі-

чні переживання випробувані нами, починаючи з 

раннього дитинства, які утворюють галузь особис-

тісних рис індивіда. Адже багато почуттів, фобій, 

симпатій чи антипатій, депресій, збуджень, навіть 

проявів психічної неврівноваженості, які свідомо 

відчуває людина пізніше, народжуються з цієї об-

ласті невирішених конфліктів і забутих вражень. Не 

менш важливою для антропологічних досліджень є 

і наопрацювання З. Фрейда щодо засвоєння у перші 

роки життя (головним чином від батьків) компле-

ксу життєвих моделей і норм поведінки. Вони не-

свідомо супроводжують нас завжди як парадигми, 

з якими нам доводиться погоджувати свої вчинки. 

Над-Я виконує також функцію цензора: воно схва-

лює або засуджує нас в залежності від того, відпо-

відає чи не відповідають наші дії прийнятої моделі. 

Цим пояснюється найбільша важливість того, щоб 

над-Я було правильним, і нещастя тих, хто не має 

вірної моделі поведінки.  

Найбільш видатною постаттю в області філо-

софської антропології слід визнати М. Шелера, 

який відштовхуючись від тілесного прийшов до ме-

тафізики, в якій загальне вчення про життя стано-

вить частину цілісного бачення космосу. Після Ше-

лера багато науковців займалися дослідженням 

людського тіла і його значення для особистості в ці-

лому. Раніше цій проблемі ледь приділялася увага в 

західній філософії. Серед інших мислителів слід на-

звати Х. Плеснера, Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, А. 

Бруннера тощо. 

М. Хайдеггер звів антропологічну проблему до 

фундаментальної онтологічної проблеми – про-

блеми буття, чим вплинув на розвиток філософсь-

кої антропології. Тільки людина має розум і здатна 

осягати буття, остільки відчуття буття можна ви-

словити тільки через аналіз людської екзистенції. 

Людина впливає на речі, розмірковує при них. Лю-

дина, яка по-справжньому існує, ігнорує натовп, 

живе тільки теперішнім, але не збігає від туги, ро-

зуміючи смерть, як неминучий фінал Dasein.  

Структуралізм з’явився крайньою формою ре-

акції на суб’єктивізм і волюнтаризм екзистенціалі-

зму. Він висловлював переконаність в тому, що лю-

дина не вільна у своїх діях, а детермінована силами 

і структурами власного буття, які, однак, нею не ус-

відомлюються. Людина живе у символічних систе-

мах – мовних, сімейних, культурних, художніх, ре-

лігійних, моральних, які приховують справжню ре-

альність людської природи. Ця природа – комплекс, 

система, яка визначає поведінку людини, при 

цьому людина знаходиться в ілюзії свободи. Стру-

ктуралізм сповнений глибокого антропологічного 

песимізму.  

В епоху Постмодерну спроби раціональними, 

системними засобами пояснити реальність: світ, 
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людину, історію були визнані неспроможними, 

оскільки раціональність такого типу зазнала краху, 

ставши причиною великих воєн і кривавих дикта-

тур. Такий підхід привів до різкої критиці будь-якої 

істини і можливості розумного пояснення реально-

сті, в тому числі реальності людини, правової реа-

льності. Але таке розуміння веде до хаосу, нелюдя-

ності, нігілізму. Постмодернізм прагне забезпечити 

можливість життя в невпинно мінливої ситуації. 

Однією з таких спроб пов’язують з терпимістю у 

значенні приймати відмінності і множинність точок 

зору, висувати помірні прагматичні претензії. Але 

це короткочасний результат, справжнє рішення 

проблеми слід пов’язувати з антропологічним зміс-

том толерантності, як явища, яке має радше соціа-

льну природу, ніж антропну. Її інструментальний 

потенціал лише починає розгортатися у ХХІ сто-

літті і може стати тим особливо сприятливим сере-

довищем, в якому можливе відновлення антрополо-

гії, яка поверне людям впевненість, сенс життя і 

смак до нього. 

У вітчизняній науковій літературі увагу до 

проблеми прав людини крізь призму співвідно-

шення універсального і культурної різноманітності 

приділяють П. Рабінович, О. Мережко, С. Добрян-

ський, С. Максимов та інші дослідники. Широко ві-

домі погляди західних філософів права К.-О. 

Апеля, Ю. Габермаса, О. Гьофе, які поділяють по-

мірно універсалістські позиції. Деякі дослідники 

ставлять під сумнів універсальність концепції прав 

людини. Наприклад, І. Честнов відстоює позицію 

помірного партикуляризму. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Згідно ретроспективному ана-

лізу історії вивчення антропологічного ракурсу то-

лерантності і агресії, відзначаючи глибину зазначе-

них досліджень, необхідно підкреслити відсутність 

дослідження толерантності і агресії у антропологіч-

ному ракурсі в якості парних концептів. Оскільки 

залишається відкритим питання необхідності по-

шуку нових концептуальних ідей, підходів вибудо-

вування зв’язків концептуального і інструменталь-

ного рівня – це становить актуальне завдання дос-

лідження парності концептів агресії і толерантності 

у антропологічному ракурсі з просуванням до су-

часного бачення методології юриспруденції.  

Мета статті. Мета досліджуваної проблеми 

полягає у з’ясуванні антропологічного ракурсу па-

рності концептів агресії і толерантності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

На тлі різноманітних проблем, які намагається 

розв’язувати антропологія права, виділяють два фу-

ндаментальних питання: 1) питання про спосіб 

людського існування (конфлікт чи кооперація); 2) 

питання про мету людського існування (щастя чи 

свобода) [3, с. 62]. Ці питання актуальні як ніколи і 

набувають нового звучання у зв’язку з нарощуван-

ням глобальної кризи і загальної антропологічної 

кризи у XXІ ст. Виражається цей процес у продов-

женні принципової зміни самої природи людсь-

кого, яка актуалізувала антропологічну проблема-

тику, при цьому не торкаючись правової реальності 

і людини як він є в світі права. Цю кризу можна спо-

стерігати, в тому числі, в правовій площині – це 

проблема «четвертого покоління прав людини», ле-

галізації прав ЛГБТ-спільнот, правової визначені-

стю технічних пристроїв [5, с. 64-67], біороботи 

тощо. Сьогодні людина принципово змінюється, в 

тому числі за допомогою нестримного розвитку те-

хніки, і цей процес не може залишити поза увагою 

правову реальність. З антропологічної точки зору в 

правовій реальності людина виступає як енергійне 

утворення, яке постійно обмінюється речовиною і 

енергією з оточуючим середовищем, впливає на це 

оточення, яке в свою чергу впливає на людину за 

допомогою енергії. 

Починаючи з XIX століття домінує розуміння 

права як вписаного в соціальний контекст явища 

(до цього розуміння прийшов навіть один з батьків 

юридичного концептуалізму XIX століття Р. Іє-

ринг, борець за незалежність догми права від пра-

вового життя). Тобто право не є незалежною систе-

мою юридичних конструкцій як всемогутніх духо-

вних сутностей, які вирішують всі правові 

проблеми в рамках власної замкнутої системи [6, с. 

331]. 

Філософсько-антропологічний підхід до права 

допомагає побачити зв’язок права та людини, її 

природи, світу її людського буття, вивести характе-

ристики права з характеристик людини, виявити гу-

маністичний вимір в праві, його антропологічний 

зміст, зрозуміти його як невід’ємне від людини 

явище, як передумову її повноцінного розвитку, са-

мовизначення та самоздійснення, як Міру розвитку 

її людської гідності. Проблема використання в 

юриспруденції антропологічного підходу до права 

нині є актуальним. Саме антропологічна теорія 

права адекватно розкриває багатомірність права, 

висвітлює граничні засади його існування, його 

зв’язок з вічними, духовними цінностями тощо [6, 

с. 26-27]. 

Для того, щоб з’ясувати антропологічну ефек-

тивність парності концептів агресії і толерантності 

надзвичайно важливо розглянути перш за все пи-

тання змісту агресії і толерантності окремо як 

явищ, які напряму випливають з природи тварин-

ного або соціального початку людини. 

Початковий пункт агресії деякі дослідники (К. 

Лоренц, Е. Фромм) виводять з біологічної природи. 

Крім того, згідно К. Лоренцу, є вагомі підстави вва-

жати, що сплеск внутрішньовидової агресії і, на-

віть, тенденція розвитку сучасного світу є найбіль-

шою небезпекою, що загрожує людству. В той час 

коли сучасна людина більшою мірою усунула зов-

нішні фактори природнього добору (голод, холод, 

хвороби, дикі тварини тощо), колосальні обороти 

набрав внутрішньовидовий добір. Тому ХХ сто-

ліття увійшло до історії людства не лише як період 

прориву людини у світі науки, прогресу, а й як пе-

ріод найбільш кривавих воєн, масових вбивств, го-

лодоморів, терору і тероризму. 

Ю. М. Антонян, досліджуючи теорію людської 

агресії, вважає, що агресія закладена у природі са-

мої людини, як закладені здібності бачити, чути, 

думати, творити тощо. Тільки у кожної людини ці 
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здібності закладені в різному потенціалі: більше чи 

менше, тому і розподіляти агресію людина може в 

залежності від здібностей власного організму. На-

рощуванням майстерності можна контролювати 

природню агресію і скеровувати її в потрібному на-

прямі (наприклад, зі посередніми здібностями лю-

дина може стати агресивним технічним боксером). 

При цьому, слушно Ю. М. Антонян додає, що агре-

сія, як і інші види поведінки, формуються процесі 

накопичення індивідуального досвіду. Вираз пове-

дінки залежить від факторів зовнішнього середо-

вища і від виховання, від індивідуальних можливо-

стей [8, с. 25]. Відомий факт, що дитина, яка стика-

ється з народження, в процесі зростання з 

агресивними формами виховання чи агресивними 

членами сім’ї, агресивним оточуючим середови-

щем виростає більш схильною до агресії чи, навіть, 

стає агресивною людиною. І, навпаки, дитина, яка 

зростала у спокої, любові, тиші може ніколи не ро-

зкрити свій внутрішній агресивний потенціал. До 

речі, такі ж результати показував досвід спостере-

жень над тваринами (щурами, биками). 

Отже, як видно, людська агресія має в своєму 

початку вже подвійну природу. Причому, Ю. М. 

Антонян також виходить з положення, що наяв-

ність агресії не характеризує людину з моральної 

сторони, оскільки агресія сама по собі нейтральна, 

доки вона не виходить за моральні, а тим більш за 

правові рамки, коли вона вже повинна бути засу-

джена і навіть покарана [8, с. 26]. 

Е. Фромм аналізує безліч історичної та антро-

пологічної наукової літератури, наданої посилкою 

інстинктивізму, що переконливо свідчить про її по-

милковість, оскільки на ранній стадії свого розви-

тку людина, виявляючи до інших людей дружелю-

бність, щедрість та великодушність, характеризу-

ється якраз орієнтацією на цінності, пов’язані не зі 

смертю, а з життям. Агресивність людини, вважає 

Е. Фромм, – це надбання останніх століть її історії, 

і викликана вона соціальними обставинами. Проте, 

Е. Фромм не може погодитися й із точкою зору бі-

хевіорізма, згідно з якою агресивність – є винятково 

продуктом виховання та інших форм впливу на лю-

дину з боку навколишнього його соціального сере-

довища. Критикуючи ці дві крайні точки зору на 

причину людської агресивності, Е. Фромм дохо-

дить висновку, що у людини «необхідно строго від-

різняти агресію біологічно адаптивну, яка сприяє 

підтримці життя, доброякісну, від злоякісної агре-

сії, не пов’язаної зі збереженням життя» [9, с. 230]. 

«Доброякісна» агресія є властивою як тваринам, 

так і людині. Вона має біологічні форми прояву та 

затухає, як тільки зникає небезпека. «В основі зло-

якісної агресії не інстинкт, а якийсь людський по-

тенціал, що сягає корінням умов самого існування 

людства» [9, с. 231]. 

Погоджуючись з Е. Фроммом, в цьому дослі-

дженні агресія розглядається у двох взаємопов’яза-

них аспектах: як доброякісна (конструктивна) і зло-

якісна (деструктивна), де насильство є результатом 

схильності людини до агресивності і з розвитком 

людини і соціуму набуває розгалужених форм.  

Агресивна поведінка, інтолерантність наголо-

шує дослідник толерантності у сучасному світі Ю. 

А. Макаров може бути проявом деяких зовнішніх 

негативних педагогічних або ідеологічних впливів 

і сформованих під їх впливом уявних і поведінко-

вих установок, очікувань. Інше джерело – індивіду-

ально-психологічні характеристики самого 

суб’єкта, людини. Агресія, висока тривожність, 

рабська залежність і відсутність своєї думки, злість, 

відсутність навичок соціальної взаємодії і емоцій-

ної саморегуляції та ін. Все те, що, власне, і робить 

нас стабільно нетерпимими не тільки до інших лю-

дей, але і до всього того, що відбувається навколо. 

Агресивна поведінка, інтолерантні установки мо-

жуть виникати і ситуативно і характеризувати ста-

влення людини тільки до певної групи людей, до 

певного думку, до певної характеристиці. Напри-

клад, такий поширений у наш час випадок – кримі-

нальний напад на вулиці представника іншої націо-

нальності, етнічної групи. Або просто людина при-

ходить до висновку, що представник якоїсь іншої 

національності в твоїй же країні живе багато краще 

і комфортніше. Далі переноситься таке відношення 

на всю етнічну, національну, професійну та іншу 

групу. На такому розумінні джерел толерантної і ін-

толерантної поведінки, власне, і будується сьогодні 

вся корекція небажаних проявів цього явища. У 

тому числі і ідеологічний вплив з постійним повто-

ренням і впровадженням у свідомість людей думки 

про необхідність терпимої поведінки (або абсолю-

тно нетерпимого до чого-небудь: явища, думок і 

ін.). Звичайно, знайомство з санкціями за пору-

шення прийнятого в конкретному місці поведінко-

вого кодексу. Далі власне психологічні методи – на-

вчання навичкам емоційної саморегуляції від пси-

хофізіологічних методик до спроб змінити 

відношення і ставлення до оточуючих через пере-

будову ціннісної сфери [10, с. 148-151]. 

Отже, можна констатувати, що антропологіч-

ний зміст агресії, як явища, напряму випливає з 

«тваринного» начала людини, підсвідомого, проте 

її вираз має і соціальний характер. 

Здається, міркує К. Табейкіна, ніколи раніше 

людство не потребувало опори на моральність і не 

відчував гостру потребу в моральному оновленні 

так, як це відбувається з ним сьогодні, коли сама 

можливість його існування в нинішніх цивілізацій-

них, етнічних і психологічних структурах виявля-

ється під питанням і перетворюється з проблеми фі-

лософської або історичної в прикладну [12]. 

Цю непросту ситуацію сучасної людини визна-

чає криза нашого часу, криза атеїстичного, антро-

поцентричного влаштування світу, що має чіткі зо-

внішні негативні прояви: глобальні проблеми, зни-

ження рівня життя людей, демографічні проблеми, 

насильство та агресія тощо. Однак більш перекон-

ливим свідченням драми сучасної людини є стан 

його морального надлому, що характеризується ро-

змитістю кордонів добра і зла, правди і брехні. 

Якщо людина XV століття, який пережив на думку 

Х. Ортеги-і-Гассета, історичну кризу, «в повному 

сенсі слова був розгублений, але зачарований», то 

сьогодні, перефразуючи думку філософа, можна 
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сказати, що людина розчарована і втрачена. 

Саме розвиток світової цивілізації підійшло до 

такого рубежу, коли потрібна відмова від менталі-

тету мілітаризму, що забезпечував технологічний 

прогрес. Загроза екологічної та економічної катаст-

рофи передбачає перегляд колишнього ставлення 

до природи. Проблеми відчуження і проблема збе-

реження особистості, проблеми агресії і толерант-

ності припускають пошук нових стратегій людсь-

ких комунікацій. Оскільки головні труднощі очіку-

ють і вже відбуваються в моральній і соціальній 

сферах, потрібна зміна цивілізаційної парадигми, 

яка, в свою чергу, може бути створена тільки при 

врахуванні методологічної парності концептів аг-

ресії і толерантності, колективними зусиллями без-

лічі людей і ціною безлічі різноманітних компромі-

сів, як справедливо зазначає М. Моїсеєв [11]. Однак 

людям доведеться довго вчитися, щоб накопичити 

соціальний досвід подолання цих труднощів. Тому 

виховання почуття толерантності, ввічливості, доб-

розичливості і милосердя має стати стратегічним 

пріоритетом в становленні особистості. 

Звісно ж, що як табу на кровозмішення, запо-

відь «не убий» затвердили основи моральності в 

верхньому палеоліті і мезоліті, так і заборона на 

будь-який прояв людиною нетерпимості та агресії, 

як внутрішня установка на дії, що порушують мо-

ральний імператив, дозволить людству зберегти 

себе як біологічний вид і створити, можливо, зовсім 

іншу цивілізацію» [12, с. 77-79]. 

Толерантність – центральне поняття всієї про-

блематики культури світу, при цьому проблема то-

лерантності є багатоплановою, яке має багаторівне-

вий вимір – від індивідуального (персонального) до 

глобального прояву. Толерантність виступає як по-

казник ефективності світокультурного будівниц-

тва. Її суспільний алгоритм реалізації можливий 

тільки через досягнення толерантності через вихо-

вання культури миру як профілактику агресії [13, с. 

19].  

Проблема і концепція толерантності стала ре-

зультатом довгого розвитку релігійної, етнічної, фі-

лософської і соціально-політичної думки. Розвиток 

толерантності – «продукт» розвитку прав людини. 

Одночасно з тим, толерантність є цінністю, необ-

хідною і фундаментальної для реалізації прав лю-

дини та досягнення миру. У своїй основній формі 

толерантністю є визнання за іншими права на по-

вагу їх особистості та самоідентичності [14, с. 58]. 

Оскільки сучасний світ розвивається в епоху 

глобальних процесів, можна очікувати наступ ери 

інтегрованої культури. Але вона вимагає, щоб зали-

шитися самим собою, сприймати культурні відмін-

ності як данність і намагатися освоюватись у «чу-

жій» культурі, не втрачаючи своєї.  

Багато дослідників толерантності, в тому числі 

М. В. Бикова, зробили висновок, що проблему на-

сильства та агресії неможна вирішити, якщо робити 

ставку тільки на рішення економічних проблем або 

покращення соціальної інфраструктури у суспільс-

тві. Навпаки, краще за все досягнення толерантно-

сті можна досягнути через досвід взаємодії з «інак-

шими». Так, люди, які в повсякденному житті спіл-

куються з представниками інших національностей, 

як правило, відносяться до них більш толерантно, у 

порівнянні з тими, у кого такий досвід відсутній 

[15, с. 13]. Наприклад, досвід внутрішньої політики 

Ізраілю, де живуть, спілкуються і працюють пліч-о-

пліч євреї та араби. 

Слід погодитись з С. Ф. Ідрисовою, що толера-

нтність знаходить свій вираз у спрямуванні взаєм-

ного розуміння і узгодженості різнородних інтере-

сів і кутів зору без застосування тиску, переважно 

методами роз’яснення і переконання. Толерант-

ність аж ніяк не може виступати в ролі вічної абст-

рактної цінності або якогось категоричного імпера-

тиву, якому треба слідувати автоматично, поза 

зв’язком з конкретно-історичною ситуацією. У то-

лерантності є історія і вона показує, що на певному 

етапі існування людського суспільства ніякої толе-

рантності не існувало. Потім в контексті певних іс-

торичних реалій виникла вимога толерантності. 

Але, виникнувши раз, воно вже не пішло з етики за-

хідного світу, однак зміст цього поняття змінюва-

лося від століття до століття [16, с. 25]. 

У сучасній літературі про толерантність в 

зв’язку з цим все більше говорять про мультикуль-

туралізм як про принцип, який передбачає можли-

вість автономного розвитку різних спільнот в рам-

ках одного суспільства, збереження різноманітно-

сті існуючих в суспільстві цінностей та ідеалів, 

способів організації життєвого простору. Принцип 

мультикультуралізму ставить проблему плюралі-

зму щодо підстав толерантності і виключає можли-

вість знайти єдину формулу толерантності, з якою 

погодилися б всі. Спробу створення такої плюралі-

стичної теорії толерантності зробив Майкл Уолцер 

в своїй книзі «Про толерантність» [17]. Автор 

пише, що толерантність «забезпечує саме життя, бо 

переслідування часто ведеться до смерті; крім того, 

вона забезпечує суспільне життя, життя тих різно-

манітних спільнот, в яких живемо ми всі». Вихо-

дячи з цього, Уолцер формулює прекрасний афо-

ризм: «Толерантність уможливлює існування від-

мінностей; відмінності ж обумовлюють 

необхідність толерантності» [17, с. 62]. 

Плюралізм сучасного суспільства має тенден-

цію скочування до анархії, хаосу і інших руйнівних 

конфліктів. Тому суспільство має потребу в держа-

вному регулюванні, що відбиває загальні цінності і 

інтереси громадян: Саме, за допомогою виборів за-

безпечується об’єднання більшості громадян на-

вколо певної політичної платформи і формується 

домінуюча в державі політична воля» [18, с. 90-91]. 

Методологічні труднощі дослідження змісту 

толерантності приводять багатьох сучасних філосо-

фів до концепції толерантності як інструментальної 

цінності, тобто того, що сприяє досягненню іншою, 

більш вагомою за своїм значенням цінності. В силу 

цього толерантність розглядається не як мета, а як 

засіб, як мінімальна вимога до суспільних відносин. 

Тільки в умовах толерантного суспільства може 

бути здійснено повне розкриття дійсних можливос-

тей людини і суспільства [14, с. 63]. 
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Незважаючи на всі методологічні проблеми, 

більшість дослідників толерантності сходяться у 

позиції, що антропологічний зміст толерантності 

має соціальну природу і походить зі здібності лю-

дини в процесі її соціалізації виховувати в себе «ус-

відомлене терпіння». «Однак терпіння – тільки 

одна зі сторін толерантності. Г. В. Бюзелева виділяє 

ще п’ять значень поняття толерантність в сучасній 

науці [19]. 

Друга грань толерантності полягає в адаптації 

людини до оточуючих. Під адаптацією розуміють 

відсутність або ослаблення реагування на якийсь 

несприятливий фактор в результаті зниження чут-

ливості до його впливу. Третє значення толерант-

ності пов’язане зі стійкістю: придбана стійкість; 

стійкість до невизначеності; межа стійкості або ви-

тривалості людини; стійкість до стресу, конфлікту; 

стійкість до поведінкових відхилень. Четверте зна-

чення пов’язане з поняттям допущення, дозволу. 

Толерантність означає покликання того, що є люди, 

багато в чому відмінні від нас, що у інших є власна 

думка, цінності, ідеали, інші способи на інші емо-

ційні способи реагування. Однак за цим трактуван-

ням може ховатися пасивне терпіння і байдужість, 

яке важко назвати толерантністю. П’яте значення: 

толерантність як прийняття. На відміну від четвер-

того значення (допущення) прийняття характеризу-

ється спрямованістю на іншого. Ухвалення – умова 

для продовження взаємодії. Шосте значення: праг-

нення людини досягти розуміння з іншими, узго-

дити різні установки, мотиви, не вдаючись до наси-

льства і придушення людської гідності. Це розу-

міння толерантності як активного прийняття 

різноманіття, результатом якого стає співпраця, 

конструктивний діалог, допомога» [20, с. 14-16]. 

На усвідомленості толерантності акцентує 

увагу У. Р. Кушаев : «Толерантність – це, перш за 

все, усвідомлене ставлення до дійсності, це ви-

знання універсальних прав і свобод людини і прак-

тичні дії, спрямовані на їх зміцнення. Ще одним ва-

жливим елементом культури толерантності є цінно-

сті, які формувалися на основі отриманих знань про 

інших, інших культурах. Чим об’єктивніше і гли-

бше знання, тим більш стійкі і стабільні оцінки, цін-

ності. Іншими словами, вони зумовлюють можли-

вості культури толерантності і тим самим служать 

потужним стримуючим фактором на шляху різних 

форм нетерпимості та непримиренності. При цьому 

велике значення має те, що в процесі оцінювання 

«інших» і «інших» речей і явищ важливо не вихо-

дити зі своїх власних цінностей, а намагатися 

сприймати реальність з її особливостями. 

Слід зазначити, що система знань і цінностей 

не повною мірою відображають зміст толерантно-

сті. Тому що ці два елементи нерозривно пов’язані 

з третім, не менш важливим, елементом структури 

культури толерантності. І це – система практичних 

дій, що виявляється в повазі, терпимості до чужих 

культурних цінностей. Культура толерантності по 

своїй суті означає відкритість і поблажливість до 

будь-якого здорового прояву індивідуальності, під-

несення честі та гідності людини, повага до різних 

методів і засобів, що дозволяє реалізувати людині 

свою особистість і індивідуальні риси. І в зв’язку з 

цим культура толерантності повинна стати невідри-

вною частиною загальної духовної культури сучас-

ного суспільства. Так як культура толерантності є 

найважливішим фактором стабільності і прогресу 

людської спільноти» [21, с. 18-20]. 

В тому же русі продовжує дискусію щодо со-

ціальної природи і змісту толерантності дослідник 

прав людини Генрі Шу, акцентуючи увагу на діало-

гічності, диспуті, в результаті яких народжується 

взаємна повага, домовленість між людьми: «Серйо-

зні конкретні дискусії навколо обов’язків, які від-

повідають певним правам, як і навколо самих прав 

можуть іноді стимулювати справжній діалог між 

людьми з приводу того, які гарантії вони можуть 

свідомо дати один одному. Зрозуміло, це може та-

кож призвести до диспутів, спорів й непорозумінь. 

І якщо в такій дискусії справді віддзеркалюється ін-

терес до потреб інших учасників, якщо справді ма-

ють місце намагання зрозуміти уявлення інших про 

їхні власні потреби і якщо йдеться про наполегливі 

й творчі зусилля дійти взаємно прийнятної домов-

леності, ми справді маємо підстави для надії [22, с. 

272]. 

В.А. Тишков вважає, що основними причи-

нами, пов’язаними з необхідністю появи феномена 

толерантності, є не тільки відмінності між людьми 

з соціальних, національних, політичних та інших 

аспектів, а й можливість появи конфліктів між 

ними за даними або іншим видам питань. Толеран-

тність дозволяє вирішувати конфліктні запитання 

мирним ненасильницьким шляхом або не проявля-

тися зовсім [23]. 

Цікавою є позиція М. В. Бондаренко, який у 

своїх дослідженнях пропонує розрізняти справжню 

толерантність, удавану толерантність і інтолерант-

ність, пов’язуючи їх з поведінкою в конфлікті. На-

сильницькі методи для виходу з конфлікту застосо-

вує інтолерантна особистість, що будуть знаходити 

вираз в глузуваннях, не визнанні прав іншого, напа-

дах гніву, навіть фізичних пошкодженнях. Удавана 

толерантність буде проявлятися в орієнтації на не-

насильницьке вирішення конфлікту, можна сказати 

уникнення конфлікту, поступки партнеру в усьому 

[24]. І лише людина з високим рівнем внутрішньої 

культури здатна проявляти і демонструвати справ-

жню толерантність, яка повинна бути природним 

фоном розвитку сучасного суспільства. 

Таким чином, конфлікти в міжособистісному 

спілкуванні неминучі, тому необхідно розвивати 

здатність приймати іншого, прагнути зрозуміти 

іншу точку зору, відмовитися від категоричності в 

судженнях. Не меншою проблемою як невід’єм-

ного елементу толерантності в суспільстві виступає 

і проблема гендерної рівності, яка залишається до 

нині надзвичайно актуальною.  

В силу того, що толерантність є моральною 

якістю особистості, тобто не притаманна людям з 

народження, вона вимагає постійної актуалізації та 

цілеспрямованого виховання. 

 Так, слід погодитися з висновком учасників 

науково-практичної конференції, що зміцнення 

миру в багатонаціональній державі досягається 
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шляхом придушення зайвої агресії і жорстокості за-

вдяки вдосконаленню законів. Поступово у людини 

має виробитися внутрішнє спонукання до поваги 

інших. Необхідно досягти розуміння, що всі люди 

однакові, просто не всі з однаковим кольором 

шкіри або вірять в одного Бога. 

Такого ефекту можна домогтися, виховуючи 

дитину з самого дитинства в умовах толерантності. 

Але при цьому батьки дитини просто зобов’язані 

тримати і себе в таких же рамках, не даючи емоціям 

вийти назовні. У тому числі і утримуватися від вжи-

вання деяких слів, що сприяють виробленню сте-

реотипів, які прийнятних у цивілізованому суспіль-

стві. Варто визнати, що діти все схоплюють на 

льоту, у випадку з батьками, – намагаються їм у 

всьому наслідувати. Тому ми повинні пам’ятати, 

що підвищення толерантності необхідно починати 

з самих себе. 

Необхідно обов’язково зазначити і роль дер-

жави в підвищенні рівня толерантності та боротьби 

з ненавистю і насильством» [18, с. 126]. 

Отже, сучасна концепція толерантності, заро-

дившись у відносно недавні часи, знаходить своє 

вираження у багатьох народів світу та набуває в сві-

товому масштабі своєрідні форми суджень щодо 

свідомої діяльності людства і ментальності суспіль-

ства. 

Антропологічний зміст толерантності, як 

явища, має радше соціальну природу, ніж антро-

пну, але накопичений масив знань про людину до-

зволяє констатувати її полісутнісність. Сучасні на-

уки подолали моносутнісні погляди на людину, що 

панували раніше. Слід погодитись з М. Патей-Бра-

тасюк, що людина виявилася надзвичайно склад-

ною для науково-філософського осмислення, оскі-

льки не є субстанцією, а постає феноменом. Пере-

важна більшість людинознавців сходиться на тому, 

що людину варто досліджувати як істоту, що нале-

жить одночасно декільком світам: божественному, 

надприродному, космічному, природньому, соціа-

льному та духовно-культурному. Справді, людина 

є тим фокусом, який дуже унікально відображає ос-

новні параметри цих вимірів [7, с. 39].  

Оптимальний рівень толерантності визнача-

ється специфікою розвитку конкретної людини і, за 

великим рахунком, соціуму, в певних умовах (це те, 

що робить людину і, в цілому, суспільство, потен-

ційно більш життєздатним). Оптимальна толерант-

ність забезпечує відносно безконфліктну інтегра-

цію різних членів суспільства в групи, забезпечує 

розвиток людини і суспільства через прийняття но-

вого. А з іншого боку передбачає збереження єдно-

сті групи, суспільства, людської особистості 

(сприйняття самого себе в цілісності і послідовно-

сті думок і вчинків).  

В соціокультурному середовищі людина зна-

ходить засоби для подолання тих суперечностей, 

що виникають між природним і духовним, тварним 

і культурним. Чи не найефективнішим засобом лю-

дини в цій ситуації є її духовність, огорнуті, прося-

кнуті нею почуття, воля, дія тощо, носієм і генера-

тором яких завжди є людський індивід. Адже лише 

в ньому «одному-єдиному і неповторному, відбува-

ється таємничий процес народження думки волі, 

переживання, в якому поєднуються, урівноважу-

ються, виживають космічне, природне, тварне, тех-

нічне, соціумне, смислове разом узяті; здійсню-

ється утворення єдиного начала з багатьох начал, 

що дає життя кожному з них зокрема», слушно під-

креслює Г. І. Горак [25, с. 491]. 

Дуже цікавими є висновки психолога, дослід-

ника толерантності Ю. А. Макарова [10, с. 148-151]: 

толерантність є біологічною якістю, яка більшим 

чи меншим ступенем запрограмована в розвитку 

будь-якої стайної тварини. Терпима поведінка за-

безпечує біосоціальний розвиток індивіда, є елеме-

нтом виживання й конкурентоздатності біологіч-

ного виду. Соціальність не є суто людською харак-

теристикою. Соціальними істотами є і окремі види 

тварин. Соціальність означає лише те, що люди зда-

тні до проживання спільно, в соціумі. Певні її на-

чала є і у тваринному світі, що підтверджується 

прикладами співіснування соціальних тварин, пта-

хів та комах («протосуспільства» мурах, бджіл, во-

вків тощо). Дуже фундаментальною в напрямку до-

слідження агресії і толерантності в приматів є 

праця нідерландсько-американського приматолога 

і біолога Франса де Вааля «В пошуках людського у 

приматів» [26]. Він став першим, хто дослідив, як 

відбувається розв’язання конфліктів у тварин, про-

водив паралелі між поведінкою приматів і людей. У 

його першій популярній книжці «Політика шим-

панзе» окозамилювання та інтриги в шимпанзе під 

час боротьби за владу порівнювалися з аналогічною 

поведінкою політиків.  

І все ж таки, найбільш досконалих і розвину-

тих форм толерантність набуває саме в соціальній 

сфері. У соціумі ми можемо спостерігати виник-

нення толерантної поведінки внаслідок, як мінімум, 

3 факторів. По-перше, страху різного походження 

(страху неприємних наслідків, покарання з боку ін-

шої людини, адміністрації-начальства, суспільства 

тощо). В результаті якогось страху ми можемо і не 

помічати, що наша поведінка стала «толерантною», 

а далі прояв терпимості в певних умовах стає про-

сто звичним, закріплюючись на поведінковому рі-

вні. А через деякий час людина відносно стійко і без 

серйозних «самокатувань» починає проявляти то-

лерантну поведінку. Правда, якщо толерантність не 

проникла на рівень внутрішньої переконаності, 

особистісної позиції, ця стійкість спостерігається 

тільки в рамках конкретної діяльності (наприклад, 

професійної), специфічних умов. 

По-друге, під впливом мистецтва і культури, 

коли відбувається впровадження ідеї терпимого 

ставлення до іншої людини здебільшого на емоцій-

ному рівні. 

По-третє, під впливом загального «розвитку 

особистості» на основі індивідуально-психологіч-

них характеристик-передумов (тут вже мова йде ще 

й про усвідомлене використання ідеї толерантності 

в «системі стилю життя», щодо незалежному від су-

спільства розумінні змісту оптимальної толерант-

ності і стабільному прояві толерантності в поведі-

нці людини). Всі ці джерела толерантної поведінки 
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діють на людину в сукупності, проте домінування 

того чи іншого – це факт. Джерела толерантності 

можна назвати і засобами формування поведінки, 

адже вони активно використовуються для корекції 

інтолерантності (найчастіше без втручання фахів-

ців-психологів). 

Насправді, складність людського існування 

полягає в тім, що воно відбувається одночасно у де-

кількох вимірах: космічно-природному або віталь-

ному, в соціумному і культурному. Природньо-ор-

ганічне існування поєднується з соціальним, тобто 

життям серед інших, подібних собі, у різних суспі-

льних сферах і життям духовним, що є втіленням 

культури. Ні одна із цих сфер не може бути безбо-

лісно відірвана від людини. Вони необхідні людині, 

щоб мати зв’язок з природою, суспільством та ду-

ховними цінностями культури. Кожна людина уні-

кальна нерозривною єдністю всіх трьох начал. 

Проте людині дуже ускладнює її ситуацію те, що 

кожне із трьох її «я» має свою логіку розвитку і 

може існувати самостійно, зумовлюючи відповідно 

і поведінку людини. її завдання якраз і полягає в 

тім, щоб увідповіднити, згармоніювати ці іпостасі, 

бо це і є найефективніше вирішення даної ситуації. 

Це проблема великої складності, зумовлена сутні-

стю природи кожної із них. Річ у тім, що вітальне 

«я» особистості, будучи нестримним прагненням 

бути, жити, продовжити себе у часі серед інших 

життів, є дуже центричним, воно замкнуте на собі, 

не знає поділу на добре і зле, красиве і потворне і 

існує на рівні підсвідомого та несвідомого. 

Десь у глибинах психіки воно живе своїм жит-

тям, час від часу пориваючись на поверхню куль-

тури, моральності, права, то, будучи безпечним, не-

значним для оточення, то у формах агресивно-не-

мотивованих, загрожуючи оточенню руйнацією 

[27]. Якщо ж людина дозволяє собі агресивно-не-

мотивовану поведінку свідомо, то у неї великою є 

ймовірність стати злочинцем. Щоб цього не ста-

лося, на допомогу людині має прийти духовно-ку-

льтурне. 

Соціокультурні якості людини формуються в 

результаті контактів, взаємодії людини з іншими 

людьми, в процесі людської творчості, засвоєння 

різних форм духовного досвіду людства. Особисті-

сне – це сукупність набутих індивідом якостей в со-

ціокультурному середовищі для забезпечення інди-

віда, його зв’язку з іншими людьми. Тому «особис-

тісне Я» індивіда має не просто соціальну, а 

соціокультурну природу, воно усвідомлює свою за-

лежність від суспільства, від колективістського 

«ми», забезпечує взаємозв’язок між ними засобом 

шукання компромісів, приводити у відповідність 

цінності, цілі та дії, інколи потребується і підко-

рення. В той час, коли розум спрямований на коле-

ктивістські цілі, розум спрямований на загально-

людські. Будучи набутком вищого рівня, він дозво-

ляє людині творити себе відповідно до законів і 

логіки розвитку людської цивілізації. 

Концепція множинності людської природи 

орієнтує на толерантне ставлення до виявів людсь-

кої своєрідності (як індивідуальної, так і культур-

ної), але ця терпимість не безмежна, а обмежується 

ідеєю права. Тому що, виходячи з визнання мно-

жинності людської природи, ми повинні забезпе-

чити повне виправдання людської відмінності, од-

нак лише тією мірою, якою ця своєрідність не при-

носить нам шкоди [3, с. 61]. 

Отже, звідси дуалізм: природна агресивність 

вгамовується соціально набутою толерантністю, 

причому важливим є баланс між ними, оскільки за-

надто високий рівень толерантності суспільства ро-

бить його вразливим перед більш агресивним сус-

пільством, і навпаки: низький рівень толерантності 

призводить до самознищення частини суспільства. 

Деякі дослідники вважають, що всі вагомі ре-

зультати дуалізму біологічної та соціальної історії 

(включаючи наше власне існування) є результатом 

ліміту доступних ресурсів у реальному світі та кри-

зам, які від цього періодично загострюються. 

Тобто, відносини між суспільством і природою, ор-

ганізмом і середовищем є від самого початку кри-

зовими, залишаються такими за визначенням, і 

мова може вестися лише про ступені гостроти 

кризи, саме життя представляє собою іманентний 

стрес, який періодично посилюється і відносно по-

слаблюється [28, с. 20]. 

Інтелект (а значить і толерантності як її час-

тини) – формувався як інструмент агресії. Перефра-

зуючи А. П. Назаретяна [28, с. 39] : еволюційна те-

нденція полягала в тому, що у поведінці організмів, 

наділених більш розвинутим інтелектом, агресивна 

(направлена на перетворення зовнішнього середо-

вища) складова індивідуальної поведінки все більш 

домінувала над пасивним реагуванням (уникнен-

ням, терпимістю). І це робило наполегливої необ-

хідності у удосконаленні внутрішніх гальм, саме 

результатом такого удосконалення терпимість ви-

росла до рівня толерантності. Толерантність – це 

вміння штучно регулювати агресію, інструмент 

який виробило людство для забезпечення подаль-

шого розвитку суспільства. Обмеження насильства 

не передбачає зниження агресії і навіть може супро-

воджуватися зростанням її рівня. 

Антропологічна ефективність парності конце-

птів агресії і толерантності, ґрунтованого на сучас-

них людинознавчих знаннях, дозволяє трактувати 

сутність людини через єдність унікально-неповтор-

ного біологічно-соціального виміру. 

Звичайно, антропологічна ефективність парно-

сті концептів агресії і толерантності є складною і 

багатогранною, що підтверджується історією роз-

витку концептів агресії і толерантності. Кожному 

історичному періоду, відповідає увідповіднений 

йому рівень розвитку особистісного начала, усвідо-

млення його, тобто особливостей розвитку людини 

як культурно-соціальної істоти. Різні суспільно-ку-

льтурні системи по-своєму мислили людину і від-

повідно формували її як більш-менш агресивну чи 

толерантну істоту. Загалом же, судити про це мо-

жна, дослідивши обсяг і характер тих прав і свобод, 

якими були наділені люди в конкретних суспільст-

вах, в конкретний історичний період. 

Сучасне суспільство вимагає використання по-

тенціалу антропологічної ефективності парності 
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концептів агресії і толерантності, а не окремого ви-

ділення того чи іншого. Саме особистість прагне 

бачити буття гармонійним, гуманістичним, довер-

шеним, а без визнання парності концептів агресії і 

толерантності як частини антропологічної природи 

не буває. М. Бердяєв наголошував, що особистість 

являє собою поєднання універсально-нескінчен-

ного і індивідуально-особливого: «Особистість є 

свобода і незалежність людини у відношенні до 

природи, до суспільства, до держави, але вона не є 

егоїстичне ствердження, а якраз навпаки... Особис-

тість в людині є її незалежність від матеріального 

світу, який є матеріал для роботи духа. І разом з 

тим, особистість є універсум, вона наповнюється 

універсальним змістом» [29, с. 21]. 

Навіть, гуманістичний потенціал права значно 

краще проявляється в дійсності тих суспільств, де в 

нормативних актах закріплені принципи формаль-

ної рівності, взаєморозуміння, толерантності, 

сприйняття іншого як рівноцінного собі. Антропо-

логічна ефективність парності концептів агресії і 

толерантності проявляється в сучасному міжнарод-

ному співтоваристві, де все більше приживається 

ідея гуманізації, зближення прав людини загалом і 

громадянських прав людини конкретного суспільс-

тва, і це теж є свідченням гуманізації сучасної пра-

вової реальності, просякнення антропологічним 

принципом толерантності суспільного організму. 

Відбувається сприйняття людини як самоцінної, са-

модостатньої істоти, згустку агресивного і толеран-

тного потенціалу для творчої енергії, що випромі-

нюється в буття. 

Людина так влаштована, що вона неминуче по-

винна, щоб жити і розвиватися, звертатися до ін-

ших людей і взаємодіяти з ними. І робити це вона 

має на засадах парності концептів агресії і толеран-

тності. Здатність до солідарної взаємодії з іншими, 

до єднання з іншими, подібними собі свідчить про 

соціальну сутність людини. Проте не слід забувати 

про її природню, біологічну сутність.  

Думається точно М. Патей-Братасюк відзна-

чила, щоб поведінка людей була правовою, необ-

хідний духовно-культурний вимір. Людина здатна 

на правову поведінку тому, що вона є носієм духо-

вно-культурного виміру, тобто, окрім соціальності, 

людина, будучи носієм духу та духовності, будучи 

духовною істотою, є ще і істотою культурною. Зві-

сно, духовно-культурну сутність людина не отри-

мує автоматично, від народження. Духовно-культу-

рне наповнення кожному із нас треба формувати, 

пізнаючи культуру, користуючись її надбаннями. 

Це нелегка і клопітка робота, яку ми, люди, здійс-

нюємо все своє життя. Проте це необхідно. Духовне 

в людині – це і є істинно людське і людяне. Все 

інше ріднить нас із нашими братами меншими, із 

представниками тваринного світу. Отже, оскільки 

суто людське буття – це буття духовне, то, чим до-

сконалішою і багатшою в духовно-культурному 

плані є людина, тим більше ймовірності того, що її 

поведінка буде правовою. Чим відчутнішим та дос-

коналішим буде наш духовно-культурний багаж, 

тим нетерпимішими ми стаємо до неправового 

життя, усіх його проявів і тим більше у нас з’явля-

ється потреба жити в праві, вимагати права у всіх 

його формах. Відомі науковці і зарубіжні (Р. Ієрінг, 

Є. Коллер, Б. Чічєрін, Т. Оноре), і вітчизняні (А. А. 

Козловський, С. І. Максімов, В. М. Братасюк та ін.) 

наголошують про відповідальність за розвиток і бо-

ротьбу за права людини [7, с. 92]. 

На реалізацію права у різних формах вплива-

ють суто природні якості людини: психіка, воля, аг-

ресія, позитивні емоції, природні розумові здібно-

сті тощо. Окрім цього, людина є соціальною істо-

тою і її соціальні якості теж мають вплив на 

правореалізацію. Концепція множинності людської 

природи орієнтує на толерантне ставлення до ви-

явів людської своєрідності (як індивідуальної, так і 

культурної), але ця терпимість не безмежна, а обме-

жується ідеєю права. Тому що, виходячи з визнання 

множинності людської природи, ми повинні забез-

печити повне виправдання людської відмінності, 

однак лише тією мірою, якою ця своєрідність не 

приносить нам шкоди [3, с. 61]. 

Висновки і перспективи подальших ро-

зробок. Антропологічна ефективність парності 

концептів агресії і толерантності дає нам можли-

вість правильно виховувати почуття солідарності з 

іншими, спрямовувати соціальну взаємодію з ін-

шими членами суспільства, її перебування в різних 

соціальних інститутах, соціальні ролі, рольові фун-

кції тощо. Все це у підсумку надасть можливості 

зменшити тенденції насильства у розвитку сучас-

ного суспільства, наблизить до правореалізації в 

його природньому вимірі. Духовно зріла особис-

тість буде докладати максимум зусиль для реаліза-

ції власних прав, та ще й працюватиме і безпосере-

дньо, і опосередковано на реалізацію права в суспі-

льстві, його ствердження, захист, розвиток. 

Правосвідома Особистість розуміє, що від реаліза-

ції права як форми втілення та вираження вищих 

духовних цінностей вирішальним чином залежить 

життєздатність суспільства, перспективи його роз-

витку, його майбутнє тощо [7, с. 99]. 

В сучасній Україні розуміння і використання 

антропологічної ефективності парності концептів 

агресії і толерантності на дуже низькому рівні, до-

мінує концепція тиску на будь-яку «інаковість» 

(яка нерідко набуває агресивного характеру) наси-

льницькими методами, що зумовлює незрілість ук-

раїнців як суб’єктів права, і України як правового 

суспільства. В демократичних країнах викорис-

тання антропологічної ефективності парності кон-

цептів агресії і толерантності відбувається значно 

інтенсивніше, і як наслідок, в масовому масштабі 

суспільство складається із повноцінних толерант-

них суб’єктів права, а, отже і є правовим суспільст-

вом. Особливо багато в плані реалізації антрополо-

гічної ефективності парності концептів агресії і то-

лерантності залежить від ступеня зрілості людини 

– особистості. Якщо суспільство складається зі зрі-

лих особистостей в масовому масштабі, реалізація 

антропологічної ефективності парності концептів 

агресії і толерантності буде розвиватися інтенси-

вно, її реалізація буде здійснюватися успішно. Реа-
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лізації антропологічної ефективності парності кон-

цептів агресії і толерантності в значній мірі зале-

жить від ціннісної шкали суспільства. Якщо на ве-

ршині цієї шкали буде знаходитися людина, її гід-

ність, честь, її права, свобода, справедливість, їх 

рівна міра для однойменних суб’єктів права тощо, 

реалізація антропологічної ефективності парності 

концептів агресії і толерантності буде здійснюва-

тися успішно. Де зневажена людина, де на вершині 

ціннісної шкали замість загальнолюдських ціннос-

тей знаходяться другорядні, групові, часткові, там і 

проблеми з реалізацією антропологічної ефектив-

ності парності концептів агресії і толерантності. 

Застосування антропологічної ефективності 

парності концептів агресії і толерантності як різно-

виду людської діяльності, це процес та результат 

людської творчості. Нам необхідно буде врахувати 

характеристики сучасної української людини, яка є 

учасником застосування антропологічної ефектив-

ності парності концептів агресії і толерантності, 

оскільки ці характеристики вона транслює на цю ді-

яльність. Суб’єкти застосування антропологічної 

ефективності парності концептів агресії і толерант-

ності – це сучасні українці з відповідним культур-

ним рівнем, духовно-інтелектуальним наповнен-

ням, поглядами на права людини, з певними цінні-

сними настановами тощо. Все це не може не 

відбитися на процесах подолання насильства, а ско-

ріш його агресивних, інтолерантних форм, ефекти-

вності застосування принципу толерантності у со-

ціумі, змісті та якості толерантності як тенденції 

розвитку сучасного суспільства. З проблемою су-

часної людини, її рівнем розвитку, приналежністю 

до певної національної культури, ставленням до 

прав людини, вибором певних засад правового роз-

витку і правозастосовчої діяльності пов’язане розу-

міння толерантності як одного з основних принци-

пів розвитку сучасного суспільства. 
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