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АНОТАЦІЯ
Мета статті – з'ясувати базові принципи семіотичної природи медіа у контексті їхнього функціонування у культурі. Методологічною основою дослідження є теорії культури Леслі Вайта та Юрія Лотмана,
теорія медіа Маршала Маклюена, семіотична теорія Чарльза Пірса. У статті розглядаються особливості
поняття медіа як семіотичної машини по самовідтворенню культури. З'ясовується, що медіа виступають
базовим механізмом існування та розвитку культури в силу залученості у розбудові знакових систем.
ABSTRACT
The main objective of the study is to clarify the basic principles of the semiotic nature of the media in the
context of their functioning in the culture. The research methodology of the article derives from theories of the
culture of Leslie White and Yuri Lotman, media theory of Marshall McLuhan, and semiotics of Charles Peirce.
The article considers features of the concept of media as a semiotic machine of self-reproduction of culture. The
paper concludes that media are the basic mechanism of the existing and developing of culture in that they involved
in the developing sign systems.
Ключові слова: медіа, нові медіа, теорія медіа, семіотика.
Keywords: media, new media, media theory, semiotics.
В культурологічному контексті концептуально
важливим є осмислення механізму залучення медіа
в культурний процес на базовому рівні, їхньої ролі
в культурній еволюції та зв'язок із антропологічними детермінантами культурного способу існування. Концепт медіа вже від початку його проблематизації знаходиться на перетині комунікативного, семіотичного та технологічного дискурсів і не
поглинається жодним із них. Окремий інтерес становить взаємозв'язок теорії медіа та семіотики. Зокрема те, як саме медіа залучені у семіотичний процес та антропосеміоз в контексті формування і розвитку культури.
Коли говорять про семіотику медіа, зазвичай
йдеться про семіотичний аналіз конкретних культурних феноменів, що можуть бути розглянуті як медіатекст. Тобто, по-суті, аналіз медіаповідомлень та
їх інтерпретацій. При цьому, самі медіа витісняються у вузький контекст ЗМІ та не проблематизуються як такі. Натомість залишається лише сам
факт різноманітності повідомлень, що ними продукується. Фактично, медіа зливаються із їхнім власним контентом. В поставленому таким чином дискурсі теорія медіа поглинається семіотикою як масив культурних повідомлень у зв'язку із певними
медіа-засобами.
В межах загального завдання включення концепту медіа в теорію культури як структурної одиниці, невирішеною проблемою залишається теоретичне осмислення способу залученості медіа у виробництво культури через семіозис. Культурологія
Л. Вайта передбачає антропологічною підставою
культури здатність людини як виду до символічного мислення, оперування знаками. Це умовжливлює континуальну та інтерсуб'єктивну знаряддєву

діяльність людини, що й становить фундамент культури. Водночас, М. Маклюен у своїй теорії медіа
також визнає цю здібність як базову і визначальну
для специфічного людського способу існування. Це
дозволяє поєднати ці дві теорії у загальне бачення
місця медіа у культурі. Водночас залишається непроясненим, яким чином медіа інтегровані у ланцюжок зв'язків між символічним мисленням, комунікацією, технологією та якісними перетвореннями
культури.
Мета статті, – опираючись на теорію культури
Л. Вайта, розглянути культуротворчу дію медіа у
їхньому зв'язку із символічним мисленням, що є базовою умовою культурного буття людини. Нас цікавить концептуальний зв'язок медіума і знака у
спільному контексті конституювання культури.
Розвиваючи свою теорію культури Леслі Вайт
виходить з того, що базисом для культурного існування слугує унікальна людська здатність до оперування символами. Ця здатність постала як природній результат тривалої біологічної еволюції, при
чому виключно у людини як виду. Саме це уможливило артикульоване мовлення, через яке відбувається обмін і збереження інформації не лише на міжіндивідуальному рівні, але й крізь покоління. Подібний ефект досягається завдяки феномену
екстерналізації, тобто винесення на зовнішні носії,
індивідуального досвіду, що в результаті стає надбанням наступних поколінь і носить накопичувальний, прогресивний характер. Саме завдяки цьому,
на думку Вайта, виникає специфічно людський, культурний спосіб існування: "Виникнення здатності
до символізування призвело до виникнення нового
порядку явищ – екстрасоматичного, культурного
порядку." [1, с. 51]
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Жоден інший вид тварин не виявляє подібної
здібності. Хоча набуті навики та їхнє переймання
іншими особинами має місце у тваринному світі,
справжнього накопичення досвіду не відбувається.
У деяких приматів можна спостерігати певний досвід використання знарядь, проте він зводиться до
простого наслідування. Поведінка шимпанзе у
цьому сенсі подібна до поведінки дитини, у якої ще
не сформувалось мовлення. Так само і втрата людиною здатності до мовлення у випадку афазії призводить до її фактично тваринного стану без можливості засвоювати культуру та усвідомлено оперувати технічними засобами. Саме завдяки мові і
символічному мисленню людина здатна фіксувати
минулі досвіди у вигляді уявних алгоритмічних
схем та оперувати поняттями на ментальному рівні.
[2] Це призводить до збереження і накопичення
знань, а також вираження їх у екстрасоматичному
вимірі. Як висновує Вайт, "саме символ (а особливо
у його словесній формі) забезпечує цей елемент неперервності у знаряддєвому досвіді людини." [1,
с.60]
Саме така неперервність досвіду робить культуру можливою. Механізм символізації (точніше
simboling – неперекладний термін Л. Вайта), що лежить в її основі, призводить до наділення певного
предмету чи явища значенням, що, взагалі кажучи,
є довільним і не тотожнім самому предмету. Такі
символізовані предмети Вайт називає символатами
(symbolates) з метою виокремити їх в окремий клас
явищ. Також він стверджує, що символати можна
розглядати в екстрасоматичному контексті у їхній
взаємодії із подібними явищами без прив’язки до
організму людини. [3] Такий підхід й становить
Вайтове визначення культури як “класу предметів
та явищ, що залежать від здатності людини до символізації, який розглядається в екстрасоматичному
контексті” [3, с. 105] Відповідно й культурологія є
наукою, що вивчає символати (або ж кластери символатів) у їхньому взаємозв’язку як самостійний
предмет дослідження.
Вайт класифікує предмети і явища, що сладають культуру на три групи: 1) ідеї, відносини тощо,
2) соціальні процеси та дії, 3) матеріальні об’єкти.
Звернімо увагу на останню. Ці матеріальні предмети задіяні у культурному процесі і несуть в собі
певні повідомлення, які можуть бути прочитані у
різних контекстах. За їх допомоги виражаються і
реалізуються ідеї та відношення, які, у свою чергу,
також можуть бути проаналізовані у екстрасоматичному контексті. [3] Важливість даної групи символатів підкреслюється тим, що базовою підсистемою
культури Вайт вважає саме технологічну, оскільки
вона утворює відмінну від природнього середовища культурну предметність, що дає поштовх для
розвитку таких підсистем як соціальна та ідеологічна. Саме символізовані матеріальні об'єкти, що
оточують людей, стають екстрасоматичними носіями інформації та засобами передавання. Чи не досконало вписуюється в цю схему Маклюенівське
розуміння медіа? Матеріальні засоби, що задіяні у
процесах комунікації, культуротворенні, але також
породжують нові обставини, за яких народжуються
нові ідеї та соціальні структури. Вони належать до
світу культури і можуть розглядатися та інтерпре-
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туватися в екстраматичному контекті у взаємозв’язку із іншими культурними об’єктами. Це
становить культурологічний фундамет для теорії
медіа.
В основі теорії медіа Маклюена лежить прониклива інтуїція щодо неявного впливу засобів комунікації (медіа), якими користується суспільство, на
характер цієї комунікації. Суспільство користується медіа для передавання значимих повідомлень,
але те, як саме це відбувається, як повідомлення
буде сприйняте, наскільки точно можна його передати, яких конотацій воно набуває в процесі передавання тощо, залишається поза увагою. Тож теорія
медіа бере своїм предметом засіб комунікації у сенсі його посередницького модусу, що фіксується
поняттям медіума. Розширюючи цей підхід теорія
звертається і до тих культурних об'єктів, що виявляються комунікативно навантаженими поза своїм
безпосереднім функціоналом, або, принаймні, можуть бути розглянутими як медіа. Так Маклюен та
інші теоретики медіа пропонують розглядати культурні об'єкти як носії культурної інформації, не
лише як засоби передавання повідомлень, а як такі,
що вже самі по собі є повідомленнями, у їхньому
медійному вимірі.
Посередницька природа медіа структурно повторює логіку функціонування знака-символа.
Чарльз Пірс у своєму есе "Що таке знак" з'ясовує
особливість мислення, що за визначенням є символічним. У порівнянні з відчуттями або реакціями
мислення має тернарну логіку, в якій ключову роль
грає засіб-посередник. Особливе ставлення до речі
як до посередника для дечого іншого, робить її знаком, а коли ця опосередкованість набуває максимальної дистанційованості та довільності, ми маємо
справу із символом. [4] Відкриття і опанування такого механізму довільного вираження одного класу
речей через інший і є тою когнітивною революцією,
що виокремила людський вид з-поміж інших,
уможливлюючи артикульоване мовлення і технологічну діяльність. У теорії культури Леслі Вайта
така антропологічна ситуація дозволяє людині мати
континуальний знаряддєвий досвід і занурює її у
новий, культурний, спосіб існування.
У широкому сенсі кожен символ і символат є
медіумом, а кожем медіум це символат. У своєму
знаменитому прикладі Пірс описує дію термометра
як знака. В контексті теорії медіа це не що інше як
медіум у своєму чистому вигляді. Але медіум не
обов'язково є монолітним у своєму символічному
функціонуванні. Медіум – це ціла машина знаків,
що продукує символи і оперує ними. За нових медіа
це особливо помітно. Мультимедійний засіб, яким
є комп'ютер, не є лише річчю-об'єктом, що виступає
атомарним знаком, це метамедіум і машина семіозу.
На тлі теорії культури і семіотики, медіа таки
мають свою специфіку. Полягає вона в тому, що медіа це такі символати, що є конструктами із функціональністю відтворювати культуру через символізування і комунікацію. Це культурна (технічно-символічна)
надбудова
для
самовідтворення
культури.
Що важливо зрозуміти не лише в контекті теорії медіа, а у глобальному масштабі, так це взаємозв'язок між технічним і символічним. Леслі Вайт
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вдало вибудовує свою теорію культури на цих поняттях. Теорія медіа має потенціал заповнити прогалину між ними і продемонструвати як ця культурна машина працює. Водночас, це можливість визначити медіа таким чином, аби встановити
специфічність концепту і водночас не редукувати
його, а також уникнути розповсюдженої пастки
плутати медіум і його повідомлення. У медіа дослідженнях часто виникає спокуса тлумачити в якості
медіума фактично будь-що, опираючись лише на
повідомлення, яке потенційно можна прочитати.
Але в такому випадку 1) концепт медіума розчиняється у надто широкому тлумаченні (як частково це
і є у Маклюена), і навіть 2) стає зайвим, оскільки
збігається з предметом семіотики. Вихід з такої ситуації закладений вже в самому концепті, що чомусь часто ігнорують, хоча й почали реабілітувати.
А саме: медіумом слід вважати не те, що є повідомленням, а саме техніку, що за ним стоїть і його
уможливлює. Медіум зовсім не обов'язково є чимось атомарним, а є фрактальним, становлячи собою технічну констеляцію, конгломерат технік, коаліцію медіа, які формують навколо себе різноманітні практики, компетенції, соціальні зв'язки тощо, а
також, в кінцевому рахунку, слугують продукуванню повідомлень у специфічний, часто непередбачуваний спосіб, а також нову культуру писання і
читання (компетенції читання саме для такого виду
повідомлень) відповідних повідомлень. Таким чином, медіа, хоч і зберігаючи певне місце у символічному порядку, мають також особливе місце, що
схоплюється іншими концептами: а саме як пристрій-виробник-носій повідомлень. Що ж виокремлює медіа із суто технічного дискурсу? Здавалося б,
кожний технічний об'єкт можна вважати медіумом,
оскільки з нього можна видобути культурне повідомлення. Але, знову ж таки, ми вище вже відмовилися від такої довільності. Тому медіум це не будьякий технічний об'єкт, а саме такий, що бере участь
у продукуванні повідомлень, а не лише як пасивний
і відкритий до будь-якої інтерпретації артефакт.
Важливо те, що для медіа діє така ж тернарна
логіка посередництва, що й для символізації. Але
ототожнити медіум і символ ми повністю не можемо. Поняття symboling Вайта тут навіть більшою
мірою актуалізується, оскільки воно говорить не
про сам процес створення символів, але про їхню
взаємодію та про клас речей і подій, що в принципі
залежать від символічного мислення, поза яким
вони не мають культурного значення, не є символатами. В основі медіа, як в культурологічному сенсі,
так і в сенсі медіації, лежить знаково-символічне
посередництво та екстерналізація. Таке узагальнення випливає з того, що комунікація відбувається
завдяки знаковим системам, екстрасоматичними
носіями для яких, за визначенням, слугують медіа.
Символ можна розуміти (і на це вказує Пірс, розглядаючи етимологію поняття) як угоду поєднувати
речі, які інакшим чином не поєднані і це поєднання
має значення для тих, хто бере участь у цій угоді.
[4] Це зовсім відмінний порядок речей, символічний порядок. В такому випадку медіа слугують поширенню цих угод і встановленню нових, утверджуючи, відтворюючи і розширюючи культуру.
В контексті вищесказаного важливою є семіотична теорія культури Юрія Лотмана, згідно якої
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головною ознакою культурності як такої виступає
знакова система: "на тлі не-культури культура виступає як знакова система" [5, с. 485], а її "робота"
полягає "у структурній організації навколишнього
світу людини." [5, с. 487] Тобто, завдяки своїй здатності до символізації, люди розбудовують інтерсуб'єктивні знакові системи, які утворюють специфічно людське культурне середовище. В цьому сенсі
є можливість припустити, що для медіа іманентним
є не лише роль знака, що існує як матеріальний об'єкт із певним смисловим відбитком, але й, більшою
мірою, генератора знакової системи, з допомогою
якого розвивається символічне тіло культури. "Культура — генератор структурності, і цим вона створює навколо людини соціальну сферу, яка, подібно
до біосфери, робить можливим життя, але не органічне, а суспільне." [5, с. 487] Медіа виступають засобом для такої знаково-символічної структуризації, що й визначає їхній культуротворчий характер.
На тлі розуміння культури як знакової системи
медіа можуть інтерпретуватися як точки сконцентрованої культурної самогенерації. Тобто такі конструкти, функціональним навантаженням яких є
концентрація культурної інформації та комунікація. Та особливість, що у поняття меда можуть потрапляти предмети не лише за функціональністю,
але за відношенням медіації, якраз і проявляється в
тому, що вони виконують цю функцію також і поза
своїм прямим призначенням.
Таким чином медіа, це, користуючись математичною термінологією, автомат, що будучи передавачем повідомлення, структурує інформацію відповідним до знакової системи чином. Це означає, що
смислове навантаження повідомлення не лише зазнає певних перетворень в процесі – воно в принципі формується медіумом, оскільки він працює як
кодифікатор повідомлення згідно правил системи,
а значить робить його зрозумілим. Схопити цей момент складно в силу проблеми на кшталт "куркаяйце", оскільки інтерпретатор і медіум (знакова машина) взаємодетерміновані. Тим не менше медіум
стає носієм знаково-символічної угоди, опанувавши яку (набувши компетенції для користування
медіа-засобом) можна стати причетним до комунікації, зрозуміти повідомлення. Це повідомлення
при цьому залишається невідчуджуваним від медіума та семіотичних правил, за якими від працює.
Як зазначав сам Пірс, "будь-яке міркування являє собою інтерпретацію знаків того чи іншого
штибу." [4, с. 88] Фактично, це означає, що ми мислимо знаками, а медіа це засоби для мислення, ті
матеріальні об'єкти, або точніше, технічні конструкти, що залучені в процес семіозису і все більшою
мірою охоплюють навколишній світ. Через медіа
людина структурує світ, здійснює специфічне для
свого виду перетворення навколишнього середовища, що полягає у його всебічній символізації.
В якості висновку можемо сказати, що медіа –
технічний конструкт, що задіяний у семіотичному
процесі (семіозі), у культуротворчому процесі виробництва знаків. Це засоби розширення семіозису
із природної даності на культурний рівень. І якщо й
говорити про медіа метафорично як про органи (органістичний підхід Маклюена), то скорше як символічні органи, такі, що є екстерналізованими меха-
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нізмами символізації. Оскільки медіа слугують екстрасоматичними засобами вираження досвіду, вони
є невід'ємною частиною росту абстрагування від
безпосередніх чуттєвих даних до складних ментальних конструктів і символічних систем.
Звертаючись до технодетермінізму, що прослідковується в обох теоріях, слід також пригадати,
що знак у семіотичній теорії є річчю, що діє як знак.
Це навантаження позапсихічних, екстрасоматичних предметів, будь то звук, надрукована на папері
літера чи складний технічний пристрій, підкреслюється у кожній з розглянутих вище теоріях. Медіа
це символічно-технічні конструкції задіяні в якості
комунікаторів. Технічні тому, що є скомбінованими складними утвореннями екстрасоматичного
характеру, а символічні тому, що розраховані на
оперування об'єктами символічного виміру. Чим
деталізованіше та глибше медіа дозволяють структурувати дійсність, тим культурнішим стає світ людини, оскільки саме таким чином культура розвивається і росте. В цьому контексті розмаїття наративів
гіперсфери більше не виглядає як дезорганізація, а
лиш як поглиблення структурності з можливістю
більш деталізованої та гнучкої наративізації культурного життя.
Особливістю цифрових медіа є те, що вони втілюють настільки оптимальний спосіб оперувати
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матеріальними об'єктами для вираження символічного, що практично весь символічний вимір почав
виражатися через ці нові засоби, культура почала
масово "оцифровуватись", а значна частина інших
медіа мігрували на цю нову цифрову платформу.
Якщо ми не відмовляємося від дискурсу медіа,
покладаючи на його специфіку певний евристичний потенціал, то й розуміння медіа має бути відкаліброваним таким чином, аби не розчинятися в інших дискурсах, а також не бути звуженим до рівня
ситуативних констеляцій сучасного побутування.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані ознаки Кримінального процесуального кодексу України, притаманні процесуальним кодексам. У цьому контексті виділені загальні, особливі і специфічні ознаки цього кодифікованого акта, як базового джерела кримінального процесуального законодавства. Предметом регулювання
Кодексу визначено порядок кримінального провадження, із застосуванням імперативного, диспозитивного
і змагального методів правового регулювання. КПК розцінюється, як логічно побудований законодавчий
акт, за формулою – від загального до конкретного. Кодекс ототожнюється із кримінальним процесуальним
законом. Зауважується на доцільності виділення його Загальної, Особливої та Спеціальної частин.
ABSTRACT
In the article the analyzed signs of the Criminal Code of Practice of Ukraine, inherent the codes of practice.
The general, special and specific signs of the real codifications act are selected in this context, as a base source of
criminal judicial legislation. The order of criminal realization is certain the article of the Code adjusting, with
application of imperative, non-mandatory and contention methods of the legal adjusting. The Criminal Code of
Practice is considered, as a legislative act is logically built, after a formula – from general to concrete. A Code
equates with a penal judicial law. It is noticed on expedience of selection of him General, Special and Original
parts.
Ключові слова: кодифікація, кодекс, КПК, кримінальне процесуальне законодавство, джерела,
ознаки кодексу.
Keywords: codification, code, Criminal Code of Practice, criminal judicial legislation, sources, code signs.
Постановка проблеми. Збалансована система
законодавства безпосередньо впливає на дієвість і
результативність функціонування суспільства та
держави. Попри нормативно-правове закріплення
розуміння системи кримінального процесуального
законодавства (стаття 1 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України)), до
якої входять «відповідні положення Конституції
України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК
та інші закони України» [1], змістовне наповнення
кожного із цих елементів не є однозначним і викликає як науковий, так і праксіологічний інтерес. Порівняно із загальним розумінням терміну «законодавство» Конституційним Судом України [2], законодавцем у вказаній кримінальній процесуальній
нормі використано, з одного боку, вузький підхід
щодо системи кримінального процесуального законодавства, за кількісними показниками (лише закони і міжнародні договори), але, з іншого – специфіка суспільних відносин, які покликані регулювати кримінальне процесуальне законодавство,

свідчить про необхідність використання при здійсненні кримінального провадження лише актів вищої юридичної сили – сили законів.
Спільний предмет правового регулювання
кримінальних процесуальних правовідносин дозволяє визначити кримінальне провадження об’єктом
кодифікації, властивої вітчизняній законотворчості
і визнаній пріоритетною формою правового регулювання процесуальних відносин у країнах континентальної системи права. Динамічна законотворчість, зокрема, й після оновлення кримінального
процесуального закону в 2012 році, вказує на актуальність з’ясування ознак КПК, визначення його
місця в системі законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Кримінальне процесуальне законодавство розглядається в межах дослідження джерел кримінального процесуального права. Це наукові праці таких
вчених як: Атаманчук І.В., Барабаш Т.М., Гейц
С.О., Дроздов О.М., Капліна О.В., Кузембаєв О.С.,
Кухнюк Д.В., Лоскутов Т.О., Малярчук Т.В., Оме-
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льченко О.Є., Тимошенко М.О., Уваров В.Г., Узунова О.В., Щериця С.І. та ін. Безпосередньо кодифікації, кодексу, його ознакам і місцю в системі законодавства, юридичній силі, особливостям прийняття останнім часом приділено увагу на
теоретико-правовому рівні у публікаціях А. Ясіновської [3; 4]. Проте, комплексні дослідження вітчизняного КПК на предмет аналізу його ознак, як базового джерела кримінального процесуального права,
відсутні. Що і зумовило мету цієї публікації.
Виклад основного матеріалу. Загальнотеоретичний аналіз такого правового явища, як кодекс,
дозволив слушно констатувати, що він «має низку
юридичних властивостей, які характеризують його
як специфічний різновид законів і кодифікованих
актів, а саме: наявність високої стабільності; прийняття в особливій законодавчій процедурі, пріоритетність у системі нормативно-правових актів; регулювання широкого кола питань у межах галузі чи
інституту; наявність складної, логічно стрункої організації змісту; високий рівень уніфікованості нормативно-правових приписів; засадничий характер
для інших нормативно-правових актів; значна новелізація змісту; визначальність основних параметрів
системного утворення у межах предмета правового
регулювання» [4, с. 68].
У сучасній нормотворчості до розуміння кодексу існують такі позиції: (1) в законопроекті «Про
закони і законодавчу діяльність» [5] пропонувалось
закріпити положення: «Систематизація законів
здійснюється Верховною Радою України шляхом
кодифікації, тобто зведення положень різних законів до юридично і логічно узгодженої системи та
створення на цій основі і прийняття єдиного зведеного закону – кодексу…» (ст. 45) – тобто кодекс розцінюється як зведений закон; (2) в законопроекті
«Про нормативно-правові акти» [6] вже пропонується визначити поняття «кодекс» і «кодифікація»:
«кодекс – закон, який об’єднує та систематизує норми права, що належать до певної галузі законодавства, і регулює суспільні відносини у відповідній
сфері; кодифікація – процес зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо узгоджений та структурований акт шляхом переробки
їх змісту» (ст. 1), кодекс розглядається як вид закону і йому присвячено окрему статтю (11), в якій
зазначаються особливості його структури, зокрема,
поділу на загальну і особливу частини.
Кодекс, на наше переконання, є результатом
кодифікації, її зовнішньою формою і відображає
внутрішню єдність тієї чи іншої галузі за предметом і методом правового регулювання. З іншого
боку, кодекс є різновидом законодавчих актів. Водночас, з наукової точки зору, кодекс видається не
системою законів, а єдиним законом, сформованим
в результаті систематизації норм відповідної галузі.
Процесуальні кодекси визнаються «необхідною формою реалізації норм матеріального права;
здійснення прав та виконання обов’язків відповідними суб’єктами; визначають правила, що регламентують процедури розгляду юридичної справи; їх
приписи є більш конкретизовані; забезпечують
здійснення правосуддя у відповідних видах судочинства» [4, с. 69].
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КПК України розцінюється як «єдиний, базовий нормативний акт, що комплексно регулює кримінально-процесуальні відносини» [7, с. 8–9]. Кодекс є «нормативним актом, що являє вищу форму
систематизації кримінального процесуального законодавства. Саме норми КПК України регулюють
весь процес кримінального судочинства і його окремих стадій, визначають коло учасників кримінальних процесуальних відносин, регламентують їх
права та обов’язки на різних етапах кримінального
процесу, дії і рішення, що приймаються під час кримінального провадження» [8, с. 33].
Враховуючи підходи до різновидів кодексів
(Гетьмана Є.А. [9], Пархоменко Н.М. [10] та інших
теоретиків), КПК можна назвати традиційним, галузевим, завершеним законом. Окремі дослідники
називають КПК України конституційним законом:
«законом, що безпосередньо конкретизує положення Конституції і прямо передбачений нею» [7,
с. 15], а також «нормативно-правовим актом нематеріального кримінального законодавства (через
здійснення відмінного від КК України кримінально-правового регулювання суспільних відносин
у вигляді порядку застосування кримінальної відповідальності (впливу на кваліфікацію злочинів і
призначення покарання та інших питань))» [11, с.
202]. З урахуванням історичних аспектів кодифікаційної діяльності щодо регламентації кримінального судочинства, кримінального провадження,
чинний КПК є рекодифікаційним законодавчим актом. Розвиваючи цю думку, А. Ясіновська відмічає
змішаний характер КПК, «оскільки частина нормативно-правових приписів є замінена, бо не відповідає сучасному стану суспільних відносин, а частина
новелізована, тобто створені нові нормативно-правові приписи, які разом зі зміненими необхідні для
організації їх в єдину логічну структуру» [4 с. 70].
З огляду на загальні ознаки, притаманні процесуальним кодексам, чинний КПК України (як і попередній) не вирізняється високою стабільністю:
вже через три місяці після його ухвалення відбулось перше внесення змін, в 2013 році тричі вносились зміни і доповнення, а станом на початок 2020
року – понад 70 разів. Найбільш сталими є загальні
засади здійснення кримінального провадження.
Але, внесення змін і доповнень до вітчизняного
кримінального процесуального закону відбувається
за належною законотворчою процедурою, що відповідає характерним рисам кодифікованих актів.
Натомість, цей кодифікований акт має високу
ступінь новелізації: його наукова концепція і нормативний зміст покликані забезпечити справедливе, неупереджене й ефективне кримінальне судочинство, спрямоване на захист особи, суспільства,
держави від злочинних посягань, дієву охорону
прав, свобод та законних інтересів суб’єктів кримінальних процесуальних правовідносин. На момент
ухвалення КПК України 2012 року виділялося 25
напрямів суттєвого удосконалення його приписів
[12, с. 66]. Зокрема: (1) змінено систему стадій кримінального провадження (ліквідовано стадію порушення кримінальної справи, притягнення до кримінальної відповідальності визначається як стадія
кримінального провадження); реформовано принцип змагальності у кримінальному процесі та вра-
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ховано конституційне положення про рівність учасників на стадії підготовчого судового провадження; (2) вживаються нові поняття: «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок»;
визначається
розумний
строк
в
кримінальному провадженні; (3) передбачається,
що принцип верховенства права у кримінальному
провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовуються з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини. Заборонене використання позасудових свідчень, що посилює роль суду як судді факту, ставить сторони у
більш рівне становище та сприяє змагальності сторін, поновлює принцип безпосередності дослідження доказів, а також надає можливість скоротити тривалість досудового розслідування за рахунок зменшення бюрократії, а також мотивує
сторони до скорішого передання справи на вирішення суду; (4) органи дізнання уже не є окремими
органами, а складовою частиною органів, що здійснюють досудове розслідування. Саме ж дізнання
виступає формою досудового розслідування, в якій
здійснюється розслідування кримінальних проступків; створено новий орган досудового розслідування – Державне бюро розслідувань, а органи прокуратури перестають виконувати слідчі функції; (5)
вводиться посада слідчого судді, до повноважень
якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та визначення запасного судді автоматизованою системою документообігу суду для конкретного судового провадження; а також суд присяжних; (6) запроваджено нову, європейську систему
запобіжних заходів; (7) виділяються особливі порядки кримінального провадження: на підставі
угод; у формі приватного обвинувачення; щодо окремої категорії осіб; щодо неповнолітніх; щодо застосування примусових заходів медичного характеру; щодо відомостей, які становлять державну таємницю;
на
території
дипломатичних
представництв, консульських установ України, на
повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні; (8) використовуються окремі елементи ювенальної юстиції;
(9) прокурор позбавлений деяких повноважень: не
вправі усувати слідчого від проведення досудового
розслідування; на нього не покладається обов’язок
здійснення перевірки не менш як один раз на місяць
виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені
або ті, що готуються, злочини; він не уповноважений вирішувати питання про допущення захисника
до участі у справі. Проте, прокурора наділено новими повноваженнями: повідомляти особі про підозру; доручати органам досудового розслідування
проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення за межами України,
виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного
органу іноземної держави; затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до
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складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання; звертатися до
суду з обвинувальним актом та ін.; (10) розширено
перелік прав підозрюваного, потерпілого, не розмежовуються поняття «обвинувачений» і «підсудний»; (11) висуваються нові вимоги до захисника в
кримінальному провадженні, передбачено призначення адвокатів за рахунок держави лише через
Центри надання безоплатної правової допомоги,
розширено випадки обов’язкової участі захисника,
а також коло підстав, які дають право захиснику після його залучення до кримінального провадження
відмовитися від виконання своїх обов’язків; (12)
розширено коло осіб, які не можуть бути допитані
як свідки; (13) вперше урегульовано процесуальний
статус перекладача і спеціаліста; (14) стосовно доказів і доказування: визначено поняття належності
і допустимості доказів, правила останніх, переглянуто предмет доказування у кримінальному провадженні; врегульовано питання про способи збору
доказів стороною захисту та потерпілим, а також
про способи з’ясування достовірності показань
свідка; суду надано право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі показання
є допустимим доказом згідно з іншими правилами
допустимості доказів; (15) змінено початок досудового розслідування, скасовано інститут дослідчої
перевірки; (16) вперше закріплено поняття слідчих
(розшукових дій), загальні вимоги до їх проведення, виділені негласні слідчі (розшукові) дії. Передбачається можливість допиту та деяких інших
слідчих дій в режимі відео конференції; (17) вводиться інститут повідомлення про підозру, внесено
зміни до порядку набуття статусу підозрюваного,
змінено момент набуття особою статусу обвинуваченого – обвинувальний акт щодо якої переданий
до суду; (18) новою підставою для зупинення досудового розслідування визнано наявну необхідність
виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; (19) виділено особливості
досудового розслідування кримінальних проступків; (20) розширено можливості оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування; (21) змінено назву, процесуальну форму і
значення першої судової стадії – підготовчого судового провадження, вперше передбачається призначення запасного судді, а також дається вичерпний перелік випадків, при яких відкладення судового розгляду не вважається порушеннями
безперервності судового розгляду; (22) законодавчо закріплені вимоги до судових рішень: законність, обґрунтованість, вмотивованість; (23) окремі
новели стосуються апеляційного, касаційного перегляду, перегляду за нововиявленими обставинами;
(24) принципово новим є інститут угоди в кримінальному провадженні; (25) детально врегульовано
відновлення втрачених матеріалів кримінального
провадження і міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження.
В процесі подальшого удосконалення: (1) введені нові терміни і поняття, а також правові процедури, зокрема: «викривач» (винагорода викривачу),
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«інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування»; «підсудність Вищому антикорупційному суду»; «представник юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження»; «третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт»; «представник персоналу органу пробації»; «тимчасове відсторонення
судді від здійснення правосуддя»; «моніторинг банківських рахунків»; «спеціальне досудове розслідування»; «досудова доповідь»; «електронна форма
судового рішення»; «розгляд кримінального провадження палатою, об’єднаної або Великою Палатою
Верховного Суду»; «кримінальне провадження стосовно суддів Вищого антикорупційного суду»;
«особливий режим досудового розслідування в
умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі
проведення антитерористичної операції»; (2) внесені уточнюючі зміни і доповнення щодо: підсудності; застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів; переліку документів, які можуть бути тимчасово вилученими;
застосування обмежувальних заходів; підстав для
закриття кримінального провадження; обмеження
ініціювання угод про примирення; уточнення правил провадження у формі приватного обвинувачення; усунення розбіжностей у визначенні поняття
«кримінальне правопорушення»; посилення ролі
судів під час досудового розслідування; інституту
оскарження; проведення обшуку; призначення експертизи; визнання доказів недопустимими; строків
досудового розслідування та ін.
В цілому, слід відмітити, що удосконалення
КПК відбувається, як в напрямку термінологічного,
понятійного апарату, так і порядку здійснення кримінального провадження на тій чи іншій його стадії, посилення гарантій реалізації прав і свобод
суб’єктами кримінальних процесуальних правовідносин. Таке удосконалення або розвиває існуючі
кримінальні процесуальні правила, або усуває їх,
виключаючи норму із кодексу (30 норм виключено
з КПК, в основному, це окремі пункти чи частини
статті, а також двічі – статті, в цілому (ст.ст. 296,
297) і глави 33 «Провадження у Верховному Суді
України» та 41-1 «Заочне кримінальне провадження» (введена в КПК в січні 2014 р. і виключена
у лютому цього ж року)). Також мають місце випадки «повернення до існуючих раніше порядків»
(наприклад, щодо обчислення строку досудового
розслідування у так званих «фактових» справах (ст.
219 КПК), підстав закриття кримінального провадження (ст. 284), добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду
(ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 297-4)).
У багатьох принципових положеннях «наймолодший» КПК України став прикладом для інших
процесуальних кодексів, і, як результат, має місце
дотримання ще однієї важливої риси кодифікованих актів – уніфікованості щодо застосування спільних міжгалузевих понять, категорій та інститутів,
процедур і правил. «Ідеальний процесуальний кодекс повинен визначатися певною системністю, узгодженістю, взаємопов’язаністю та уніфікованістю
його норм як у самому кодексі, так і щодо певних
інших процесуальних кодексів», – зауважує Д.
Луспеник [13]. Будучи формалізованим процесом,
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спрямованим на усунення розбіжностей між нормативними актами, по суті, уніфікація є підґрунтям існуючого законодавства для об’єднання нормативно-правових актів у певному порядку, без зміни їх
змісту, а також для внутрішньої структуризації актів, спрямованої на їх термінологічну єдність. Уніфікація, поряд із гармонізацією, конвергенцією, апроксимацією у західній доктрині відображає зближення кримінальних процесуальних систем [14 с.
103; 15].
Саме уніфікація визнавалась одним із напрямів
удосконалення процесуального законодавства в межах реформи судочинства, метою і завданням
останньої (за Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки). Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів» [16] якраз і
спрямований, з поміж іншого, на оптимізацію судочинства завдяки використанню уніфікованих правил. Зокрема, в КПК уточнено терміни «головуючий», «суд касаційної інстанції», статті 31 «Склад
суду» і 35 «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Визначення складу суду» викладено у новій редакції; введено розуміння «зловживання правом», та ін. (внесенню змін до КПК присвячено 48 підпунктів пункту 7 § 1 Розділу 4 Закону
№ 2147-VIII).
КПК, у свою чергу, вплинув на уніфікацію правил доказування в різних видах юрисдикційних
процесів. Тобто, при формулюванні у кодексах розділів (глав), присвячених доказам та доказуванню,
законодавцем уніфіковано поняття доказів, засобів
доказування, оцінки доказів. Також, аналогічно
кримінальному провадженню, представництво інтересів особи в інших процесах покладається на
професійного адвоката.
Проте, слід пам’ятати, що по-перше, уніфікованість логічно не може стосуватись усього змісту
правовідносин, навіть в межах одного процесуального інституту (наприклад, того ж доказування в
цивільному і кримінальному процесах), зважаючи
на специфічні риси процесуального провадження,
зумовлені його завданнями і, по-друге, ознака єдності не виключає диференціацію процесуальної форми в межах одного провадження.
Таким чином, уніфікація, як ознака кодифікованого процесуального акта, повинна, на нашу думку, охоплювати, перш за все, єдине розуміння однакових термінів і терміносистем, при можливості
використання різних процедур, диференціації процесуальної форми, зумовлених специфікою провадження і його завданнями. При цьому, уніфікація
узгоджує правила здійснення кримінального провадження, дозволяє сприймати останнє як системне
утворення. Уніфікованість положень кримінального процесуального закону сприймається на двох
рівнях: відносно інших кодифікованих процесуальних актів (зовнішня, міжгалузева уніфікованість) і
суб’єктами кримінальних процесуальних правовідносин – відносно розуміння порядку здійснення
кримінального провадження, реалізації своїх прав і
обов’язків (внутрішня уніфікованість).
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КПК є доступним і суспільно витребуваним, як
з боку професійних юристів, так і пересічних громадян. Вагоме значення має ст. 3 КПК, яка визначає
терміни, що використовуються в Кодексі (найчастіших змін зазнали такі поняття як: керівник органу
досудового розслідування, прокурор, слідчий, суд,
суддя, учасники кримінального провадження, учасники судового провадження). Про зрозумілість порядку здійснення кримінального провадження свідчить роз’яснювальна практика вищих судових інстанцій і правоохоронних органів.
Так, предметом підвищеної уваги Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і
кримінальних справ ставали: розгляд слідчим суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної
слідчої (розшукової) дії (постанова від 07.02.2014
№ 3), клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (постанова від
07.02.2014 № 4), про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи
(постанова від 17.10.2014 № 9), дотримання розумних строків (постанова від 17.10.2014 № 11), застосування міжнародних договорів (постанова від
19.12.2014 № 13), обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (постанова від 19.12.2014 № 14), забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (постанова від
25.09.2015 № 9), провадження на підставі угод (постанова від 11.12.2015 № 13), слідчі (розшукові) дії
(постанова від 03.06.2016 № 2).
Верховним Судом правові позиції висловлені з
таких основних питань: відсутність зворотної дії
нового кримінального процесуального закону (постанова від 25.05.2017 по справі № 5-475кс15(16));
змагальність кримінального провадження (постанови від 21.01.2016 по справі № 5-249кс15, від
03.03.2016 по справі № 5-40кс16, від 19.05.2016 по
справі № 5-72кс15(16) та ін.); безпосередність дослідження доказів (постанови від 31.07.2018 по
справі № 381/4238/15-к, від 10.07.2018 по справі №
463/5277/16-к, від 24.05.2018 по справі №
401/206/16); відмова від захисника (постанова від
21.04.2016 по справі № 5-381кс15); недопустимість
доказів (постанова від 09.06.2016 по справі № 5360кс15); арешт майна (постанови від 14.09.2017 по
справі № 5-162кс15(17), від 08.02.2018 по справі №
490/2167/17); відкриття матеріалів іншій стороні
(постанови від 16.03.2017 по справі № 5-364кс16,
від 12.10.2017 року по справі № 5-237кс(15)17); ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під
час досудового розслідування (постанови від
16.03.2017 по справі № 5-26кс15(17), від
12.10.2017по справі № 5-142кс(15)17)); застосування статті 384 КПК (постанова від 25.06.2015 по
справі № 5-111кс15); «інші особи» як суб’єкти
оскарження (постанови від 03.03.2016 по справі №
5-347кс15, від 10.04.2018 по справі № 182/9021/14к); нововиявлені обставини (постанова від
05.12.2013 по справі № 5-44кс13); провадження на
підставі угод (постанова 31.03.2016 по справі № 527кс16); застосування примусових заходів медичного характеру (постанова від 29.09.2016 по справі
№ 5-246кс15(16)); відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (постанова від
03.11.2016 по справі № 5-242кс15(16)); виконання
судових рішень (постанови від 11.02.2016 по справі
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№ 5-331-кс15, від 24.03.2016 по справі №539кс(15)16, від 13.10.2016 по справі №5166кс(15)16, від 24.11.2016 по справі №5262кс(15)16, від 26.11.2017 по справі 5-480кс16 та
ін.).
Разом із тим, кримінальна процесуальна сфера
постійно перебуває під пильністю українського суспільства, міжнародної спільноти, правозахисників. Так, у чотирьох Рішеннях Конституційного
Суду України відповідні положення КПК України
визнані неконституційними: третє речення частини
третьої статті 315 (щодо продовження судом під час
підготовчого судового засідання застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо
запобіжних заходів у виді домашнього арешту та
тримання під вартою за відсутності клопотань прокурора); частина шоста статті 216, згідно з якою
«слідчі органів Державної кримінально-виконавчої
служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України»; частина друга статті 392 (щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження
ухвали суду про продовження строку тримання під
вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті); частина п’ята статті 176,
якою передбачено, що запобіжні заходи у вигляді
особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані
до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у
вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-1141, 258-258-5, 260, 261 КК України.
Будучи об’єктом складної системи в загальній
теорії систем і маючи структурований вигляд, КПК
можна розцінювати, як логічно побудований законодавчий акт за формулою – від загального до конкретного (при цьому, його частини пов'язані між собою і утворюють нерозривну системну єдність, що
відображає рух кримінального провадження і його
особливості та специфічні риси в межах диференціювання). Чинний КПК структурно поділяється на
розділи (12), глави (47), параграфи, статті (понад
600). Кодекс містить прикінцеві і перехідні положення. Кожна структурна одиниця має назву, нумерація глав залишилась наскрізною. Специфічним є
розділ IХ-1, яким доповнено КПК в 2014 р. і який
включає лише одну статтю (ст. 615). До речі, у випадку доповнення КПК главою 24-1 законодавцем
вжито терміносистему «Кодекс доповнено...», а
щодо розділу ІХ-1 – терміносистему «Закон доповнено....».
Слід зазначити, що, попри відсутність чіткої
різниці між поняттями «розділ» і «глава», законодавцем слушно враховано наукові підходи до цих
термінів (глави – самостійні відокремлені частини
предмету правового регулювання; розділ – присвячена одній темі частина книги [17, с. 9]) і до їх співвідношення (глави, пов’язані за змістом і предметом правового регулювання, можуть об’єднуватись
у розділи [17, с. 9]). «Систематизаційні одиниці вищого розряду необхідно застосовувати лише тоді,
коли застосовані відповідні систематизаційні одиниці нижчого розряду, зокрема, варто виділяти розділи у законі, лише у випадку якщо у ньому є
глави», - наголошують дослідники [17, с. 10].
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Разом з тим, варто відмітити неоднозначний
законодавчий підхід до виділення розділів КПК як
найбільших його структурних елементів. З одного
боку, це функціонально-інституційне закріплення
(від загальнопроцесуальних категорій та інститутів, стадійного руху до особливих порядків кримінального провадження і міжнародного співробітництва), але, з іншого – виникає ряд питань, зокрема,
щодо виокремлення у самостійному розділі, поряд
із загальними положеннями, стадіями кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження (розділ ІІ) або об’єднання стадії підготовчого провадження із судовим провадженням (розділ ІV).
З метою запровадження єдності у поглядах на
системність і структурованість кримінального процесуального закону, а також задля усунення непорозумінь щодо самостійного виокремлення тих чи
інших процесуальних інститутів та їх місця в кримінальному процесі, вважаємо за доцільне об’єднати розділи І і ІІ в Загальній частині КПК, розділи
ІІІ–VІ і VІІІ – в Особливій частині та віднести розділи VІІ, ІХ–ХІ до Спеціальної частини КПК. Саме
через такі частини кримінального процесуального
закону визначається, на нашу думку, спрямованість
поведінки суб’єктів кримінальних процесуальних
правовідносин: від встановлення засадничих понять в межах правового регулювання кримінального процесуального права до моделі кримінальної
процесуальної діяльності кожного його суб’єкта, з
виокремленням особливостей і специфічних ознак
такої діяльності. Загальна, Особлива і Спеціальна
частини КПК видаються його структурними елементами.
Висновки. Кодифікація порядку кримінального провадження має важливе суспільно-політичне, техніко-юридичне, реалізаційно-забезпечувальне значення, оскільки таким чином гарантуються: (1) захист особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень, (2) охорона прав,
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, (3) швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд з тим, щоб
кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення,
був притягнутий до відповідальності в міру своєї
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений
або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального провадження
була застосована належна правова процедура. Погодженість і оптимізація останньої напряму залежить від єдиного (стадійного) правового регулювання, що складно забезпечити безліччю законів
або бланкетним способом викладу правових норм.
Зручність у сприйнятті правил поведінки під час
кримінального провадження, завдяки одному структурованому закону, що має логічний виклад,
сприяє вищому ступеню розуміння характеру і змісту кримінальних процесуальних правовідносин
для усіх їх суб’єктів, пересічних громадян.
Кримінальний процесуальний кодекс можна
визначити як внутрішню форму кримінального
процесуального закону, що забезпечує правове регулювання кримінального провадження, зумовленого кримінальним правопорушенням, реалізацію у
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ньому прав і обов’язків суб’єктів кримінальних
процесуальних правовідносин.
Чинний КПК України законодавчо наділений
такими ознаками, як: (а) пріоритетність у системі
кримінального процесуального законодавства, про
що свідчить система кримінального процесуального законодавства і правила щодо дії Кодексу в
просторі, часі та за колом осіб; (б) базовість щодо
інших нормативно-правових актів у межах галузі
кримінального процесуального права (за правилами ч. 3 ст. 9 положення інших нормативно-правових актів не повинні суперечити Кодексу); (в) виключність щодо регулювання порядку здійснення
кримінального провадження за його усіма стадіями
(кодекс поглинає усі норми кримінального процесуального права щодо руху кримінального провадження за стадіями кримінального процесу).
Вивчення питання кодифікації кримінального
процесуального законодавства дозволяє високо
оцінити таку форму законодавчого акту. КПК України 2012 року, безсумнівно, є більш досконалим.
Він має ряд позитивних рис, зумовлених використанням методів узагальнення, структуризації, системності, логічності – у побудові та європейських
цінностей і світових надбань теорії та практики – у
змістовному наповненні. Будучи пізнавальним
об’єктом, кодекс відображає майже усі риси, притаманні кодифікованим актам, з урахуванням ознак
континентальної системи права і національних традицій. Разом з тим, КПК України об’єктивно не є
ідеальним. Розвиток суспільних відносин і правозастосовна практика є динамічними і постійно виявляються ті чи інші прогалини та колізії, виникають
нові напрями удосконалення здійснення кримінального провадження, які потребують подальшого моніторингу. Але будь-які реформаційні процеси підтверджують приналежність КПК України до базових
(засадничих)
джерел
кримінального
процесуального права.
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АНОТАЦІЯ
Автор статті досліджує проблему співвідношення понять «конституційне судочинство» та «конституційне провадження». На його думку, зазначене співвідношення впливає на предмет самого конституційного провадження, обумовлює подальшу динаміку повноважень Конституційного Суду України, а також
впливає на сам обсяг повноважень учасників конституційного провадження.
За результатами дослідження автор робить висновки про те, що у широкому розумінні – конституційне провадження тотожне поняттю конституційне судочинство» та включає всю юрисдикційну діяльність Конституційного Суду України, а у вузькому розумінні – конституційне провадження розглядається
як провадження по окремих категоріях справ, які належать до компетенції Конституційного Суду України,
або по конкретній справі, яка ним розглядається.
ABSTRACT
The author of the article explores the problem of the relationship between the concepts of “constitutional
justice” and “constitutional proceedings”. In his opinion, this ratio affects the subject of constitutional proceedings
themselves, determines the further dynamics of the powers of the Constitutional Court of Ukraine, and also affects
the scope of powers of participants in constitutional proceedings.
Based on the results of the study, the author concludes that in a broad sense, constitutional proceedings are
identical to the concept of constitutional proceedings and include all the jurisdictional activities of the Constitutional Court of Ukraine, and in a narrow sense, constitutional proceedings are considered as proceedings in certain
categories of cases falling within the competence of the Constitutional Court Ukraine, or in the specific case that
it is considering.
Ключові слова: конституція, конституційна юстиція, конституційна юрисдикція, конституційний
суд, суддя конституційного суду, конституційне провадження, учасники конституційного провадження,
співвідношення понять «конституційна юстиція» та «конституційне провадження».
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Постановка проблеми. Проблема співвідношення понять «конституційне судочинство» та
«конституційне провадження» у конституційному
провадженні України має особливо важливе значення у контексті подальшого реформування конституційної юстиції в Україні. По-перше, це впливає на предмет самого конституційного провадження. По-друге, співвідношення зазначених
понять обумовлює подальшу динаміку повноважень Конституційного Суду України. По-третє, від
зазначеного співвідношення також залежить обсяг
повноважень учасників конституційного провадження.
Тому, обрана тема дослідження відзначається
важливістю, актуальністю та практичною значимістю.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблематику конституційної юстиції на дефінітивному рівні 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.
Проблеми конституційної юрисдикції в Україні в цілому досліджувались А. О. Селівановою.
Глобальні питання структури та функціонування
Конституційного Суду України, проблеми правового статусу учасників конституційного провадження, а також засади реформування конституційної юстиції в Україні висвітлював у своїх публікаціях В. М. Кампо.
Виділення невирішених частин проблеми.
Однак, незважаючи на ґрунтовні наукові праці, питання співвідношення понять «конституційне судочинство» та «конституційне провадження» залишається невирішеною як з теоретичної, так і з практично-прикладної точки зору.
Мета статті. Враховуючи усе вищенаведене,
метою даної наукової статті є дослідження співвідношення понять «конституційне судочинство» та
«конституційне провадження»у контексті поєднання теоретичного та прикладного аспектів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Актуальним на сучасному етапі правового регулювання для України є питання про співвідношення
понять «конституційне судочинство» та «конституційне провадження». З цього приводу Т. О. Цимбалістий визначає, що конституційне провадження –
це сукупність процесуальних дій щодо розгляду і
вирішення справ у Конституційному Суді України.
Процедуру вирішення Конституційним Судом
справ, віднесених до його компетенції, ще називають конституційним судочинством [1, с. 133].
Крім того, на його переконання, поняття «конституційне провадження» і «конституційне судочинство» є тотожними за своїм значенням, хоча в
принципі, провадженням називають особливу процедуру розгляду певних справ у межах певного
виду судочинства [1, с. 133].
В цілому погоджуючись із позицією Т. О. Цимбалістого, зауважимо, що термін «конституційне

провадження» можна розглядати у широкому та вузькому розуміннях:
1) у широкому розумінні – конституційне провадження тотожне поняттю конституційне судочинство» та включає всю юрисдикційну діяльність
Конституційного Суду України;
2) у вузькому розумінні – конституційне провадження як провадження по окремих категоріях
справ, які належать до компетенції Конституційного Суду України, або по конкретній справі, яка
ним розглядається.
У свою чергу, під «конституційним провадженням» у науковій літературі також розуміють
сукупність процесуальних дій щодо розгляду і вирішення справ у Конституційному Суді України. Як
вказує П. Стецюк, процедуру вирішення Конституційним Судом справ, віднесених до його компетенції, називають конституційним судочинством [2,
c.108].
Отже, вищенаведені підходи по суті включають декілька аспектів, які свідчать про дуалістичну
правову природу конституційного провадження. З
одного боку, ці явища мають вираз у динамічному
(функціональному) аспекті, а з іншого – в статичному аспекті (самій процесуальній формі). Наведені характеристики – це по суті ознаки конституційного юрисдикційного процесу.
У сучасній фаховій літературі існують різні точки зору щодо питання співвідношення конституційного юрисдикційного та конституційного процесів. Автори ототожнюють ці явища або висвітлюють фундаментальну роль конституційного
юрисдикційного процесу щодо конституційного.
Зокрема, С. В. Ківалов у контексті аналізу особливостей конституційного процесу в Україні акцентує
увагу на функціонально-процедурних характеристиках Конституційного Суду України як функціонально-прикладному аспекті конституційного процесу [3, c. 44].
Інші автори ототожнюють конституційний
юрисдикційний процес з конституційним процесуальним правом як самостійною галуззю права, обмежуючи його предмет правового регулювання
лише відносинами, що виникають переважно у
зв’язку з функціонуванням органу конституційної
юрисдикції – Конституційним Судом України.
Таким чином, конституційно-процесуальне
право розглядається в трьох значеннях: 1) як самостійна галузь права; 2) як наука; 3) як навчальна дисципліна.
На думку Х. Приходько, у цьому контексті виділяють загальну та особливу частини конституційно-процесуального права та їх інститути. Інститутами загальної частини тут виступають інститути
правової охорони Конституції України Конституційним Судом України; інститут конституційного
контролю; інститут організації діяльності Конституційного Суду України. Особлива частина включає норми і правові інститути, якими встановлений
процесуальний порядок здійснення правосуддя
Конституційним Судом України, особливість провадження з окремих справ. Наприклад, інститут
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стадій конституційного судочинства; інститут процесуальних строків; інститут доказів; інститути
учасників конституційного судочинства; інститут
порядку звернення до Конституційного Суду України; інститут підготовки справи до розгляду; інститут процедури розгляду справ у Конституційному
Суді України; інститут рішень Конституційного
Суду України [4, c. 29].
І. А. Кравець виокремлює судово-конституційний процес (конституційне судочинство) і обґрунтовує його як самостійну галузь права, спрямовану
на забезпечення реалізації компетенції (конституційної юрисдикції) конституційного суду. Водночас, на думку автора, судовий конституційний процес (конституційне судочинство) має власний юридичний зміст, свою логіку розвитку та
закономірності буття.
Конституційне судочинство як єдність процесуальної діяльності та процесуальних правовідносин є формою, способом існування, реалізацією
норм матеріального судово-конституційного права.
Судово-конституційний процес (конституційне судочинство) – це обов’язкова умова, поза якою судово-конституційне матеріальне право не буде існувати, діяти як ефективний засіб упорядкування,
організації суспільних відносин [5, c. 177].
По суті, зміст кожного із проаналізованих
вище понять характеризується статичними (формальними) та динамічними (функціональними, процесуальними) властивостями, які є домінуючими. Це
проявляється в перевазі динамічних (функціональних) характеристик або статичних (юридично-інструментальних) особливостей. Ці поняття по суті
співвідносяться як «матеріальне» та «процесуальне».
З цього приводу М. Денісова та О. Денісова
констатують багатоаспектність конституційного
юрисдикційного процесу, яка, на їх переконання,
проявляється у двох основних зрізах:
1) конституційний юрисдикційний процес – як
процесуальна форма конституційного правосуддя
(статутарний аспект), зокрема:
а) спосіб захисту конституційних прав, свобод
людини і громадянина;
б) спосіб реалізації конституційних повноважень суб’єктів щодо реалізації, охорони та захисту
Конституції України;
в) форма діяльності органу державної влади,
єдиного органу конституційної юрисдикції – Конституційного Суду України. Метою такої інтерпретації конституційного юрисдикційного процесу є
висвітлення зв’язку конституційно-процесуальною
формою, яка є більш масштабною щодо явища, що
розглядається;
2) конституційний юрисдикційний процес – як
конституційне провадження (динамічний аспект),
що включає:
а) один з видів судового процесу (судочинства);
б) процедурно-процесуальний порядок розгляду справ у Конституційному Суді України, регламентований Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України» та Регламентом Конституційного Суду України [6, c. 222].
При цьому, на переконання М. Денісової та О.
Денісової, конституційне провадження, як різновид
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судового процесу, останній має усі традиційні
ознаки – загальні та специфічні. До загальних ознак
вони відносять наступні особливості конституційного судочинства:
1) здійснюється відповідно до принципів судочинства;
2) регламентується конституційними процесуальними нормами;
3) є владною діяльністю уповноваженого
суб’єкта – Конституційного Суду України;
4) структурований, тобто складається з процесуальних стадій; протікає в рамках визначених процесуальних строків;
5) формально фіксований, тобто закріплюється
у документально оформлених правових актах різноманітними технічними засобами тощо.
У свою чергу, специфічні (інституціональні)
ознаки розкривають правову природу конституційного юрисдикційного процесу як виду конституційного процесу, втілюють як динамічний, так і статичний аспекти конституційного юрисдикційного
процесу. Тобто, на думку М. Денісової та О. Денісової, це його властивості як виду судочинства в
Україні, зокрема:
1) він виступає правовим регулятором відносин конституційної юрисдикції;
2) являє процесуальні норми і інститути, формалізовані у відповідній процесуальній галузі конституційного законодавства [6, c. 222].
Розкриємо зміст деяких ознак конституційного
юрисдикційного процесу.
М. Денісова та О. Денісова у якості основних
характеристик конституційного процесу виділяють
його принципи, які розмежовують на дві групи:
1) загальні (матеріальні) – основні принципи
діяльності Конституційного Суду України, до яких
відносять принципи верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень;
2) інституціональні (процесуальні), до яких
відносять принципи законності; рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальності сторін та свободи в наданні ними суду
своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне
фіксування технічними засобами; обов’язковість
рішень суду.
Структура конституційного юрисдикційного
процесу складається зі стадій та етапів конституційного юрисдикційного процесу [6, c. 222-223].
Стадіями конституційного юрисдикційного
процесу є стадії конституційного провадження. Це
випливає зі змісту положень конституційного законодавства.
Конституційний юрисдикційний процес складається з таких процесуальних стадій:
1) внесення звернень до Конституційного Суду
України;
2) попередня перевірка звернень і підготовка
справи до розгляду;
3) розгляд звернень, щодо яких відкрито конституційне провадження; прийняття підсумкового
рішення;
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4) прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне оприлюднення [6,
c. 223].
Таким чином, конституційний юрисдикційний
процес є окремим видом судочинства в Україні, видом юрисдикційного процесу, оскільки має всі традиційні ознаки.
Водночас, конституційний юрисдикційний
процес відзначається певними особливостями, що
пов’язано з компетенцією Конституційного Суду
України. Конституційний юрисдикційний процес є
сполучною ланкою між конституційним матеріальним і конституційним процесуальним правом.
Разом з тим, конституційний юрисдикційний
процес не виступає єдиним взаємозв’язком між
останніми, оскільки це різновид конституційного
процесу, але не зводиться до нього.
Отже, конституційний юрисдикційний процес
– це один із зовнішніх проявів конституційно-процесуальної форми, яка за своєю природою має диференційований і багатоаспектний характер.
Враховуючи усе вищесказане, він включає вищезазначені основні аспекти, які обумовлюють існування відповідних процесуальних норм та інститутів:
1) інститут призначення суддів Конституційного Суду України;
2) інститут конституційного провадження;
3) інститут конституційної діяльності.
Вищенаведені положення свідчать про роль
конституційного процесу та конституційного провадження, зокрема:
1) розкривають зміст і характер співвідношення конституційного юрисдикційного та конституційного процесів;
2) свідчать про плюральну природу конституційного юрисдикційного процесу – наявності як динамічних, так і статичних ознак;
3) висвітлюють характерні риси і властивості
конституційного юрисдикційного процесу як різновиду конституційного процесу [6, c. 223-224].
У рамках функціонування конституційного
юрисдикційного процесу втілюються правореалізаційний, правозахисний, правотворчий, правозастосовний, регламентаційний та юрисдикційний аксіологічно-функціональні аспекти конституційного
процесу [6, c. 223-224].
Разом з тим, як зазначається в юридичній літературі, конституційне провадження є самостійним
видом провадження, а тому має чимало особливостей, зумовлених природою судового конституційного контролю. Такими особливостями є:
1) окреме правове регулювання;
2) предмет розгляду, основу якого складають
справи, віднесені до виключної компетенції Конституційного Суду України. При цьому Конституційний Суд не встановлює фактичні обставини
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справи, а вирішує виключно питання права відповідно до принципів і норм Конституції України;
3) мета конституційного провадження – забезпечення верховенства і прямої дії Конституції України на всій території держави;
4) специфічний суб’єктний склад, який включає склад Суду, коло суб’єктів звернення до Конституційного Суду України, коло учасників провадження;
5) організаційно-правові форми конституційного провадження;
6) процедура розгляду справ;
7) порядок прийняття і природа актів Конституційного Суду України;
8) механізм реалізації прийнятих актів тощо
[7].
Висновки. Таким чином, термін «конституційне провадження» можна розглядати у широкому
та вузькому розуміннях: 1) у широкому розумінні –
конституційне провадження тотожне поняттю конституційне судочинство» та включає всю юрисдикційну діяльність Конституційного Суду України;
2) у вузькому розумінні – конституційне провадження як провадження по окремих категоріях
справ, які належать до компетенції Конституційного Суду України, або по конкретній справі, яка
ним розглядається.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанням використання відкритих джерел інформації на прикладі чат-ботів у месенджері Telegram у підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 125 «Кібербезпека», 124 «Системний аналіз», зокрема під час викладання навчальних
дисциплін: «Інформаційні технології (Інформаційно-телекомунікаційні системи)», «Основи кримінального аналізу», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Аналіз інформації з відкритих джерел», «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності». Проаналізовано зміни за останні 4 роки в освітній програмі підготовки здобувачів вищої освіти
(поліцейських) за спеціальністю 081 «Право» Одеського державного університету внутрішніх справ, які
стосуються набуття здобувачами вищої освіти навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій, що є складовою загальної компетентності. Зауважено, що компетентність здатність до пошуку,
оброблення й аналізу інформації з різних джерел, у системі навчання здобувачів вищої освіти (поліцейських) постійно змінюється, тому потребує від викладача і здобувача освіти постійного саморозвитку. Проведено порівняльний аналіз найбільш поширених чат-ботів у месенджері Telegram як джерел оперативно
значущої інформації для правоохоронців із метою виявлення потенціалу їх використання в навчальному
процесі. Рекомендовано всім закладам вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку поліцейських, ввести в робочу навчальну програму дисципліни «Інформаційні технології» тему
«Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram», під час викладання якої використовувати
такі чат-боти, як @OpenDataUABot, @UAFind_bot, @info_baza_bot, @temp_mail_bot, @tavk_bot,
@HowToFind_bot, @storebot; @get_kontakt_bot, @mailsearchbot; @whoisdombot, @smart_searchbot, що
дасть змогу створити умови для більш якісного та продуктивного розуміння здобувачами вищої освіти
процесів створення, функціонування та використання чат-ботів для вирішення реальних прикладних задач,
а вибір чат-ботів для останніх обмежити виключно метою та завданнями, які ставить керівництво правоохоронних органів перед майбутніми фахівцями.
ABSTRACT
The article is devoted to the use of open sources of information on the example of chatbots in the Telegram
messenger in the preparation of higher education applicants in the specialties 081 «Law», 262 «Law enforcement»,
125 «Cybersecurity», 124 «System analysis», in particular during the teaching of educational disciplines: «Information Technologies (Information and Telecommunication Systems)», «Fundamentals of Criminal Analysis»,
«Information Support of Professional Activity», «Analysis of Open Source Information», «Modern Information
Technologies», «Information and analytical support of law enforcement». Changes in the last 4 years in the educational program of training of higher education (police) applicants, were analyzed for specialty 081 «Law» of
Odessa State University of Internal Affairs, concerning acquisition of higher education by the applicants of the
use of information and communication technologies, which is a component of general competence. It is noted that
the competence, that is, the ability to search, process and analyze information from different sources, in the system
of training of higher education (police) applicants is constantly changing, so it requires a teacher and a student of
education constant self-development. A comparison of the most common chatbots in the Telegram messenger as
a source of operationally relevant information for law enforcement officers is conducted in order to identify the
potential of their use in the educational process. It is recommended for all higher education institutions with specific training conditions that train police officers to introduce the subject «Application of police chatbots in the
Telegram messenger», in the course of teaching which to use such chatbots as @ABataD , @UAFind_bot,
@info_baza_bot, @temp_mail_bot, @tavk_bot, @HowToFind_bot, @storebot; @get_kontakt_bot, @mailsearchbot; @whoisdombot, @smart_searchbot, which will create the conditions for higher quality and productive
understanding of higher education processors to create, operate and use chatbots to solve real-world application
problems, while limiting the choice of chatbots to the latter solely for the purpose and tasks management of law
enforcement agencies in the future.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Підвищення якості
вищої освіти є одним із найважливіших питань розвитку суспільства, а практично орієнтована підготовка майбутніх поліцейських та підвищення кваліфікації діючих поліцейських у сфері використання
ними інформаційних технологій та сама інформаційно-аналітична діяльність співробітників правоохоронних органів наразі вкрай важлива для забезпечення високого рівня безпеки в суспільстві, належної протидії злочинності всіх рівнів та як наслідок
підняття рівня довіри населення до правоохоронців
як одного з основних критеріїв оцінювання діяльності поліції.
Сьогодні можна з упевненістю стверджувати,
що сучасне українське суспільство є суспільством
інформаційних технологій, яке щодня використовує у своєму житті комп’ютерну та мобільну техніку, хмарні технології, мережі зв’язку та інші технічні засоби. Без використання інформаційних технологій не проходить жодний день сучасної
людини. Середньоєвропейський рівень проникнення інтернету складає 97%, а в Україні 85% [1].
За статичними даними We Are Social та Hootsuite за
2018 рік щосекунди додавалися до глобальної мережі 11 нових користувачів, а загальний стан розвитку цифрових технологій на 2019 рік такий:
• динаміка зростання інтернет-аудиторії з 2014
по 2019 рік у світі показує, що число інтернет-користувачів збільшилася більш ніж на 1,9 млрд, тобто
на 75% за 5 років та складає 4,38 млрд осіб;
• у соціальних мережах у світі зареєстровано
3,48 млрд користувачів, що на 288 млн (9%) більше,
ніж у 2018 році;
• 3,26 млрд осіб заходять у соціальні мережі з
мобільних пристроїв. Це на 10% більше, ніж у минулому році;
• у середньому люди перебувають онлайн протягом 6 год. 42 хв. щодня [2].
З огляду на статистичні дані, діджиталізація
сьогодення – це вже не тренд, а реальний європейський курс із розвитку у сферах транспорту, освіти,
електронних засобів і новітніх технологій.
У свою чергу збільшення залученості технологій в повсякденному житті людей прямо пропорційна кількості злочинів, скоєних за їх допомогою,
а на додачу до цього ще недостатня обізнаність у
зазначених питаннях як пересічних громадян, так і
співробітників правоохоронних органів, зумовили
значне зростання кількості злочинів, які вчиняються в кіберпросторі та високий рівень їх латентності. Така ситуація склалася ще й тому, що практично зовсім немає в навчальних програмах дисциплін із підготовки правоохоронців тем, що
стосуються новітніх засобів та прийомів пошуку
поліцейськими оперативно значущої інформації,
зокрема за допомогою чат-ботів у месенджері
Telegram.
Слід зауважити, що здатність використовувати
поліцейськими інформаційні технології потрібна не

лише співробітникам спеціальних підрозділів, таким як кіберполіції, оперативно-технічного забезпечення або кримінального аналізу, а й усім без винятку суб’єктам оперативно-розшукової діяльності, слідчим та навіть дільничним офіцерам поліції
(поліцейський офіцер громади). До речі, в останні
роки необхідно реагувати на такі явища як кібербулінг, секстинг, грумінг, що не можливо без відповідних знань у сфері інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
До проблеми формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання
у закладі вищої освіти зверталися: А. Абдулін, І.
Бех, В. Бесчастний, С. Вітвицька, Л. Пуховська, Н.
Тализіна, В. Ягупов та ін. Зміст терміна «компетенція» окреслили Ю.В. Фролов, Д.А. Махотін, А.В.
Хуторський та інші науковці. Окремі аспекти підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для правоохоронних органів розглядалися в наукових працях О.М. Бандурки, О.М. Барановської,
В.О. Голубєва, В.Л. Грохольського, І.П. Катеринчука, О.Є. Користіна, О.В. Корнейко, О.М. Рвачова,
В.В. Сеника, Ю.Ю. Орлова, Е.В. Рижкова, В.Г.
Хахановського, Г.В. Форос, Х.П. Ярмакі, В.В. Чернєя та інших. Питання пошуку інформації у відкритих джерелах інформації як один зі способів отримання оперативної інформації досліджували С.В.
Албул, М.П. Водько, М.Л. Грібов, К.Ю. Ісмайлов,
Я.Ю. Кондратьєв, О.Є. Користін, Л.В. Лефтеров,
О.В. Манжай, Д.Й. Никифорчук, В.В. Носов.
Як зазначає І.П. Катеринчук, проблемою інформаційного забезпечення правоохоронних органів
України є питання підготовки кадрів для цих органів, які б поєднували високий рівень знань, умінь та
навичок як у правовій сфері, так і у сфері інформаційних технологій. Це пояснюється тим, що підготовка фахівців передбачає підготовку на рівні користувача у сфері інформаційних технологій, чого недостатньо для ефективної діяльності у сфері
інформаційного забезпечення правоохоронних органів, так само, як і основ юридичних знань у фахівців із технічних наук. Спроби ж поєднати під час
здобуття вищої освіти всіх необхідних знань, умінь
та навичок у силу тих чи інших причин ще не завершилися однозначно позитивним результатом.
Тому вказана проблема все ще очікує свого вирішення [3, с. 45].
Також сучасні тенденції вдосконалення професійної підготовки майбутніх правоохоронців досліджено О.І. Федоренко в статті «Сучасні тенденції
удосконалення професійної підготовки майбутніх
офіцерів поліції» [4]. Професор Мовчан А.В. у
статті «Модель підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної поліції України» проаналізував методологічні й організаційні аспекти підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної
поліції України [5, с. 151-158]. Вимоги до майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій для
Національної поліції висвітлені В.А. Кудіновим у
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статті «Вирішення проблем добору та підготовки
кадрів правоохоронців щодо протидії кіберзлочинності» [6]. Особливості спеціалізації «Протидія кіберзлочинності» розглянуто в статті В.Г. Хахановського «Проблеми підготовки кадрів з протидії кіберзлочинності» [7]. У спільному дослідженні А.М.
Гуржій та О.В. Овчарук стверджують, що під поняттям інформаційно-комунікаційної компетентності «слід розуміти доведену здатність працювати,
використовуючи інструменти, ресурси, процеси та
системи, які відповідають за доступ та оцінювання
інформації, отриманої через будь-які медіа ресурси,
й використовувати таку інформацію для
розв’язання проблем, спілкування, створення інформованих рішень, продуктів і систем, а також для
отримання нових знань» [8].
Про необхідність бути готовим до роботи із сучасною технікою та новітніми технологіями наголошує С.М. Князєв у статті «У навчанні майбутніх
поліцейських ми повинні рухатися до нової моделі
підготовки» [9].
Як зазначає колишній керівник Департаменту
кіберполіції Національної поліції України С.В. Демедюк, більшість видів загальнокримінальних злочинів здійснюються із застосуванням анонімізації,
використання зашифрованих каналів зв’язку та передачі даних, використанням криптовалют та різних неофіційних платіжних систем [10].
З огляду на вищеокреслене розгляд та впровадження в освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти в закладах освіти зі специфічними умовами навчання сучасних методів та прийомів пошуку інформації з відкритих джерел є значним
потенціалом у розвитку компетентностей правоохоронця. У зв’язку із цим проблема застосування
сучасних інформаційних технологій в пошуку оперативнозначущої інформації потребує окремого дослідження.
Мета статті – здійснити добір та охарактеризувати відкриті джерела інформації на прикладі
чат-ботів у месенджері Telegram у практично орієнтованій підготовці поліцейських.
Завдання дослідження:
1) проаналізувати освітні програми (поліцейських) та навчальні плани підготовки фахівців за
спеціальністю 081 «Право» на предмет забезпечення набуття здобувачами вищої освіти навичок
використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, що є
складовою загальної компетентності;
2) розробити програму тренінгу для здобувачів
вищої освіти поліцейських спеціальностей на тему:
«Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram»;
3) охарактеризувати чат-боти в месенджері
Telegram як джерела оперативно значущої інформації для правоохоронців.
2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження було проведено на прикладі організації навчального процесу в закладах вищої
освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Застосовані інструменти включали аналіз відповідних теоретичних і методологічних джерел, а також узагальнення
досвіду управління навчальним процесом на посаді
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начальника навчально-методичного відділу та завідувача кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету
внутрішніх справ з викладання навчальних дисциплін «Інформаційні технології», «Основи кримінального аналізу», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Аналіз інформації з відкритих
джерел», «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» здобувачам вищої освіти Одеського
державного університету внутрішніх справ.
Для виконання поставлених завдань використано ряд методів, що відповідають меті дослідження, а саме: теоретичний – для вивчення й аналізу навчально-методичної документації, науковометодичної літератури, навчальних програм, посібників, узагальнення інформації для визначення теоретико-методологічних основ дослідження; логічного аналізу – для формулювання основним понять
та проведення класифікації; конкретно-історичний
– для демонстрації динаміки розвитку застосування
інформаційних технологій в освітньому процесі
підготовки поліцейських; діалектики – для встановлення змісту й особливостей складових елементів
компетенцій поліцейських у сфері інформаційних
технологій; емпіричні методи – для узагальнення
педагогічного досвіду, тестування, спостереження,
інтерв’ювання, опитування, обговорення.
Дослідження проводилось у рамках НДР
№0116U006767 «Правові та управлінські засади кіберзлочинності» кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Установлення факту і обставин правопорушення, здійснюється як правило шляхом отримання оперативної інформації, що передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність». Указані факти потребують перевірки, що
регламентується наказами МВС України, а інформація про методи і засоби належить до категорії
державної таємниці. Однак слід зазначити, що перевірку даних та пошук інформації про осіб, подію
можна провести без використання засобів і методів
ОРД, застосовуючи методи кримінального аналізу,
також і у відкритих ресурсах мережі Інтернет.
Кримінальний аналіз – це комплекс методів,
які використовуються для збирання, оцінки, аналізу
та реалізації інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, а також із метою їх використання у розробленні тактичних і стратегічних засад із протидії злочинності [11, с. 53]. Однією з найважливіших частин кримінального аналізу є пошук
і аналіз інформації на підставі відкритих джерел
(Open Source Intelligence – OSINT). Це концепція,
методологія і технологія отримання і використання
інформації з відкритих джерел – для підтримки
прийняття рішень у різних сферах, у тому числі
правоохоронній.
Джерела OSINT розділяють на шість категорій
інформаційного потоку, тобто джерел отримання
інформації:
- медіа (ЗМІ): друковані газети, журнали, радіо та телебачення;
- мережа (Інтернет): онлайн-публікації,
блоги, дискусійні групи, медіа громадян, YouTube

20
та інші відео-хостинги, вікі-довідники та інші вебсайти соціальних медіа (Facebook, Twitter,
Instagram та ін.);
- державні дані, публічні урядові звіти, бюджети, слухання, телефонні довідники, прес-конференції, веб-сайти та виступи. Оскільки ця інформація походить з офіційних джерел, вона є публічно
доступною і може використовуватися відкрито і вільно;
- професійні та академічні публікації, інформація, отримана з журналів, конференцій, симпозіумів, наукових праць та дисертацій;
- комерційні дані, комерційні зображення,
фінансові та промислові оцінки, бази даних;
- сіра література, технічні звіти, препринти,
патенти, робочі документи, ділові документи, неопубліковані роботи та інформаційні бюлетені, у
тому числі опубліковані бази даних.
Сьогодні під час збору даних вкрай важливим
є час, за який правоохоронець отримує необхідну
йому інформацію, тому отримання її з відкритих
джерел є дуже ефективним.
Отже, спосіб отримання поліцейським оперативно значущої інформації через здійснення пошуку її за допомогою чат-ботів в месенджері
Telegram є сучасним, яким не можна нехтувати.
Тому більш детально з’ясуємо, звідки сучасний поліцейський бере знання про інформаційні і
комунікаційні технології, які він повинен використовувати у своїй професійній діяльності. Для цього
проаналізуємо навчальні плани та програми підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» за
останні 4 роки на предмет забезпечення набуття в
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межах загальної компетентності здобувачами вищої освіти навичок використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю
до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.
Так навчальний план підготовки здобувачів
вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» указаної спеціальності Одеського державного університету внутрішніх справ містить такі дисципліни:
- «Інформаційні технології» («Інформаційнотелекомунікаційні системи» до 2018 р.);
- «Основи кримінального аналізу»;
- «Інформаційне забезпечення професійної діяльності»;
- «Інформаційне право» (з 2019 дисципліна вилучена з навчальних планів).
Відповідно до статистичних даних, які наведені на початку статті, щодо розвитку залученості
інформаційних технологій в усі сфери життя, логічним було б збільшення аудиторних годин на вказані навчальні дисципліни, але на прикладі освітнього процесу в Одеському державному університеті внутрішніх справ (така ситуація є характерною
для всіх закладах освіти МВС України), ми бачимо,
що в 2016-2017 начальному році блок навчальних
дисциплін, під час вивчення яких формується компетентність здобувачів вищої освіти та набуваються навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел становить 168 аудиторних годин, а вже за 4
роки розвитку технологій – зменшуються до 102 аудиторних годин, тобто мінус 40% (див. рис.1. Таблицю 1).
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Рис. 1. Динаміка зменшення аудиторних годин за блоком навчальних дисциплін, під час вивчення яких формується компетентність у сфері інформаційних знань
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Тобто за 4 роки блок навчальних дисциплін,
які забезпечують набуття навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю до пошуку, оброблення й аналізу інформації
з різних джерел, втратив 66 аудиторних годин
(40%). Треба зауважити, що вказане зменшення відбулося не стільки від рішень керівництва вишу, а
внаслідок зменшення 1 кредиту ЄКТС з 36 годин до
30 годин, а також зменшення відсотка аудиторних
годин для здобувачів ступеня бакалавра з 75% максимального аудиторного навантаження до 50%
[12]. Але будь-які суто адміністративні зміни не повинні впливати на обсяг отриманих знань здобувачами вищої освіти, особливо що стосується прикладних навчальних дисциплін, які динамічно розвиваються.
Тому, не зупиняючись на ситуації, що склалася
і розуміючи, що вивчення інформаційних технологій дистанційно не вирішує проблеми отримання
здобувачами вищої освіти достатніх практичних
знань, та беручи до уваги як вказують окремі науковці (С.Г. Литвинова [13], М.П. Шишкіна [14]), що
для підвищення рівня сформованості ІКкомпетентності учасників освітнього процесу варто
проводити додаткові факультативи та (або) спецкурси. Пропонуємо не єдиний, але найбільш, на наш
погляд, ефективний підхід до вдосконалення освітнього процесу: запровадження тренінгових занять
із найбільш практично значущих тем, передбачених
тематичними планами навчальних дисциплін із
блоку дисциплін, які забезпечують набуття компетентностей з використання інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.
Так у навчальній дисципліни «Інформаційні
технології» колективом авторів Одеського державного університету внутрішніх справ розроблено
тренінг для здобувачів вищої освіти поліцейських
спеціальностей на тему: «Застосування поліцейсь-
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Таблиця 1

дисципліну виключено з навчального
плану
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кими чат-ботів в месенджері Telegram», який передбачає питання щодо особливостей застосування
різних чат-ботів у месенджері Telegram поліцейськими під час виконання своїх службовим обов’язків.
Основними завданнями тренінгу «Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері
Telegram» є:
- забезпечити формування в майбутніх правоохоронців свідомого та відповідального ставлення
до теоретичних і практичних основ використання
інформаційних технологій у практичній діяльності;
- сформувати у правоохоронців теоретичні
знання та практичні навички використання чат-ботів у месенджері Telegram;
- ознайомити майбутніх поліцейських із функціональними можливостями чат-ботів як джерел
отримання оперативно значущої інформації;
- навчити здобувачів вищої освіти на практиці
застосовувати одержані знання з використання чатботів;
- сформувати ІК-компетентності здобувачів
вищої освіти щодо використання інформаційних
технологій у майбутній професійній діяльності.
Відповідно до мети та завдань навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні технології» наведемо орієнтовний план тренінгового заняття за
темою «Застосування поліцейськими чат-ботів у
месенджері Telegram»:
1) основні поняття та переваги чат-ботів;
2) як працюють чат-боти. Їх класифікація;
3) приклади та функціонал чат-ботів в месенджері Telegram для правоохоронців;
4) виконання практичної вправи. Обговорення
різноманітних шляхів вирішення справи;
5) онлайн ресурси для пошуку нових чат-ботів.
Так чат-бот – це комп'ютерна програма, розроблена на основі нейромереж і технологій машинного навчання, яка веде розмову за допомогою слу-
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хових або текстових методів. Чат-боти використовуються в системах діалогу для різних практичних
цілей, включаючи обслуговування клієнтів або
отримання інформації. Деякі чат-боти використовують складні системи обробки людського мовлення, але більшість використовує простіші системи [15]. Узагалі чат-боти створюються для загального доступу, але деякі з них містять важливу
інформацію, за допомогою якої правоохоронці можуть отримувати інформацію про суб’єкта, його
зв’язки або об’єкт посягання практично миттєво.
Для використання чат-боту не потрібно додатково
встановлювати додатки на свій пристрій, витрачаючи оперативну пам'ять, отримувати додатковий
дозвіл та залишати особисту інформацію на незнайомих серверах. Серед недоліків використання чатботів є неофіційний характер отриманої інформації,
іноді платний контент, а також те, що бот необхідно
знайти та перевірити його на спроможність виконувати необхідну функцію, що в реаліях роботи правоохоронця дуже складно зробити через брак часу.
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Щодо запровадження чат-ботів у месенджерах
треба виділити месенджер Telegram, тому що саме
в ньому найефективніше реалізовано функцію чатботів, яка виконує багато функцій у сфері бізнесу,
ЗМІ, розваг, навчання, фінансовій сфері та інших
галузях.
Наведемо деякі чат-боти в Telegram, за допомогою яких кожен співробітник правоохоронних
органів швидко зможе отримати потрібну йому інформацією: @OpenDataUABot; @UAFind_bot;
@info_baza_bot;
@temp_mail_bot;
@tavk_bot;
@HowToFind_bot; @storebot; @get_kontakt_bot;
@mailsearchbot; @whoisdombot; @smart_searchbot.
Розглянемо функціонал @OpenDataUABot –
це сервіс моніторингу державних реєстраційних даних компаній, осіб та авто. Для отримання інформації необхідно в пошуковий рядок боту ввести інформацію з перерахованих даних та за декілька секунд
отримати відповідь (див. Таблицю 2).

До речі, відповідь у @OpenDataUABot не є кінцевою інформацією, він надає гіперпосилання, за
якими можливо продовжити пошук, уже виходячи
з отриманої інформації.
@UAFind_bot – інформаційний автоматизований сервіс пошуку жителів України, який здійснює
пошук за такими варіантами:
I. Прізвище, ім’я, по батькові за індивідуальним податковим номером (ІПН).
Алгоритм пошуку:
1. У меню «Пошук» потрібно вибрати форму
«ПІБ по ІПН»;
2. Ввести в форму ІПН з 10 цифр.
II. Індивідуальний податковий номер за прізвищем, ім’ям, по батькові.
Алгоритм пошуку:
1. У меню «Пошук» потрібно вибрати форму
«ІПН по ПІБ»;
2. Увести у форму дані у форматі: прізвище,
ім’я, по батькові;
1. Приклад: Петренко Іван Іванович
2. Якщо немає певних даних, укажіть замість
них мінус, щоб запит виглядав так: прізвище, ім'я–;
3. Приклад: Петренко Іван –

4. Для конкретизації інформації можна вказати дату народження особи.
Приклад: Петренко Іван Іванович 01.01.1980
III. Адреса за прізвищем, ім’ям, по батькові.
Алгоритм пошуку:
1. У меню «Пошук» потрібно обрати форму
«Адреса по ПІБ»;
2. Увести у форму дані у форматі: прізвище,
ім’я, по батькові;
Приклад: Петренко Іван Іванович
3. Якщо немає певних даних, вкажіть замість
них мінус, щоб запит виглядав так: прізвище ім’я –
Приклад: Петренко Іван –
4. Для конкретизації інформації можна вказати дату народження.
Приклад: Петренко Іван Іванович 01.01.1980
IV. Прізвище, ім’я, по батькові за адресою.
Алгоритм пошуку:
1. У меню «Пошук» потрібно обрати форму
«ПІБ за адресою»;
2. Увести у форму дані у форматі: населений
пункт, вулиця, будинок, квартира;
Приклад: Київ Хрещатик 7 25
3. Якщо певні дані відсутні - нічого не вводьте.

Таблиця 2
Відомості, які необхідно ввести в @OpenDataUABot для отримання відповідної інформації
Дані,
Інформація, яка отримується
які вводяться
Офіційна назва, код, повна адреса реєстрації компанії; П.І.Б. керівника компанії
Код, назва чи адта всі пов’язані з ним компанії; вид діяльності, дата реєстрації, статутний капітал,
реса компанії
номер телефону, податковий борг компанії; судові справи.
П.І.Б. особи украВласником яких компаній, ФОП була та є особа; які є документи в судовому реїнською мовою
єстрі, судові справи; чи є боржником по аліментах.
Номер паспорта
Находження вказаного паспорта в базах втрачених та анульованих паспортів.
Назва компанії, ФОП, повна адреса реєстрації компанії; дата реєстрації, П.І.Б. та
Податковий номер
дата народження керівника компанії; номер телефону, вид діяльності, податковий
фізичної особи
борг, судові справи, нерухомість компанії.
Реєстрацію та дані авто (модель, рік випуску, дата реєстрації, колір, об'єм двиНомер авто чи техгуна, вага, тип авто, тип кузова, vin-код); ліцензія на перевезення; інші авто власпаспорта
ника.
Номер судової
Конкретне посилання на судову справу.
справи
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Щодо @info_baza_bot здійснює пошук інформації про особу за такими параметрами:
- за номером телефону;
- за прізвищем, ім’ям, по батькові
- за email;
- за автомобільним номером;
- за фото обличчя людини.
У боті прізвище, ім’я, по батькові здебільшого
краще писати російською мовою, якщо результату
не буде, тоді необхідно спробувати написати українською мовою. Для пошуку за фото на балансі повинна бути сума більша $1.
Бот під назвою @temp_mail_bot – це генератор тимчасових поштових скриньок, яку можна
створити у два кліки. Використовується бот для
швидкого створення одноразової поштової скриньки.
Бот @tavk_bot надасть миттєво інформацію
щодо входу особи до соціальної мережі Вконтакте
та покаже, що вхід відбувся з ПК або мобільного
пристрою.
@HowToFind_bot являє собою бот-каталог,
який містить боти та інші ресурси за такими розділами:
- Email
- Address
- Full name
- Phone
- Nickname
- File
- Account
- Wallet
- Biometrics
- Databases
- Site
- Searchers
- License plate
- Tools
- Documents
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Аналогічний функціоналу @HowToFind_bot
міститься в @storebot, але його відмінністю є загальний каталог ботів, тобто більшість ботів у ньому
використовується не для оперативних цілей. Але як
бот-каталог для пошуку нових ботів є незамінним.
Так @storebot має такі розділи: ігри; розваги; соціальні; фото та відео; новини, інструменти; для дорослих; broadcast.
@get_kontakt_bot здійснює за номером телефону пошук та видає інформацію про П.І.Б. користувача. Бот працює тільки з номерами: KZ, RU, BY,
KG, UA формату.
@mailsearchbot. За номером телефону або
email надає пароль до електронної скриньки. Особливо добре працює з поштовими сервісами Mail.ru
та Yandex. Як повідомляють розробники боту станом на червень 2019 року в базі бота знаходяться
приблизно 9 млрд. записів у зв'язці логін та пароль,
та ще більш 3 млрд. чекають на завантаження [16].
@whoisdombot. Зручний бот для отримання
whois-інформації доменів та IP-адрес.
@smart_searchbot. Допомагає знайти додаткову інформацію відносно номеру телефону, id
ВКонтакте, email та свій id Telegram. Недоліком є
ліміт запитів, продовження яких є платним (див.
Таблицю 3).

Таблиця 3
Стислий опис та посилання на чат-боти,
які використовуються для отримання оперативно значущої інформації
Назва, логотип
Стислий опис чат-боту
QR-код

@OpenDataUABot

Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній, судового реєстру та реєстрації авто.
Здійснює пошук за кодом ЄДРПОУ, назвою
компанії, П.І.Б. директора чи адресою та номером автомобіля.

@UAFind_bot
Інформаційний автоматизований сервіс пошуку жителів України.
Здійснює пошук за П.І.Б., ідентифікаційному
номеру, адресою.

@info_baza_bot
Здійснює пошук за номером телефону, за
П.І.Б., за email, за авто, а також фото.
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@tеmpmailbot
Генератор тимчасових поштових скриньок.
Використовується якщо потрібно зробити кілька одноразових акаунтів.

@tavk_bot
Відстежує активність будь-якого користувача
в соціальній мережі «Вконтакте».

@HowToFind_bot
Бот є збіркою сервісів, ботів для OSINT розвідки.

@storebot
Каталог ботів, який служить для пошуку потрібного для правоохоронця бота.
Містить систематизовану структуру ботів.

@get_kontakt_bot
За номером телефону дає можливість отримати П.І.Б.

@mailsearchbot
За номером телефону або email надає пароль
до електронної скриньки.

@whoisdombot
Відображає whois-інформацію доменів та IPадрес.

@smart_searchbot
Здійснює пошук контактної інформації в соціальних мережах за допомогою номера телефону
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Слід зауважити, що існують боти-каталоги, в
яких постійно з’являються нові боти, які можуть
допомагати правоохоронцям, тому при викладанні
дисципліни викладачу необхідно на них також зосереджувати увагу – як засіб для майбутнього вивчення.
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведено аналіз практично орієнтованої підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 125 «Кібербезпека», 124 «Системний аналіз» у закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, на предмет забезпечення набуття здобувачами вищої освіти в межах загальної компетентності навичок використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та здатністю до
пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних
джерел. Це надало можливість визначити, що сталість освітнього процесу, зменшення аудиторних
годин блоку навчальних дисциплін, які відповідають за набуття зазначених компетентностей та стрімкий розвиток технологій, суттєво впливає на рівень сформованості ІК-компетентності здобувачів
вищої освіти, отже доцільно для вдосконалення
освітнього процесу впроваджувати тренінг на тему:
«Застосування поліцейськими чат-ботів в месенджері Telegram», який забезпечить отримання навичок з використання чат-ботів в месенджері
Telegram, у тому числі у дистанційному навчанні
бакалаврів та магістрів зазначених спеціальностей.
З усього розмаїття відкритих ресурсів для пошуку оперативно значущої інформації здійснено
добір чат-ботів у месенджері Telegram, які доцільно
використовувати
поліцейськими,
а
саме:
@OpenDataUABot, @UAFind_bot, @info_baza_bot,
@temp_mail_bot, @tavk_bot, @HowToFind_bot,
@storebot;
@get_kontakt_bot,
@mailsearchbot;
@whoisdombot, @smart_searchbot. Для кожного з
перерахованих чат-ботів надано характеристику,
виокремлено переваги використання та на прикладах наведено конкретний алгоритм дій особи, яка
здійснює пошук.
Уважаємо, що в навчальному процесі доцільно
формувати як у майбутніх правоохоронців, так і діючих поліцейських під час підвищення кваліфікації, навики пошуку інформації у відкритих джерелах у цілому та вміння роботи з чат-ботами в месенджері Telegram зокрема. З урахуванням швидкого
розвитку технологій також необхідно приділяти
увагу розвитку в поліцейських потреби в постійному пізнанні, що значно підвищить ефективність
їхньої роботи.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одной из главных проблем языков народов Российской Федерации – сокращению
их использования в разных социальных сферах и доминированию русского языка. Эта тенденция характерна даже для тех языков, которые в своих титульных республиках приобрели статус государственных
наряду с русским языком, как государственным языком Российской Федерации. Данные статистических
исследований и переписей населения свидетельствуют о постоянном уменьшении количества носителей
удмуртского языка и увеличение числа владеющих русским языком и признающих его родным.
ABSTRACT
This article deals with one of the main problems faced by the languages spoken by the peoples in the Russian
Federation – the reduction of their use in various social spheres and the dominance of the Russian language. This
trend is even characteristic of those languages having acquired the status of a state language along with Russian
as the state language of the Russian Federation in their relevant titular Republics. The existing statistical and census
information shows the number of speakers of the Udmurt language is continuously decreasing while that of those
speaking Russian and recognizing it as their native language is steadily increasing.
Ключевые слова: удмуртский язык, русский язык, сфера образования, сфера средств массовой информации, сфера религии.
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Удмуртская Республика – одна из пяти финноугорских республик Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
Ее история, как самостоятельного административно-территориального субъекта, началась 4 ноября 1920 года с подписания Декрета об образовании Вотской автономной области, которая в 1932
году была переименована в Удмуртскую автономную область, а в 1934 году преобразована в автономную республику. С 1991 года Удмуртская автономная республика стала называться Удмуртской
Республикой.
Государственными языками Удмуртской республики являются русский и удмуртский языки,
статус которых был юридически оформлен сначала
в Конституции Удмуртской Республики (1994 г.), а
затем в законе «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» (2001 г.).
Согласно переписи 2010 года, на территории
Удмуртской Республики проживало 410584 чел. удмуртов, что составляло 28% всего населения республики, 912539 чел. русских (62,2%), 98831 чел.
татар (6,74%). Численность представителей других
этнических групп была значительно меньше и не
превышала 1% каждая. Всего же в республике
насчитывалось 1466623 жителей, представляющих

свыше 70 разных народов [5, c. 90 – 92]. Демографический перевес русского населения (62,2% против 28%) оказывает сильное влияние на языковую
ситуацию в республике, в ряду прочих причин,
обеспечивая доминирование русского языка.
Как и в других республиках Российской Федерации, в Удмуртской Республике наблюдалась тенденция уменьшения количества титульного населения в общем составе населения республики, вызванная самыми разнообразными причинами:
превышением смертности над рождаемостью (хотя
она значительно ниже, чем в целом по Российской
Федерации), миграциями (в том числе на работу и
учебу), ассимиляционными процессами. Если сравнить количество удмуртского населения в республике в разные годы, то цифры переписей наглядно
свидетельствуют о его сокращении: в 1939 г. –
39,2%, в 1959 г. – 35,6%, в 1970 г. – 34,2%, в 1979 г.
– 32,2%, в 1989 г. – 30,9%, в 2002 г. – 29,3% [6,
с.149].
Последняя перепись населения 2010 г.
наглядно продемонстрировала также изменения,
произошедшие в языковой жизни народов России
и, прежде всего, изменения в языковых предпочтениях, что выразилось в уменьшении числа носителей родных языков, в том числе и удмуртского, отказ от языка своей национальности и переход на
русский язык. В результате, произошли некоторые
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сдвиги в этнической ориентации. Так, если в 1989
г., считали родным языком удмуртский 75,7% удмуртов, то в 2010 г. - 65% удмуртов, в то же время
русский язык признавали родным– 34,9% удмуртов
республики [5, с.194, 272]. Владели русским языком в 2002 г. 98,4% удмуртов [8], в 2010 г. – 99% [5,
с.91], т.е. практически все удмуртское население.
Изменения в языковых приоритетах населения
(особенно молодежи) привели к тому, что родной
национальный язык как важнейший этноидентификационный и этноинтегрирующий признак утратил
лидирующее положение. А ведь, как писал известный удмуртский просветитель XX века Кузебай
Герд, «язык есть самая живая, самая обильная и
прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и
будущие поколения народа в одно великое, живое
и историческое целое. Язык выражает собой не
только жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь» [1, с.259].
В обществе по отношению к удмуртскому
языку преобладает негативное мнение о его ненужности и непрестижности, поэтому и у молодого поколения с детства формируется пренебрежительное
и неуважительное отношение к родному языку,
трансформируется этническое самосознание. Большое влияние на выработку такого отношения к удмуртскому языку оказывают и общемировые тенденции, связанные с процессами глобализации и
интернационализации всех сторон общественной
жизни. Для удмуртской молодежи переход на английский язык пока не является необходимым
условием карьерного роста, а вот переход на русский язык – язык межнационального общения, язык
науки, язык обучения в высших учебных заведениях, широких возможностей работы в других регионах России – является весьма актуальным и перспективным. Переориентация значительной части
молодых удмуртов, в первую очередь, проживающих в городах, свидетельствует о серьезных изменениях в этническом самосознании и, хотя смена
родного языка еще не означает полной трансформации идентичности, но уже свидетельствует о начале
ее деформации.
Место проживания также влияет на уровень
знания родного языка. Так, среди тех удмуртов, кто
проживает в сельской местности, доля владеющих
в совершенстве удмуртским языком, по неофициальным данным, в 7 раз выше, чем среди уроженцев
городов и в 4 раза выше, чем у тех, кто проживает в
столице – городе Ижевск.
Современная языковая ситуация в Удмуртской
Республике характеризуется функционированием
двух основных языков – русского и удмуртского, а
их дистрибуция определяется разным объемом социальных функций, выполняемых ими. Анализ использования языков в сфере образования особенно
важен, так как от этого зависит языковая компетенция всего общества в республике. Эта сфера регулируется государственной программой «Развитие
образования» от 4 сентября 2013г. (с изменениями
на 8 августа 2019 г.) и рассчитана на срок с 2013 до
2024 гг. [3].
Обучение в школах Удмуртии проходит
только на русском языке, на удмуртском языке
школ нет. В так называемых «национальных» шко-
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лах удмуртский, татарский и марийский языки изучаются как предмет, но количество таких школ
тоже сокращается. Так, если в 2000/2001 учебном
году действовали 415 школ, в которых 31459 учащихся изучали удмуртский язык и литературу, то в
2016/2017 уч. г. число таких школ составляло 229,
а количество учащихся в них – 17383 чел., т.е. 11%
от всего числа учеников в республике [2, с.3-8].
Очень важно, чтобы дети начинали изучать
родной язык с самого раннего возраста, ибо, по словам известного русского педагога К. Д. Ушинского,
вводя ребенка в народный язык, мы вводим его в
мир народной мысли, народного чувства, народной
жизни, потому что «в языке одухотворяется весь
народ и вся его родина». В нем «отражается не одна
природа родной страны, но и вся история духовной
жизни народа» [11, c.541-542]. В Удмуртии в городах в настоящее время функционируют 38 детских
садов с удмуртским компонентом обучения, но их
гораздо меньше, чем садов с русским компонентом.
Еще одним фактором, оказывающим отрицательное влияние на сохранение родного языка, является
сокращение передачи родного языка в семье – от
старшего поколения младшему. Особенно это касается городских семей, в сельской местности с преобладанием в деревнях удмуртского населения эта
традиция частично еще сохраняется.
Пытаясь «спасти» удмуртский язык от полного
забвения, власти предприняли такие меры, как открытие курсов для всех желающих. Как пишут удмуртские ученые В. С. Воронцов и Д. А. Черниенко,
в 2016 году на 35 площадках в городах и районах
Удмуртии были организованы бесплатные курсы
удмуртского языка [2, c.3-8].
В условиях софункционирования удмуртского
языка параллельно с русским в сфере образования
качественное преподавание удмуртского языка требует особого внимания, поскольку русский язык является предметом как федеральной, так и региональной компетенции, а удмуртский – предметом
исключительно региональной компетенции.
Количество школ с изучением удмуртского
языка менялось следующим образом: в 2003/2004
учебном году – 385 школ, в 2004/2005 – 369 (из них
28 городских), 2005/2006 – 358 (из них 27 городских), 2006/2007 – 320 (28 городских) [9, c.275].
Подавляющее большинство школ сосредоточено в сельской местности – там, где наиболее компактно проживают удмурты. Преподавание удмуртского языка и литературы начинается во многих сельских школах уже с первого класса, но
учителя отмечают, что большинству учащихся
язык дается с трудом. Многие дети изучают его как
иностранный. Несмотря на достаточно высокую
долю присутствия удмуртского языка в сфере образования, часов, отведенных на его изучение недостаточно, чтобы овладеть им в полной мере и свободно на нем общаться. Большим минусом для удмуртского языка является то, что на нем не ведется
обучение в начальных классах.
Кроме того, школа постоянно сталкивается с
негативным отношением родителей к идее изучения удмуртского языка. Особенно это заметно у молодых родителей, многие из которых выросли в городах и не знают языка своих предков. Их взгляд на
удмуртский язык как на «ненужный» передается
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детям, которые усваивают подобное отношение к
языку с раннего детства, а, придя в школу, уже с
начальных классов задают учителю вопрос: «Зачем
нужен удмуртский язык?»
Чтобы как-то изменить ситуацию в одной городской школе города Глазова провели эксперимент: на базе национальных классов организовали
параллельное изучение английского языка и финского в качестве факультатива. Статус национальных классов позволяет держать среднее количество
учеников на уровне 15 человек, а это дает учителю
возможность уделять больше времени каждому
ученику. Такие меры повысили престижность
национальных удмуртских классов среди родителей, но не удмуртов. Сложилась парадоксальная ситуация: в национальные удмуртские классы начинают отдавать своих детей татары, армяне, азербайджанцы, а удмурты продолжают составлять
большинство так называемых «непримиримых» родителей [9, c.282-283].
Весной 2017 года в Удмуртской республике
было проведено социологическое исследование,
посвященное проблемам этнокультурного образования. Было опрошено 300 старшеклассников и 150
родителей. Главная проблема заключалась в том,
что за последние 10 – 15 лет количество школ с удмуртским этнокомпонентом сократилось почти в
два раза. Тем не менее, опрос показал, что в обществе сохраняется интерес к изучению национального языка и предметов этнокультурной направленности. Ответы респондентов показали всю сложность ситуации: с одной стороны, 45,3% учащихся
и родителей относятся скептически к изучению
языка, а 40,7% выбрали бы обучение без национального языка. С другой стороны, 53% учащихся
и 59% родителей считают необходимым изучение
национальных языков, 24% согласно на общее знакомство с языком, 23% - за стандартное изучение
языка, 6% - за углубленное изучение, 1% - за обучение разным предметам на языке. Таким образом,
материалы опроса выявили противоречия по вопросу об изучении национальных языков [2, с.4].
Авторы из четырех финно-угорских республик
приводят следующие данные по Удмуртии: на рубрику «Национальный язык не нужен» ответили 49%
школьников, 40,7% родителей и 40,5% студентов.
За «Только общее знакомство» - 25,5% школьников, 38,7% родителей и 23% студентов, за «Стандартное изучение национального языка» высказались 22,2% школьников, 18,6% родителей и 25,7%
студентов. За «Углубленное изучение» - только 2%
школьников, 2% родителей и 10,1% студентов. За
«Обучение на родном языке» - 1,3% школьников,
0% родителей и 0,7% студентов [12, c.71].
Высшее образование в Удмуртской Республике базируется на русском языке. Всего в республике 12 высших учебных заведений, из них 10 – государственных и 2 негосударственных. Изучение удмуртского языка ведется только в Удмуртском
госуниверситете на факультетах филологического
профиля, историческом, юридическом и философско-социологическом. На других факультетах язык
не изучается.
Большое значение для сохранения и развития
удмуртского языка имеют также средства массовой
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информации (СМИ). В республике выходят 17 изданий на национальных языках, из них на удмуртском языке: газета «Удмурт дунне» («Удмуртский
мир»), детская газета «Зечбур» («Здравствуй»),
межрайонная газета «Иднакар» («Город Идны»),
журналы «Кенеш» («Совет»), «Инвожо» («Солнцеворот»), «Кизили» («Звездочка»), «Вордскем Кыл»
(«Родное слово»). Кроме того, на удмуртском языке
выходят 9 приложений к районным газетам. Ряд газет публикуются на двух языках – русском и удмуртском, например, газеты «Вестник», «Рассвет»,
«Новый путь» и некоторые другие [10].
Телерадиовещание ведется компанией ТРК
«Удмуртия» на трех языках – русском, удмуртском
и татарском. На удмуртском языке 2 раза в день выходят новости. Ежегодно ТРК «Удмуртия» проводит ставший уже популярным музыкальный конкурс «Элькуновидение». Он является хранителем
удмуртского языка и пропагандирует удмуртскую
культуру. В 2015 году он был посвящен 70-летию
Великой Победы. Впервые был организован и проведен конкурс военно-патриотической песни на удмуртском языке. Развивается и национальное радиовещание. Телерадиокомпанией запущено онлайн-радио. Теперь можно в любой точке мира 24
часа в сутки слушать национальные удмуртские
песни.
Основные проблемы СМИ в Удмуртии – это
кризис читательской среды, что выражается в резком сокращении числа подписчиков печатной продукции, в связи с наступлением интернета, падение
тиража газет и журналов, а главное – снижение престижа пользования родным языком.
Как отмечал венгерский ученый Фейеш Ласло,
удмуртский язык в средствах массовой информации выступает в роли «некоего хобби, своеобразного и не слишком распространенного» [7, c. 349].
Удмуртскому слушателю и зрителю надо запоминать время удмуртского вещания, как, например,
рыбаку время передачи про рыбалку, тогда как программы на родном языке должны идти практически
в любое время. Сейчас удмуртское радио передает
только местные новости на удмуртском языке, создавая впечатление, что о серьезных событиях в
мире невозможно говорить на удмуртском, хотя, по
мнению Ф.Ласло, по-удмуртски можно и нужно
рассказывать и о китайской экономике, и о тропических лесах Южной Америки, и о других интересных и познавательных вещах [7, c. 347-348].
Еще одной важной сферой функционирования
удмуртского языка является сфера народной культуры. Первый спектакль на удмуртском языке был
поставлен 2 августа 1918 г. в деревне Ягошур Глазовского уезда учительницей А.Н.Урасиновой. Это
была комедия Л.Н.Толстого «От ней все качества».
В 20-е годы появились первые удмуртские драматурги, режиссеры, актеры. В 1931 г. в Ижевске был
открыт Удмуртский драматический театр (с 1996 г.
Государственный национальный театр Удмуртской
Республики). Он много гастролирует, в том числе
выезжает в удмуртские деревни Татарстана и Башкортостана. Основу репертуара составляют национальная драматургия, произведения русских и мировых авторов, переведенные на удмуртский язык.
Спектакли, идущие на удмуртском языке, сопровождаются синхронным переводом на русский
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язык. В 1973 г. было создано Удмуртское отделение
Союза композиторов. В Удмуртской филармонии в
конце XX века функционировали три национальных музыкальных коллектива: «Италмас» - Государственный ансамбль песни и танца, эстрадные
ансамбли – «Шулдыр жыт» и «Катанчи» [4, c, 334].
Кроме них насчитывалось еще более 100 фольклорных коллективов, среди которых наиболее известны были: «Зарин шеп», «Вуюись», «Купанча»,
«Тюрагай», «Чипчирган» [4, c. 347].
В сфере религии удмуртский язык функционирует только в традиционной религии (комплекс аграрных дохристианских языческих верований). Удмурты, как и большинство финно-угорских народов
России, начиная с XVII века, подверглись христианизации, но, несмотря на сильное миссионерское
давление, все же сумели сохранить весь комплекс
языческих культов. И хотя к XX веку они формально считались христианами, но по существу
часть удмуртов сохранила свою веру – язычество, а
часть придерживалась православно-языческих синкретизированных культов, т.е. была двоеверами:
выполняла языческие обряды, но не отказывалась и
от услуг православной церкви. В настоящее время
большая часть удмуртского населения – православные, меньшая часть приверженцы традиционных
верований. По оценочным данным, около 6,5% удмуртов – «чистые» язычники (без учета двоеверов).
При этом, основная масса язычников находится за
пределами Республики Удмуртия: в 7 районах Башкортостана (наибольшее количество), в Татарстане,
на юге Пермской области и на юге Свердловской
области. Некоторые сохранили свои семейные святилища (куа).
В остальных сферах удмуртский язык практически не используется или используется мало и
нерегулярно, т.е., иными словами, он не выполняет
функцию государственного языка на практике, а
существует в этой функции только юридически. И
это вполне объяснимо низким социальным статусом удмуртского языка, вытеснением его из общественно-политической жизни, недостаточным вниманием к удмуртскому языку в разных социальных
сферах. В связи с неблагоприятными прогнозами
по поводу положения национальных языков в последние годы в некоторых республиках Российской
Федерации были предприняты попытки сделать
языки титульных групп обязательным предметом
для изучения в средних школах всеми учениками,
независимо от национальности и желания родителей. Так, например, в октябре 2017 года Совет старейшин Удмуртской Республики обратился к главе
Удмуртии с наказами, в которых говорилось о том,
что по данным ЮНЕСКО удмуртский язык относится к «определенно угрожаемым» [13], а поскольку удмурты «исчезают», то надо ввести обязательное изучение удмуртского языка во всех школах Удмуртии [12, с.72]. Отметим, что такое
нововведение создало конфликтную ситуацию в
ряде республик, начались массовые обращения русских и русскоязычных родителей в органы власти,
в Верховный и Конституционный суды, сборы подписей, острые дискуссии в интернете и даже уличные выступления. Общественное недовольство
было настолько сильным, что дело дошло до обращений к Президенту и летом 2017 г., выступая в
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Йошкар-Оле (столица Республики Марий Эл) на заседании Совета по национальным отношениям,
В.В. Путин высказался за добровольное изучение
языков и активно поддержал идею культурной свободы [12, c.70].
Проблема сохранения языков, их развития и
повышение востребованности является актуальной
задачей региональной языковой политики. Ученые
из финно-угорских республик считают, что необходимо разработать специальные программы по формированию общественного мнения, которое воспринимало бы родной язык, как специфическую
культурную ценность, как престижное и полезное
для его носителей знание, формировать имидж языков. А директивное навязывание языков только отвратит молодежь от них и станет самым нелюбимым предметом в школе [12, c. 69-72]. Следует отметить, что в действительности никто не может
сохранить и развить язык, кроме самого языкового
сообщества. Если оно не хочет или не готово предпринять шаги ради будущего своего языка,
надежды на расширение его функционального использования останутся несбыточными.
Сегодняшняя ситуация требует незамедлительного принятия мер, которые позволили хотя бы
остановить пагубные ассимиляционные процессы и
создать благоприятные условия для самосохранения и развития языка удмуртского народа.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на яркость личности А. Куприна в культурном процессе рубежа XIX веков, его литературное наследие оценивалось весьма неоднозначно современниками и последующими исследователями его
художественной прозы. Они называли его самым «неровным» писателем во всей русской литературе и
были уверены, что у него нет ни одного произведения, которое могло бы претендовать на звание шедевра.
Другие критики утверждали, что А. Куприн сосредотачивался на широте обхвата социальных и общественных явлений жизни, но не углублялся при этом в сторону философских умозаключений и эстетических теорий.
С другой стороны, имеются литературоведческие исследования, в которых содержится очень ценный
библиографический материал, касающийся определения места А. Куприна в русской и мировой культуре.
В этих работах подчеркивается, что истинный талант писателя в том, чтобы передать обыденные вещи
и события, высвечивая для читателя их внутреннюю сущность и правду. Писатель не имел склонности к
теоретизированию, его характеру претило всякое философское мудрствование. Критики отмечали авторское беспристрастие в литературных текстах А. Куприна, его собственный поворот исследуемой темы,
свой взгляд на человека и его отношения с миром.
ABSTRACT
A.Kuprin was outstanding personality in cultural world process in the turn of the XIX century, through his
literary heritage was evaluated as rather contradictive by his contemporaries and perspective researches of his
novels. They called him the most ambitious writer in the Russian fiction and asserted that he didn’t have created
a novel could claim literary masterpiece.
Other researchers affirmed that A.Kuprin had focused on the matter of the social phenomena of the human
being existence, despite Russian writer didn’t have provided a deep analysis of the philosophical currents and
aesthetic theories.
The England and American criticism included the works about the prominent talent of the writer to convey
an authentic picture of realty, highlighting for the reader his inner world.
On the other hand foreign literary studies contained very valuable bibliographic information relating to determining the part of A. Kuprin in Russian and world culture.
Critics marked the authors impartiality in the literary works by A.Kuprin and analyzed his original turn in the
issue under study and his specific view of human being nature and his private life in the social community.
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Несмотря на яркость личности А.Куприна в
культурном процессе рубежа XIX-XX веков, его
литературное наследие оценивалось весьма неоднозначно его современниками и последующими исследователями его художественной прозы.«Куприн- настоящий художник, громадный талант»,
был убежден Л.Толстой (1, с 304.), но в тоже время
отказывал писателю в наличии в его творчестве некой объединяющей идеи.
О неравноценности таланта А.Куприна высказывался О.Михайлов (с.2,28). С ним солидарен был
и А.Ю.Козловский: «Куприн, пожалуй, самый неровный писатель во всей русской литературе»
(3,с.3).Известна точка зрения Б.Аверина, согласно
которой «у Куприна нет ни одного произведения,
которое можно было бы назвать шедевром»
(4,с.197).Другие утверждают, что Куприн сосредотачивался на широте обхвата социальных и общественных явлений жизни, не углубляясь в сторону
философских умозаключений и эстетических теорий.
Все это делает необходимым внимательно
приглядеться к литературному феномену А.Куприна, чье литературное наследие имеет непреходящую ценность для нас и последующих поколений.
В литературоведении уже прочно устоялось
мнение о том, что термин «автор» включает в себя
персонифицированного субъекта со своей биографией, определенным лицом и комплексом индивидуальных черт. Кроме этого термин «автор» включает в себя автора, локализованного и открыто присутствующего в литературном тексте, и автора
внутри текстового (5,с.54)
Проблема авторства насчитывает столько же
столетий, сколько и само литературное творчество.
Она обосновывалась еще Аристотелем в его рассуждениях по поводу теории поэтических родов.
Мысль единства субъективного и объективного в
художественном творчестве проводится Гегелем в
его «Лекциях по эстетике». Свое понимание авторского начала диктовали строгие нормы классицистической эстетики и философии XVII столетия.
Развитие эстетических положений сентиментализма и романтизма обеспечило сдвиг литературной традиции в сторону активизации авторского
начала как выразителя идеологической концепции
художественного произведения. В эпоху Просвещения идея произведения считалась средством выражения мировоззренческой и гражданской позиции самого автора.
Эту же позицию разделяли и теоретики романтизма. Ф.Шиллер в одном из писем к Гете подчеркивал: «Конечно, предмет должен что-то значить
…но, в конечном счете, все сводится к душе автора..» (6,с.14).
Историческая школа в лице П.Вяземского,
В.Белинского, А.Дружинина связывала проблема-

тику творчества писателя с особенностями его биографии и этапами жизненного пути.Названный
подход к проблеме литературного авторства разделяли и представители культурно-исторической
школы, о чем свидетельствуют работы А.Пыпина и
Н.Тихонравова.
Психологическая школа в лице Д.ОвсяникоКуликовского сосредоточилась на разработке теории личности, которая также базировалась на изучении библиографических особенностей писателя.
Проблема значимости речевой формы, используемой в литературном тексте, обосновывалась представителями формальной школы в лице
Р.Якобсона: «В поэзии любой речевой элемент превращается в фигуру поэтической речи» (7, с.228)
Более серьезный подход к анализу художественного текста обнаружился в первые десятилетия прошлого столетия, что можно увидеть в исследованиях Е.Колтоновской, Г.Винокура, Б.Томашевского. В частности, Е.Колтоновская писала о
тесной связи личности писателя с его творчеством:
«Личность нынешнего писателя неотделима от его
творчества, на нем всегда ее резкая печать. Основной импульс к творчеству–стремление выразить
свое «я» с возможной полнотой (8,с.38).
Подобные суждения можно найти в статье
Ю.Лотмана «Литературная биография в историкокультурном контексте» и в работах Г.Винокура, который отмечал, что «стилистические формы поэзии
суть одновременно стилистические формы личной
жизни самого поэта» (9,с.83)
Проблема взаиморецепции автора и читателя
рассматривается в литературоведении при наличии
одной из крайностей. Личность автора становится в
доминирующую позицию в работах В.Виноградова
и П.Скафтымова. Мысль о ведущей роли читателя
при восприятии литературного текста утверждается в исследованиях на эту тему, в частности, в
трудах Р.Барта и А.Потебни.
Р.Барт в своей книге «Риторика образов»
усматривает реализацию авторского начала во всей
структуре и уровнях литературного текста, начиная
с речи героев, художественных средств изобразительности и заканчивая интерпретацией событий и
прямыми обращениями к читателю, подчеркивая,
что «реальный автор» по мере того, как он пишет,
создает не просто идеального, безличного «человека вообще», но подразумеваемый вариант «самого себя» (12, с.46).
О необходимости объединения двух этих крайних позиций говорил Вольфганг Кайзер: «Литературная жизнь эпохи безусловно включает, с одной
стороны творчество, а с другой - рецепцию» (11,
с.182).
В работах Я.Мукаржовского проводилась
мысль о том, что у читателя независимо от воли и
намерений автора литературного текста группируются собственные субъективные ассоциативные
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представления и образы соотносительно его собственному жизненному опыту.
Еще более радикальной позиции в отношении
проблемы авторства художественного произведения придерживаются сторонники теории «деперсонализации». В работах Г.Джеймса, Н.Фридмана,
П.Лаббока и других приверженцев этой теории делались заявления о «смерти автора» и общем «кризисе индивидуальности». В этом случае автор вообще не учитывался как ролевая фигура в интерпретации художественного текста. В своем эссе
«Смерть автора» Р.Барт проповедует мысль о том,
что в литературном тексте важно не авторство как
таковое, а язык, порожденный культурным контекстом и общественно-социальным фоном соответствующей исторической эпохи. Р.Барт выражает
уверенность, что на смену эпохе писателя приходит
эпоха читателя, и смерть автора — это «своеобразная плата за это рождение читателя» (12, с.384,391)
Н.Афанасьев связывал вопрос об авторе литературного произведения с вопросом о принципах
художественного мышления: «Позиция — автораэто не вопрос формы, тем более технологии писательства…это принцип художественного мышления. Это чрезвычайно сложная, болезненная проблема искусства XX века… спор идет не об отсутствии автора, а о форме и смысле его присутствия,
не об исчезновении позиции, а о самом характере
позиции…» (13, с.61).
В.Виноградов рассматривал проблему автора с
точки зрения выбора повествовательной поэтики и
считал, что авторский образ создает его индивидуальный стиль и он сам выступает как субъект художественной речи.
Концепция М.Бахтина делала автора неким
фокусом «целого», в котором сконцентрировано
выражение сути произведения (14,с.18).Проблема
автора в этом случае переходила из чисто филологической области в плоскость философских воззрений и представлений:«Можно сказать, что художник с помощью слова обрабатывает мир, для чего
слово должно имманентно преодолеваться как
слово, стать выражением мира других и выражением отношения к этому миру автора» (15,с.169).
М.Бахтин разграничивал понятие автора как
личности писателя и понятие автора как художественного воплощения его мировоззрения и жизненной позиции, утверждая тем самым принцип
диалогичности художественного текста.
Теоретически обоснованное понятие дискурса
в работах Ж.Дерриды, Ц.Тодорова и других породило интерес к художественной технике и писательским приемам подачи литературного материала.
С точки зрения Н.Бонецкой, анализ авторского
начала включает в себя понимание чужого сознания и тот образ действительности, который отражает это сознание. Понятие автора как эстетическое отношение художника с тенденциям и проблемам своей эпохи обосновывается в работах
Л.Гинзбург.
Таким образом, проблема автора рассматривается с точки зрения художественной техники и с
мировоззренческих и философских позиций.
В зарубежном литературоведении большую
популярность получила категория эксплицитного
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автора как фигуры ощутимо существующей в художественном контексте. С ним соотносится автор
имплицитный, который не воплощен в тексте в
виде персонажа, а имеет лишь внутритекстовое выражение.
Огромный нравственный потенциал произведений А.Куприна обеспечил ему признание и популярность у читателя в дореволюционной России.
Произведения писателя не отличала острая социальная направленность или экспериментаторские
изыски в области литературного стиля или словотворчества.
Первые сочинения А.Куприна были опубликованы в 1904-1906 годах в Париже и составили трехтомное собрание. Полное собрание сочинений вышло в 1912-1915 годах и насчитывало уже девять
томов. Интерес к творчеству А.Куприна не ослабевал и позднее. Регулярные издания отдельных произведений писателя продолжаются в 40-е и в 50-е
годы прошлого столетия, что свидетельствует о
стойком читательском интересе к его художественному творчеству. Появляются работы, в которых
содержится очень ценный библиографический материал, касающийся определения места А,Куприна
в русской и мировой культуре.
В исследовании А.Волкова отмечается отсутствие публицистичности и социального начала в
литературных произведениях А.Куприна. Он подчеркивает, что истинный талант писателя в том,
чтобы так передать обыденные вещи и события, что
«для читателя ясно высвечивается их внутренняя
правда, дающая верное направление на самые важные вопросы действительности» (16,с.23).
Среди биографических материалов известны
работы: П.Беркова «Александр Иванович Куприн»,
А.Волкова «Творчество А.И.Куприна», Л.Крутиковой «А.И.Куприн» (1870-1938), Ф.Кулешова
«Творческий путь А.И.Куприна 1883-1907», О.Михайлова «Куприн».
О.Михайлов подчеркивает, что проза А.Куприна строилась на обращении к вечным общечеловеческим ценностям и понятиям добра, красоты,
любви, человеколюбия и была далека от тяготения
к каким-либо логическим умозаключениями и построениям: «он никогда не имел склонности к теоретизированию, его темпераментному характеру
претила всяческая отвлеченность, философское
мудрствование» (2, с.50)
О.Михайлов справедливо подчеркивает «естественность и гибкость интонаций» А.Куприна, которая обеспечивала ему прочное место среди самых
популярных и читаемых русских писателей
(с.2,60).Эволюция взглядов А.Куприна и его тяготение к отображению простых и понятных картин
действительности прослеживается в монографии
Ф,Кулешова «Творческий путь Куприна (18831903).
Многие литературоведческие работы, посвященные творчеству писателя, были построены на
принципе сопоставительного анализа. Сопоставление прозы А.Куприна с произведениями А.Чехова
стало содержанием исследований И.Корецкой и
Э.Полоцкой (17,с115).Общность этих писателей исследователи видят в общем интересе к никому не-
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ведомым «безыменным людям» (17,с.110) и в свободном отношении к формальным границам литературных жанров.
Сопоставление творчества А.Куприна с прозой
М.Горького нашло отражение в работе Л.Крутиковой, которая подчеркивала, что «Горький, несомненно, острее улавливал социально-политическое
содержание эпохи. У Куприна был свой поворот
темы, свой взгляд на человека и его взаимоотношения с миром…Писателя преимущественно интересовала психика и характер человека сами по себе,
вне определяющего влияния социальных отношений» (18, с .16).
Критики отличали своеобразие авторского
беспристрастия в литературных произведениях
А.Куприна, когда весь ход сюжетного действия, геройные характеры и их поведенческие особенности
«постоянно преломляются в призме авторского
восприятия, авторской оценки…» ( 8, с.83).
Новый взгляд на публицистику А.Куприна
можно найти в исследовании финского ученого
Б.Хеллмана «Александр Куприн против советской
власти (Хельсинские статьи 1919-1921гг)».
Одним из возможных подходов к освещению
творческой индивидуальности писателя можно
считать работу И.Сухих «Белый пудель и другие»
[звезда, 1995. №9 с. 165-166], в которой автор находит истоки художественного мастерства А.Куприна в художественных образах Лескова и Писемского. [19]
Все это побуждает к более глубокому пониманию творческой мастерской писателя и причин,
сформировавших его эстетическую и мировоззренческую позицию.
Подлинная литература была и остается отражением реальной жизни. Она честно пытается дать
своему читателю многогранное воспроизведение
окружающих реалий жизни, ее проблем и нелицеприятных сторон действительности. И художественная проза А.Куприна по праву является ярким
образцом подобного литературного творчества.
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АННОТАЦИЯ
Герои Куприна не отличаются конъюнктурной подстройкой под социальные требования эпохи. Писатель убежден, что духовные ценности, которые должен разделять человек, имеют вневременный исторический характер, и потому на них мало влияет время и социально экономические условия определенной
исторической эпохи.
Использование библейской темы имеет у Куприна свои особенности. Для его прозы не характерны
прямые отсылки к тексту Священного писания. Божественное начало не наделяется у Куприна зримыми
библейскими образами, но органично входит в миропонимание его героев и составляет сущность их человеческой натуры. Духовно-нравственные принципы, составляющие дух и сущность христианства как учения, объясняющего со своих позиций законы бытия и человеческого общежития, находят у А. Куприна
художественное воссоздание и авторскую интерпретацию.
ABSTRACT
The heroes of A. Kuprin’s were not distinguished by opportunistic adjustment to social and moral principles
conditions of their historical period. The writer convinced that the spiritual values should have a timeless historical
character and did not affected a social and political peculiarities of a certain historical era.
The representing of the biblical theme had specific features in his literary heritage and was not characterized
by direct references to the content of scripture. The divine principle was not endowed with visible biblical images
in the writers works, but it organically entered into the worldview of his heroes and constituted the essence of their
human nature. Spiritual and moral principles made up the spirit and essence of Christianity as religious the aching,
explaining from its standpoint the laws of being and human community, found an artistic recreation and authors
interpretation in creativity of A. Kuprin
Ключевые слова: социальные условия, моральные принципы, вневременный характер, духовные
ценности, литературное наследие, Библия, божественное начало, библейские образы, сущность человеческой натуры, христианство.
Keywords: moral principles conditions, spiritual values, timeless historical character, biblical theme, literary
heritage, scripture, divine principle, biblical images, essence of their human nature, Christianity.
Человек и мир вокруг него - это ключевая тема
в творчестве любого подлинного художника. Для
творчества А.Куприна важнейшими были его внимательные наблюдения над жизненными обстоятельствами, и человеком, живущим по их законам
или все же их преодолевающим.
Автобиографизм и опора на личный жизненный опыт были очень характерны для прозы писателя. В основу сюжета наиболее ценных в художественном смысле произведений легли, несомненно,
его наблюдения, переживания и чувства, которые
были тесно связаны с реально происходящими событиями в его жизни.
Истинный художник сначала идет от самой
жизни, от реальных картин действительности, затем художественными средствами интерпретирует
их в своем сознании и творчестве. А уже эта интерпретация и собственная философско-эстетическая
позиция автора позволяют создать ему свой художественный мир, свои пространственно-временные
координаты той поэтической реальности, которая
возникает, развивается и живет в ткани литературного контекста.
А.Куприн в этом смысле стремится отразить
действительность во всех ее бытовых подробностях
и узнаваемых для читателя житейских деталях. Но,

идя порой от достаточно суровой реальности, писатель воссоздает и другой мир, наполненный оптимизмом, верой в силы человеческой личности, разделяющей понятия доброты и милосердия.
А.Куприн проповедует общечеловеческие ценности, которым пришлось пережить самые тяжкие
испытания на прочность в бурный и переломный
исторический период с конца XIX и начала XX веков.
Герои А.Куприна не отличаются коньюктурной подстройкой под социальные требования
эпохи, и у писателя нет ощутимой оглядки на окружающие духовные влияния или политические дискуссии. Он убежден, что духовные ценности, который должен разделять человек, имеют вневременной исторический характер, и потому на них мало
влияет время и социально-экономические условии
определенной исторической эпохи.
В этом смысле особое художественное решение приобретает в творчестве А.Куприна библейская тема. Появление на Руси христианства и принятие его как системы моральных норм и правил
обеспечило появление литературных текстов, в которых чувствовалась «устремленность русского
национального сознания к божественному источнику» (1, с.200).
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В силу этого древнерусская литература дает
нам разнообразные тексты, насыщенные библейскими сюжетами и образами. В последующие
эпохи и на рубеже XIX-XX веков библейская тематика сохраняет свое присутствие, обогащаясь самыми разными интерпретациями и оттенками. В
произведениях писателей русского Зарубежья,
среди которых Д.Мережковский, И.Шмелев и
В.Зайцев, библейская тема получает форму прямых
аналогий, когда отдельный человек и человеческая
общность в целом должны сохранять ощущение
собственной греховности и ответственности за содеянные добро или зло. Христианская доктрина
рассматривалась как великое учение о терпимости,
смирении перед волей бога и его промыслом, а
также верой в иной, более совершенный мир за гранью несовершенного, реального. [2]
Но человек рассматривался в аспекте постоянной непрерывной борьбы плотского и духовного
начал, Христа и антихриста, которые ведут между
собой непримиримый вечный поединок за человеческую душу и сердце.
Использование библейской темы имеет у
А.Куприна свои особенности. Для прозы А.Куприна прямые отсылки к тексту Священного писания не характерны. Божественное начало не наделяется у него зримыми библейскими образами, но
органично входит в миропонимание его героев и
составляет сущность их человеческой натуры. Духовно-нравственные принципы, составляющие дух
и сущность христианства как учения, объясняющего со своих позиций законы бытия и человеческого общежития, находят у Куприна художественное воссоздание и авторскую интерпретацию.
Мировая художественная литература выработала в течение своей многовековой истории основные принципы воссоздания художественного образа человеческой личности. Они включают в себя
описание внешних черт, в основе которых лицо,
фигура, стиль и форма одежды, которые должны
дополнять, объяснять или быть ключом к психологической характеристике геройного характера и соответствующих действий, и поступков, разворачивающихся по ходу движения сюжетного действия.
[3]
В систему этих художественных принципов
также входит наличие авторской характеристики
персонажа и различные формы авторского присутствия в художественном контексте, начиная с открытых контактных форм, предусматривающих авторские замечания, комментарии или прямые обращения к читателю, и заканчивая скрытыми
формами, которые реализуются при использовании
стилистических возможностей несобственно-прямой речи.
Далее следует многовекторность воссоздаваемой автором художественной реальности, которая
достигается при использовании перекрещивающихся характеристик и оценок других действующих лиц.
Важным аспектом писательского мастерства
является умение воссоздать живописные и узнаваемые для читателя картины природы и интерьера, в
которых немаловажную роль будет играть художественная деталь и функции, которыми она наделяется в структуре авторского контекста.
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Ключом к пониманию художественного образа и представляющего его человеческого характера также является объективное отображение социальной среды обитания, временной эпохи и определение его исторического прототипа.
С точки зрения анализа этих принципов в творчестве А.Куприна следует отметить, что внешний
облик персонажа проявляется через глаза, их форму
и цвет.
Психологический авторский анализ реализуется через мотивацию геройных действий и поступков и выявление их истинных морально-этических
первопричин. Характер героев вырисовывается в
результате их поведенческой активности, а собственных комментариев автора практически нет.
Подлинные оценки поступкам и характеру изображаемого персонажа внимательный читатель черпает из характеристик и оценок других действующих лиц.
Интерьер также дополняет информацию о геройной личности, но использование пейзажа обнаруживает большую сравнительную авторскую активность. Картины природы могут быть созвучны
душевному настрою героя, они способны выпукло
выделить его определенные психологические
черты, и, напротив, скрадывать и уводить на задний
план другие. Контрастное использование картин
природы также служит одним из ярких средств раскрытия сущности художественного образа в прозе
А.Куприна.
Художественная деталь играет очень важную
роль в поэтическом мире Куприна, и лапидарная
акцентация на деталях портрета, костюме или поведенческой, или речевой манеры дает верную интерпретацию геройной психологии и жизненной человеческой позиции.
Социальная среда определяется писателем не
как некая непреложная основополагающая доминанта. А.Куприна интересует нечто вневременное в
человеческой природе и стоящее над конкретными
жизненными обстоятельствами или условиями бытования.
Самому писателю волей судеб досталась в
высшей степени сложная и переломная эпоха, полная социальных катаклизмов, противоречий и различных философских и политических тенденций.
Бурлящая вокруг него действительность была
полна проблем, вопросов и, казалось бы, несовместимых социальных и общественных явлений.
В персонажах А.Куприна, как и в реальных
людях, происходит смещение искреннего стремления к вершинам возвышенного и духовного и зова
их естества и плотских страстей, и желаний. Поэтому художественные характеры в произведениях
А.Куприна изображаются на изломе противоречивой внутренней борьбы возвышенного и земного и
объективно воссоздаются автором на основе психологического контраста.
Эту особенность художественной манеры
А.Куприна отличал Ф.Батюшков: «Новым по существу в творчестве А.Куприна является прием психологического контраста. Сложность природы человека, сочетание в одном лице высоких побуждений и либо низменных свойств, либо позорных
занятий, чередование трагического и комического,
пафоса и изобличений –вот новые черты, которые
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автор придал своим персонажам и порою выставлял их с такой захватывающей правдой изображения, что часто заставлял вас переживать самые
сложные ощущения, привлекая и отталкивая, возбуждая жалость, сострадание, заглушающие протест и негодование по поводу их поступков» (4,с.
2).
Библейская тема и прежде всего ее духовнонравственно составляющая присутствует во многих
произведениях Куприна. В повести «Олеся» (1898)
А.Куприн вскрывает проблему явного несоответствия между христианским учением, в основе которые лежит смирение, всепрощение и человеколюбие, с той жестокостью и душевной черствостью,
которая активно проявляется в реальной бытовой
среде. Таким образом, писатель ставит перед своим
читателем непростой вопрос об истинности веры и
истинных человеческих ценностях в условиях и обстоятельствах реальной действительности.
Ключевой в повести является сцена, в которой
Олеся, стремясь приобщиться к миру цивилизации
ее любимого мужчины, идет в церковь. Но этот поступок вызывает гневную реакцию местных жителей, в глазах которых она колдунья, живущая в глухом лесу. Олеся делает шаг навстречу людям, но,
забыв о христианском всепрощении, прихожане
церкви изгоняют девушку и жестоко избивают.
Тема религиозной веры и ее моральных основ
соотносится в повести с темой истинной жертвенной любви и степени осознания человеческой ответственности за свои поступки.
Повесть А.Куприна «Суламифь» (1908) отсылает читателя к далеким событиям библейской истории. Библейский сюжет переосмысливается автором для утверждения вечной силы любви и притягательности красоты и мудрости. Любовь у
А.Куприна освещена тем светом духовности и чистоты, который должен подсказать читателю его
собственный путь к обретению, постижению и сохранению этого великого чувства.
Отсутствие церковных сцен и героев из духовной среды не умоляет глубокий духовный подтекст
другой повести Куприна 1911 года «Гранатовый
браслет». В этом произведении автор описывает истинно жертвенную любовь, полностью лишенную
личностного эгоизма или какой-либо расчетливости. Истинная любовь, с точки зрения Куприна, это редкостная способность и преданно любить
другого человека, а не свою любовь к нему, на что
способен, как говорится в авторском тексте, « может быть, один из тысячей.»
Фраза из Священного писания «Да святится
имя Твоя» (5, с.353) составляет смысловой лейтмотив произведения, приобщая читателя к восприятию истинной любви как духовного, возвышенного
и светлого чувства.
В литературоведческой критике не случайно
эта повесть А.Куприна определяется как молитва о
всех влюбленных, о сохранении и величии их чувства, как глубокое осознание его хрупкости и незащищенности в этом мире, полном жестокости и
черствости. В повести также звучит мысль о великой избранности людей, которым выпал дар приобщиться к этому таинству, без которого, по мысли
автора, и сама человеческая жизнь пуста и бессмысленна.
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В связи с этим слышится голос другого великого русского поэта из другой исторической эпохи:
«Я, поля влюбленным постелю –
Пусть поют во сне и наяву!..
Я дышу, и значит - я люблю!
Я люблю, и значит - я живу!»
Единственным произведением в прозе Куприна, где главным героем является священнослужитель, можно считать рассказ 1919 года «Анафема». В основе сюжета рассказа лежит реальный
факт. Официальная русская православная церковь
отлучила великого русского писателя Л.Толстого
от своего лона и предала анафеме.
«Юбилей Толстого! Да что это за юбилей, где
его отлучают от церкви, где печатно и с амвонов
осыпают его площадными ругательствами!» (5, III,
с.399)
Священник, герой рассказа А.Куприна не в силах произнести проклятие и придать анафеме
Л.Толстого, которого на самом деле глубоко почитала и уважала вся мало-мальски образованная Россия.
В рассказе поднимается сложная проблема
противоречия затвердевших церковных догм и
естественного чувства справедливости. Чувство совести подвигает священнослужителя восстать против лицемерия, фальши и лжи, ибо он уверен, что
«все Бог создал на радость человеку.» (5, т.2,349).
Христианское учение понимается им как признающее способность отдельного человека стать лучше,
добрее, искреннее и благороднее в своих поступках, сохранить веру в необходимость милосердия и
сострадания к ближнему и дальнему. Своим поступком священнослужитель, а вместе с ним и автор, придает анафеме косность, жестокость, духовную и нравственную ущербность, страх перед свободомыслием
и
открытым
взглядом
на
действительность.
Вопрос о борьбе в человеке божественного и
низменного начал решаться у А.Куприна в рассказах «Звезда Соломона» (1917) и «Ночная фиалка»
(1933).
Специфика философского мировоззрения писателя определялась его оптимистическим взглядом на человека вообще. Он искренне верит в положительные потенции его социального и морального
совершенствования. В его прозе звучит глубокая
вера в человеческие возможности, в желание преодолеть все горести и невзгоды, вера в подлинное
право отдельного человека на искренность выражения своих чувств и его ответное сострадательное
участие в чужих жизненных испытаниях.
Поэтому духовное начало в прозе писателя составляет основу характера его положительного героя. Это делает творчество писателя вневременным, лишает его какой-либо политической конъюнктурности, оглядки на власть предержащих,
потому что оно обращено к человеку вообще. Этот
человек живет, дышит, любит, ненавидит, сострадает, борется с трудностями, мечтает о душевной
гармонии, но принадлежать он может к любой социальной группе, может быть с любым уровнем образования и с любыми политическими предпочтениями.
Авторские ориентиры на духовную красоту,
силу, добра, потребность в нравственной чистоте и
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совестливости ставятся выше общественных условий и политических установок его эпохи.
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АННОТАЦИЯ
Концепция мира и человека в художественном мире А. Куприна обращена к духовно-культурным
идеалам и приоритетам всего человечества, и именно такой авторской позицией определяется писательский выбор тем, сюжетов и характеров его героев.
Истинный геройный образ создается путем диалогического взаимодействия с другими персонажами,
формируя читательское мнение о нем и подсказывая авторское. Куприн продолжает лучшие традиции русской классической литературы, в центре которой всегда находилось тщательное исследование глубины
человеческой природы и возможностей ее изменения и совершенствования.
В прозе А. Куприна раскрываются конфликты между социальной ролью человека в обществе, выбранной или навязанной ему в силу трагических обстоятельств, и собственно человеческим началом в его
душе и его представлениях о нравственности.
Жизненный круг для писателя представляет собой множественное переплетение не только различных
социальных условий и житейских обстоятельств, но и тесную связь и взаимозависимость множества человеческих судеб, интересов, желаний, побуждений и иллюзий. В этом ярком калейдоскопе выстраивается
целостная авторская концепция мира и человека в отдельности
ABSTRACT
The concept of Universal and human nature of A. Kuprin was addressed to the spiritual and cultural ideas
and priorities of human community.
The principles of authors concept determined the writers choice of artistic themes, plots and characters of his
heroes. A heroic image was created by writer through dialogic interaction with other characters put place in the
plot of novel, motivated a readers perception and reflected the author’s point of view.
A. Kuprin followed the best traditions of Russian classical literature, which included a solid study of the depth
of human nature and its possibilities of change for better and improvement. The writer investigated conflicts taken
place between social part of human being in society, chosen himself or imposed of him by virtue of tragic circumstance, and moral principles and ideals shared of human community.
According writer’s opinion, the human being life involved a multiple inter connection of not only various
social conditions and circumstances and based on interdependence of many human destinies, desires, motives and
illusions reflected the author’s concept of universal and nature of human being.
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Литературное наследие А.Куприна обладает
большим духовно-нравственным потенциалом и не
ставит перед собой задачу найти быстрые и сиюминутные ответы на политические и общественные
вызовы его времени.
Концепция мира и человека в художественном
пространстве А.Куприна обращена к духовно-культурным идеалам и приоритетам всего человечества,
и именно такой авторской позицией определяется
выбор тем, сюжетов и геройных характеров.
Но как истинный художник слова А.Куприн
нигде не опускается до морализаторства или предложения готовых решений в конкретной жизненной ситуации. Логика его повествования лишь указывает внимательному читателю возможный путь к
истине и траекторию ее возможного обретения.
Задачу прояснения авторской позиции выполняют принципы композиционного построения произведения и угол авторской подачи художественных образов. Автор не стремится излагать свою позицию прямо, а использует все возможные
«непрямые» способы выражения своего личностного отношения к излагаемым сюжетным коллизиям.
При этом вовсе автор не настаивает на правильности своих решений или своей позиции по отношению их выбору. Он избегает доминирующей
точки зрения, и его герои достаточно свободны в
личностных субъективных высказываниях и оценках. Каждый из них имеет право на свою «правду»
, но истинный смысл рассказываемой «истории»
возникает из сцепления и взаимодействия этих
«частных» правд, тем самым выражая смысловое
ядро произведения.
Истинный геройный образ создается путем
диалогического взаимодействия с другими персонажами, формируя читательское мнение о нем и
подсказывая авторское. Раскрывая мотивы поведения своих героев и особенности их психологического облика, А.Куприн продолжает лучшие традиции русской классической литературы, в центре которой всегда находилось тщательное исследование
глубины человеческой природы и возможностей ее
изменения и совершенствования.
В великих произведениях Ф.Достоевского и
Л.Толстого идет сложная борьба между философско-нравственной идеей и возможностями ее реализации с учетом реальной человеческой сущности,
борьба духовного и низменного начал в человеческой природе. [1]
В прозе А.Чехова и А.Куприна исследуется
конфликт между социальной ролью человека в обществе, выбранной им или навязанной ему в силу
трагических обстоятельств, и собственно человеческим началом в его душе и его представлением о
нравственности. [2]
В непростой ситуации личностного нравственного выбора между служебным долгом и человеческим отношением оказывается герой рассказа «Дознание» Козловский

В душе Ромашова из повести А.Куприна «Поединок» идет сложная и изматывающая борьба
между чувством долга и офицера и чисто человеческими чувствами жалости и сострадания. В жизни
героя Куприна большую роль играют чувства и
эмоции. Его жизнь определена особыми нравственными нормами, перешагнув которые он рискуют
потерять в себе истинное человеческое начало.
Персонажи Куприна исповедуют понятия
честности, душевной и нравственной порядочности, добра и совести, которые являются внутренними контролерами их внешнего поведения и поступков. Герои Куприна превыше всего ценят бескорыстное отношение к людям, способность
любить и жертвовать собой ради ближнего. Они
способны на настоящую дружбу и верность, причем писателю не важна в этом случае особенность
их социального происхождения или уровень образованности. К числу таких героев А.Куприна относятся Олеся и бедный телеграфист Желтков, подпоручик Козловский и инженер Бобров.
Портретные изображения героев Куприна выпуклы и ярки. Им присущ динамизм и способность
отражать в изменении внешних черт внутреннюю
эволюцию геройного сознания и мировосприятия.
Например, в рассказе «Груня» 1916 года портрет
является несомненным ключом к пониманию внутреннего душевного мира персонажа и того внешнего «русского мира», в который входил читатель
вместе с ними. Здесь и бескрайние волжские дали,
и «полусказочная» богатырская сила русского мужика, и лица из народа с выражением внутреннего
спокойствия и нравственного здоровья: «это был
мужик необыкновенного роста и чрезвычайной
плотности –один из тех полусказочных волжских
грузчиков, что способны вознести на сходни без посторонней помощи лошадь или пианино. Лицо у
него большое, длинное и крепкое, строгого и красивого византийского письма…» (3, IV,с.354)
Внутренний «голос» совести и потребность в
нравственной чистоте меняют и внешнее поведение
героев А.Куприна. Слабый по характеру, но крупный по физическим размерам отец Олимпий из рассказа «Анафема» обретает, сделав свой нравственный выбор, духовную силу, уверенность в необходимости торжества правды и справедливости.
Эти внутренние нравственные изменения существенным образом меняют и его внешний облик,
и манеру поведения. Скромный и уступчивый Ромашов из повести «Поединок» проходит свой собственный путь осмысления истинных ценностей и
нравственных начал в жизни. И этот процесс, и выработка собственной жизненной позиции придают
его облику не наблюдавшуюся ранее читателем
уверенность в своей правоте, душевное спокойствие и упорство бороться и преодолевать трудности.
Психологическая характеристика героев воплощается Куприным стилистическими средствами, используя форму внутреннего монолога
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персонажа. Объем внутреннего монолога может
дать возможность читателю детально проследить
процесс геройных размышлений и сомнений, формирование хода его мыслей и постепенное вызревание важнейших жизненных решений и выводов. (4,
73)
Авторская обрисовка психологических состояний персонажей может передаваться Куприным через внешние их физические ощущения, как это происходит при передаче автора беззащитности Ромашова из повести «Поединок» перед жизненными
обстоятельствами: «Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало сначала едва заметно, а потом
все сильнее дрожать колено правой ноги. Наконец
это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело». (3, II, 284)
Тягостное ощущение непреодолимого положения, в котором оказался Козловский из рассказа
«Дознание», также воспроизводится через физическое состояние героя: «У Козловского вдруг что-то
зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман» (3, I, с.119)
Психологизм авторского повествования сочетается у А.Куприна с использованием приема самохарактеристики героя. Писатель детально выстраивает во внутреннем геройном монологе цепочку его
сложных эмоциональных и душевных ощущений.
В нем идет мучительная борьба между разделяемыми им общечеловеческими понятиями добра и
сострадания и сословными понятиями обязательности и общественного «долга»:
«Козловскому стало очень жаль этого ребенка
в большой солдаткой шинели» (3, I, с .62). «Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А теперь уже по одному чувству долга приходится его
дознание записывать. Да полно, долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит,
чтобы этого дознания не записывать?..» (3, т.1,
с.63).
Приказ о назначении телесных наказаний над
солдатом Байгузиным который он внутренне считает несправедливым, повергает его в состояние
полно душевного смятения и глубокого нервного
расстройства: «С тех пор как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и
очень смешанные впечатления» (3, т.1.с.65).
Нравственное осознание глубокой безнравственности и человеческой несправедливости этого
жестокого решения делает логически закономерной последнюю сцену рассказа, когда в ответ на
грубое обращение рыжего офицера Козловский в
исступлении срывается на крик: «Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!» (3, I, с.69)
Козловский переживает мучительный процесс
сомнений и страданий, но у него все же достает душевных сил превозмочь в себе лживую мораль общества, проповедующего устоявшееся в сословном
обществе понятие «долга».
Выбор и использование А.Куприным системы
стилистических приемов художественной изобразительности находится в прямой зависимости от авторского замысла и избираемого жанра литературного текста.
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Психологическое авторское повествование и
внутренний монолог помогают писателю воссоздать этапы эволюции героя, многообразие его
чувств, ощущений и эмоций.
Несобственно-прямая речь является эффективной стилистической формой передачи смыслового
плана литературного контекста, когда ракурс видения автора и самого героя не разделен дистанционно и достаточно схож в оценочном плане. (5, 53)
Объективная форма повествования от третьего
лица также творчески используется автором в произведениях «Молох», «Ночлег», «Куст сирени» и
многих других, когда автору важно погрузить читателя в объективные картины действительности, в
которой живут и действуют его герои.
Эмоциональная и чувственная сфера человеческой жизни является для Куприна первостепенной
и значимой. От способности сопереживать и чувствовать зависит авторское суждение о внутренней
сущности героя как личности. Куприн побуждает
своего читателя обращать внимание на героев, которые любят и ценят прекрасное и в искусстве, и в
реальной жизни.
Внутреннее чувство потребности в прекрасном очень важно для Куприна –писателя и для
А.Куприна-человека. А.Куприн – художник стремится к гармонии внешнего и внутреннего облика
своих героев.
Внешняя красота не имеет для писателя подлинной ценности, если не несет за собой глубокого
внутреннего содержания. В Олесе из одноименной
повести автор подчеркивает не только внешнюю
привлекательность, но и достаточный уровень духовности и нравственной чистоты. Возвышенность
и поэтичность натуры безнадежно влюбленного
Желткова из «Гранатового браслета» соответствует
авторскому описанию его бледного лица с голубыми глазами и худых нервных пальцев его рук.
Жизненный круг для писателя представляет
собой множественное переплетение не только различных социальных условий и житейских обстоятельств, но и тесную связь и взаимозависимость
множества человеческих судеб, интересов, желаний, побуждений и иллюзий. В этом ярком калейдоскопе выстраивается целостная авторская концепция мира и человека в отдельности. В повести
«Поединок» Ромашов связан различными нитями
со многими другими персонажами, и в этих столкновениях обнаруживаются совместимость интересов и жизненных взглядов (Назанский), заблуждения и жизненная неопытность (Шурочка.), противоречия и столкновения в силу сложившихся
обстоятельств (офицеры и Хлебников) героя
А.Куприна.
При этом все персонажи и сам Ромашов вносят
свой штрих в выражение авторской интерпретации
отображаемой действительности.
В художественной прозе А.Куприна читатель
не ощущает личностного одиночества его героев
или их психологической отчужденности от других
людей в ходе сюжетного действия.
Они всегда тесно связаны множеством душевных нитей и жизненных обстоятельств со многими
людьми, близкими или отстоящими от них, как и с
многогранным миром вокруг них в целом.
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А.Куприн плодотворно использует художественный прием углубления одной черты при помощи ее контрастной авторской подачи. Изменение
внешнего облика отца Олимпия в рассказе «Анафема» и его внутреннего состояния, ставшего тому
причиной, определяет всю траекторию душевной
рефлексии главного героя.
Сложная борьба Ромашова с собственной слабостью и внутренней жизненной неопытностью,
обретение шаг за шагом себя, своего самосознания
и самоуважения как личности определили сложный
путь, по которому герой Куприна проходит в повести «Поединок»
Художественное повествование включает в
себя сложное взаимодействие диалогов и монологов персонажей. Специфика их взаимодействия и
стилистические особенности использования речевого плана в целом, плана автора и речи персонажей, в частности, определяются спецификой жанра
произведения и авторской идеей , заложенной в
структуре литературного контекста. Монологическая речь персонажей может быть обращена к другим действующим лицам, иметь открытый, внешний, звучащий характер.
В другом случае монологическая речь воспроизводит поток сознания героя, обращена к его внутреннему душевному состоянию, и ее никто не слышит и не оценивает.
Для прозы А.Куприна внутренние монологи
героев характерны гораздо в большой степени, чем
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«звучащие». Внутренний облик героя может дополняться авторской характеристикой или оценкой
других персонажей.
Но в большей степени А.Куприна интересует
процесс самооценки героем себя и окружающей его
реальности. Тщательно воспроизводя этапы психологического самовосприятия, самосознания и самооценки героя, автор подводит читателя к верной интерпретации изображаемого им художественного
характера. Читатель вслед за героем вовлекается в
сложное сплетение его душевных сомнений, вопросов, переживаний и жизненных проблем. Решение
этих проблем становится нелегкой задачей, поэтому финал в произведениях А.Куприна очень часто остается открытым.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается художественный характер в прозе А. Куприна.
Жизненная позиция героев писателя не является устоявшейся. Его персонажи проявляют себя в процессе различных взаимоотношений с другими людьми и поэтому зависимы от множества сюжетных коллизий, и отсюда их сознание имеет диалогическую природу и переживает процесс эволюции и трансформации в зависимости от тех жизненных обстоятельств, в которых они оказываются волей судьбы.
Понятие «купринский герой» включает в себя представление читателя о скромном и порядочном человеке. Этого героя отличает душевная открытость, которая нередко сочетается с известной долей наивности и верой в лучшие начала человеческой личности.
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Рассудок и практический жизненный расчет не определяют мотивацию поведения героев А. Куприна.
Их индивидуальное личностное начало выступает очень ярко, хотя они не могут переступить границ своих
исторических и социально-общественных реалий.
ABSTRACT
The theme of this article includes investigation of the artistic character in the works of A. Kuprin. The point
of view of their heroes of the writer according reality and themselves was not well-established.
Characters of heroes depended on the complicated process of various relations with other people. They took
part in many plot conflicts, therefore their consciousness became dialogical and contradictive in nature.
The heroes of A. Kuprin were undergone a process of evolution and transformation and were influenced by
life circumstances in which they turned out to be will of fate.
The concept of “Kuprin hero” represented the readers a modest and worthy personality. His image was characterized by kindness, naivety and credulity and faith in moral principles of human community. The behavior of
Kuprin’s hero didn’t motivate by sober mind and prudence. Their individual human nature was very vivid, but it
could not neglect the social conditions and political peculiarities.
Ключевые слова: художественный характер, процесс эволюции и трансформации, концепт, человеческое сообщество, личность героя, социальные условия, политические особенности, сюжетные коллизии,
индивидуальная человеческая природа.
Keywords: the artistic character, plot conflicts, a process of evolution and transformation, personality, human
community, human nature, social conditions, political peculiarities.
А.Куприн вовсе не ставит перед собой цель
дать читателям готовое решение или предлагает
ему несколько вариантов разрешения сюжетного
действия.
В повести «Олеся», как и в повести «Колесо
времени», читатель приглашался к диалогу и к активному взаимодействию с автором, к исследовательскому поиску и более серьезным и глубоким
размышлениям над поставленными в произведении
религиозными, морально –этическими, социальными или философскими вопросами.
Вечный мир, окружающий героев, становится
объектом пристального внимания писателя. Авторское отношение к пошлости и бездуховности жизни
находит выражение в символах определенных вещей, присутствующих в бытовом обиходе его героев. В рассказе «Гранатовый браслет» символ гранатового браслета означает вечную любовь и невозможность ее обретения. В повести Олеся в качестве
символа обыгрываются автором рябиновые бусы,
подчеркивающие простоту и искренность чувств
главной героини, и чистоту ее мировосприятия.
В повести «Колесо времени» таким красноречивым символом становится павлин, олицетворяющий нечто яркое и незабываемое в человеческой
жизни, но очень хрупкое и временное.
Даже в произведениях автобиографического
плана А.Куприн предпочитает сохранять четко
очерченную дистанцию между автором и самим героем. Он уходит от фотографического слепка действительности и соблюдает принципы художественности, в основе которой лежит творческая интерпретация действительности, а не ее буквальное
копирование.
История развития повествования в русской литературе переживала несколько существенных этапов, «которые характеризовали тенденцию взаимоотношений автора и его героев и его собственную
идеологическую и нравственную позицию». (1,47)
Для древнерусской литературы был характерен герой, стоящий на самом высоком уровне социальной лестницы и принадлежащий к высшему сословному классу. Этой особый, выдающийся герой
мог быть князем, боярином или воеводой и наделялся самыми лучшими положительными каче-

ствами, превозносился как необыкновенная личность. В этом случае сам автор подчеркивал свою
незначительность по сравнению с фигурой, им
изображаемой, и считал свое собственное мнение
гораздо ниже, чем мнение и позиция его высокочтимого героя. (2)
Обратный процесс наметился в литературе восемнадцатого и девятнадцатых столетий, когда литература получила сатирически-обличительную
направленность и автор становился судьей своих
героев. В этом случае автор всячески подчеркивал,
что его герои отнюдь не идеальны, и потому их поступки, действия и направление мышления могут и
должны заслуживать критическое отношение как
со стороны автора, так и со стороны предполагаемого читателя. Начало двадцатого столетия и последние годы девятнадцатого определили «новый
ракурс во взаимоотношениях авторского и геройных планов в структуре литературного контекста».
(3, с.12)
Н.Драгомирецкая в связи с этим отмечает, что
авторский и геройный ракурс видения окружающей
действительности «находятся на параллельных
прямых. Автор старается осмысливать реалии
жизни глазами своего героя. Их идеологические и
морально-эстетические точки зрения становятся
почти равноценными, предопределяя совместный
поиск ответов на актуальные вопросы современности и приглашая читателя принять участие в совместном осмыслении роли и места человеческой
личности в обществе и в мировом историческом
процессе». (4, с.97).
Идеализированный герой исчезает со страниц
литературных произведений, обозначая новый поворот от сакральности и священности фигуры
прежнего героя к персонажу, обращенному к миру
более житейских и прозаических вопросов и проблем.
Фигура этого героя имеет авантюрный характер и героико-романтический флёр. Этот герой обладает гораздо большей самостоятельностью мышления, активно взаимодействует с другими
людьми, стойко переживает довольно сложные житейские обстоятельства и ищет собственную дорогу
на нелегком жизненном пути. Его внутренний ду-
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шевный мир переживает процесс самоидентификакации и самооценки, вырабатывая основные качества, отличающие его как личность.
Отображая художественный характер, авторы
учитывали генетическую природу своего персонажа и его социальную принадлежность. Читатель
должен был получить достаточное представление
об интеллектуальном уровне героя и его жизненном опыте. Художественная подача материала не
исключала и четко обозначенную эстетическую составляющую личности, которая рассматривалась в
тесной связи с теми социальными условиями, в которых ей приходилось отстаивать свое место под
солнцем и добиваться жизненного успеха или
прийти к крушению жизненных планов и надежд.
Писатели той эпохи тесно связывали структуру и психологический облик личности с вопросами общественного и социального устройства. Такой социализированный подход побуждал авторов
произведений искать социально-исторические причины, мотивирующие поведение героя и его отношение к окружающему миру.
Конец девятнадцатого столетия позволяет проследить различные пути решения геройного облика
в художественных произведениях выдающихся писателей этого исторического периода. В.Кулешев
справедливо отмечал, что герой И.Бунина довольно
свободен от фабулы и его связь с сюжетными поворотами достаточно непрочная. Бунинские герои в
своем большинстве предстают перед читателями
сложившимися людьми, и их взгляд на мир не переживает кардинальных эволюционных изменений.
«Бунин более тщательно анализирует философскоэстетические основы геройного характера». (5,
с.75)
В.Кулешов также утверждает, что герои Л.Андреева характеризуются монологичностью своего
сознания, так как в центре их внимания находятся
прежде всего их собственные личные переживания.
В силу этого психологическое состояние персонажей предстает перед читателем в виде сложившегося и сформировавшегося заранее.
В этом смысле жизненная позиция героев
А.Куприна не является устоявшейся. Персонажи
писателя проявляют себя в процессе различных взаимоотношений с другими людьми и поэтому зависимы от их оценок и реакций. Персонажи А.Куприна вовлечены во множество сюжетных коллизий,
и отсюда их сознание имеет диалогическую природу и переживает процесс эволюции и трансформации в зависимости от тех жизненных обстоятельств, в которых они оказываются волей судьбы.
Понятие «купринский герой» включает в себя
представление читателя о скромном и порядочном
человеке. Он обладает душевной теплотой, высокими представлениями о чести и долге и имеет способность искренне сопереживать радостям и горестям других людей. Этого героя отличает душевная
открытость, которая часто сочетается с известной
долей наивности и верой в лучшие начала человеческой личности.
Герои Куприна - это люди думающие, оценивающие жизненную ситуацию и себя в ней в зависимости от количества и качества их собственного
жизненного опыта, и это люди, способные на конкретные поступки.
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А.Куприн является признанным мастером сюжетного рассказа .Его подача художественного материала строится так, что читатель все время находится в неком напряжении и сохраняет интерес к
изображаемым событиям, сюжетным поворотам и
персонажам, в них участвующим. В этом случае писатель творчески использует прием неполной экспозиции, когда читатель обладает лишь скудными
сведениями о герое. Вся остальная информация
распределяется автором произведения небольшими
порциями, сохраняя общую интригу движения сюжета и суть авторского замысла.
Читатель поначалу мало что знает о поручике
Ромашове или о таинственном Желткове из «Гранатового браслета». Дальнейшее развитие сюжетного
действия раскрывает внутренние переживания Ромашова и формирует к нему читательское отношение. Только дальнейший ход повествования позволяет раскрыть перед читателем всю серьезность и
глубину сердечной боли Желткова, поведение которого поначалу вызывает противоречивые чувства
и иронический оттенок.
Повествовательный контекст строится так, что
читатель погружается в мир персонажей, и на смену
недоумению и иронии приходит искреннее чувство
уважения и восхищения перед человеческой способностью любить и жертвовать собой. В работе
В.Линкова справедливо говорится, что литература
XIX века художественными средствами пыталась
воссоздать психологический облик и «философсконравственное мировоззрение личности, которая
подчинена конкретно-историческим условиям своего существования и определяет свое отношение к
действительности разумными началами» (6, с.7)
В литературе конца девятнадцатого столетия и
в начале столетия двадцатого подобный подход
начинает редуцироваться и усложняться. Геройный
взгляд на мир переживает сложный процесс трансформации, и личность начинает ощущать потребность противодействия окружающей социальной
среде. В ней начинает усиливаться несогласие с
теми морально-этическими нормами и правилами,
которые ей предлагает общество, как это происходит с отцом Олимпием в рассказе «Анафема».
Рассудок и практический жизненный расчет не
определяют мотивацию поведения героев А.Куприна. Разум должен был подсказать Олесе, как и Ромашову, совершенно другой характер поведения.
Но герои А.Куприна в критических ситуациях
предпочитают руководствоваться не сухими доводами рассудка, а собственными чувствами и эмоциональными порывами. Их индивидуальное личностное начало выступает очень ярко, хотя и они не
могут преступить границ своих исторических и социально-общественных реалий.
В этом случае возникает проблема литературной типизации. Типическое начало в геройном характере и склад его натуры с этой точки зрения не
являются для Куприна первоочередным аспектом
изучения и художественного воссоздания. Он воссоздает в своих произведениях индивидуализированные образы, которые отражают специфику его
личностного авторского восприятия, они могут
быть характерными и типическими для той конкретно-исторической эпохи, в которой они живут,
но могут и не быть.
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В литературе девятнадцатого столетия литературные герои тесно связаны со своим социальнообщественным контекстом, который во многом
расшифровывает для читателя мотивировку их реакций и оценку окружающей действительности.
На рубеже XIX-XXвеков происходит сдвиг в
сторону отчуждения героя от моральных устоев
жизни, в которой он вынужден искать свое место и
назначение. В образе литературного героя ощущается неудовлетворенность собой и миром вокруг
себя, которая выражается в нарастающей душевной
дисгармонии.
Например, в художественном мире Л.Андреева это ощущение достигает степени катастрофы и
крушения всех надежд. Мотив смерти и трагичное
восприятие сущности человеческого бытия свойственны атмосфере бунинской прозы.
Но подлинная литература, как и сама жизнь, не
дает однозначных решений, и потому чувство трагичности и конечности земного бытия сочетается с
утверждением непреходящей ценности жизни и
силы человеческого духа.
Герои А.Куприна всегда отличаются определенной свободы от авторских оценок и, тем более,
морализаторства. Они живут и действуют в реальном мире, который дает им немало поводов для сомнений и душевной дисгармонии. Их жизненный
путь –это нелегкая дорога постижения собственного жизненного опыта. Это путь к обретению собственного достоинства и уважения к другим людям.
Геройный диапозон в прозе А.Куприна постепенно расширяется в сторону процесса демократизации. Героями Куприна становятся люди самой
различной социально ориентации. Это военные, рабочие, артисты, крестьяне, представители высшего
круга и люди, относящие себя к интеллигенции.
В российском и мировом литературоведении
прочно укрепилось мнение о том, что русская художественная литература на рубеже девятнадцатого и
двадцатого столетий приобрела принципиально новые черты и обозначила новые тенденции в развитии общего литературного процесса.
В литературных текстах определился поворот
к более глубокому анализу личностных качеств героев произведений и наблюдалось погружение в человеческую психологию, и ее художественное воссоздание стало основной темой для многих писателей этой переломной исторической поры.
Обращаясь к психоанализу, авторы литературных текстов имели свои собственные предпочтения, и поэтому каждый из них вкладывал в понятия
«личность» и «личностный идеал» свое специфическое видение этого вопроса.
В частности, Алексеева, отталкиваясь от трудов М.Бахтина, раскрывает проблему взаимодействия героя и автора. Она говорит о герое, который
близок автору, и о герое, который является «антиподом авторских представлений о должном» (7,
с.38)
Третий тип, который выделяет исследовательница, нам кажется наиболее интересным, так герой
этого типа не входит в орбиту симпатий или антипатий автора. В этом случае читатель приглашается
автором к совместному исследованию «душевной
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многослойности» изображаемого геройного характера, и его художественное решение остается для
читателя открытым.
Однако такое разделение, как и любая схема из
области психологии и других областей, изучающих
человеческую природу, заведомо условна и не может претендовать ни на какую степень исчерпанности. Не отражает она и структуру геройных характеров в прозе А.Куприна, которая имеет довольно
разветвленную перспективу. В его повестях есть герои, которым он искренне сочувствует, и это авторское отношение очевидно и для читателя. В других
персонажах автору нравятся их определенные личностные качества, но они совершенно не близки,
ему как люди.
Авторское отношение к герою смещается за
рамки четко расставленных оценочных акцентов, и
авторская позиция по заявленной художественной
теме так и остается не прояснённой.
Толкование жизненных событий и явлений теряет при этом свою однозначность и ясность конечных выводов. Это было связано прежде всего со
сложностью и глубиной тех вопросов и общественных, морально-эстетических и нравственных проблем, которые выдвигала сама жизнь.
В силу этого даже внешняя завершенность художественного действия оставляла возможность
его вариативного толкования, заключала в себе
определенной заряд неопределенности и загадочности и предопределяла так называемый «открытый» финал.
В работах Ю.Борева и А.Македонова по психологии художественного творчества говорится о
рационалистическом, художественно-аналитическом и субъективно –экспрессивным типах художественного мышления. А.Куприн не стремится к однозначности решений на поставленные в художественном произведении вопросы. Но он так
описывает их, что события, герои и сюжетные коллизии мотивируют читателя к собственному анализу и расставлению оценочных акцентов. (8), (9)
Авторский показ изображаемых персонажей,
их действий и сюжетных поворотов заставляет читателя глубоко задуматься над судьбой его героев и
учит его самого их жить по законам справедливости, правды и совести.
Внимание к эмоциональной сфере человеческой личности, к категориям сознательного и бессознательного становилось приоритетным в литературе начинающегося двадцатого столетия. И
творчество А.Куприна находилось в русле этого
процесса, рассматривая геройный характер прежде
всего в субъективно-экспрессивном аспекте.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема взаиморецепции автора и читателя в литературном наследии А. Куприна. Читательская аудитория А. Куприна предстает многослойной и разнообразной. Творчество писателя становилось близким и понятным практически для любого человека, который брал в руки
его книгу. Его литературные тексты отличались демократизмом, простотой и легкостью стиля, и занимательностью изложения сюжета при той многопроблемности вопросов и разнообразия нравов и социальной
принадлежности его героев, которые читатель находил на его страницах.
У читателя А. Куприна были лишь ограничения в морально-этическом плане. Авторский замысел писателя был способен понять только человек с достаточно добрым сердцем, отзывчивый к чужим болям и
радостям.
Раскрывая калейдоскоп жизненных коллизий и исследуя человеческую природу, А. Куприн намеренно обращается к обыкновенным героям и узнаваемых для читателя ситуациям. В жизни, по мысли писателя, перемешано прекрасное и трагическое, высокое и низменное, и этим она на самом деле и увлекательна. Именно в такой жизни и существовал реальный читатель А. Куприна.
В прозе А. Куприна читатель всегда чувствовал определенную свободу в собственных оценках, но
при этом четко понимал траекторию авторской позиции на заявленную проблему.
ABSTRACT
The article includes investigation the problem interaction between an author and a reader in the fiction works
of A. Kuprin. The readership of A. Kuprin appeared to be multi-layered diverse. The writers works became understandable for almost person had picked up his fiction stories.
His literary novels were distinguished by democracy, simplicity and lightness of narrative style, and entertaining presentation of the plot. The content of Kuprin’s novels provided the reader multiplicity of issues and
variety of morals and social affiliations of his heroes.
The image of Kuprin’s reader was characterized by only moral and ethical limitations. The author’s intention
should be shared only by kind, honest, careful and supporting person.
A. Kuprin analyzed the human nature and depicted the ordinary characters of heroes and situation in their life
to be recognized of overage person.
According writer’s point of view, human existence mixed up by happy and tragic events, good and evie which
had become actually fascinating through the creativity of A. Kuprin.
A real reader shared with author contradictive and complicate existence, formed himself assessment of narrative of writer’s topics and at the same time clearly understood the author position on stated problem.
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Проблема взаиморецепции автора и читателя
является ключевой для понимания и интерпретации
литературного наследия А.Куприна. Любой автор,
в конечном счете, «ориентируется на определенного читателя, облик которого для него современен, зрим и определен. Это диктует актуальность
выбора художественных тем и способов разрешения художественных конфликтов. «История литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи,
но и история читателей этих произведений». (1,
с.56)
Ч.Айтматов, рассуждая о тесной связи авторского произведения со своим читателем, писал, что
«от того, как читатель воспринимает художественное произведение, на что надеется, чего ждет и
жаждет от него, какие возможности предполагает в
нем, зависит судьба не только той или иной книги,
а подчас и судьба писателя, и в конечном счете, всей литературы. Но ведь и судьба самого читателя.
Тут опять-таки обратная связь. Не берусь прорицать, а тем более обобщать, но смею полагать, что
человек, пришедший, скажем, к Толстому и Чехову
…способен глубже мыслить, переживать и, стало
быть, интереснее жить, чем принципиальный поклонник детектива, безымянного по сути сочинительства, ибо тут личность автора не имеет существенного значения…Долг каждого честного художника – постоянно напоминать человеку, кто он
такой…» (1, с.57)
Тем самым очевидно, что для любого значимого писателя важность обратной связи со своим
читателем осознана и не оспорима. Автор и читатель путем своего взаимодействия находятся в общем процессе постижения той жизненной проблемы или темы, которая определена автором в качестве его художественной сверхзадачи.
Л.Выготский подчеркивал, что «художественное произведение, раз созданное, отрывается от
своего создателя; оно есть только возможность, которую осуществляет читатель». (2, с.374). Еще в
ХIX веке Поль Стапфер утверждал, что только читатель и никто другой определяет «литературные
репутации» писателей. (3, с.175)
Этот же подход разделял и немецкий ученыйисторик Юлиан Хирш. М.Науман пишет по этому
поводу, что поворот к проблеме взаиморецепции
автора и читателя обнаружил свои крайности. Изучение процесса восприятия произведения читательской аудиторией и критикой стало, доминировать
над процессом изучения темы и идеи художественного произведения как такового. (3,175)
Творческий процесс по своей сути невозможен
для художника, если он внимательно не вглядывается в жизненные процессы и события, протекающие вокруг него. Осмысление этих процессов и художественное их воссоздание является основной
концепцией писательской задачи. Создавая литературное произведение, писатель всегда имеет в виду
определенный адресат, воображаемого читателя,

способного понять его авторский замысел и избранную тему. Этот ввоображаемый читатель соотносим и с читателем конкретным, со своим современником, с тем, кто интересуется его творчеством и с
интересом читает его книги. Без этой обратный
связи любая литературная деятельность теряет всякий смысл. Таким образом, авторская концепция
лежит всегда в основе подлинного художественного творчества.
Я.Парандовский так определял читательскую
активность: «Читатель живет с автором в часы колебаний, борьбы и решений. Автор ощущает на
себе его взгляд, ждет его смеха или слез, готов отступить, если заметит у него на лице гримасу нетерпения, недовольства, гнева» (4, с.257).
Писатель не может быть интересен и востребован читающей аудиторией, если он оставляет без
внимания потребности и общественные вызовы
своего времени и не касается сложных проблем
своей эпохи. Это желание и стремление быть нужным своему читателю определяет для автора, в конечном счете, выбор темы, идеи, своего героя и способ повествования.
Создавая литературные произведения, писатель опирается на собственные наблюдения, накопленный жизненный опыт, на осознание актуальности и важности проблемы, к которой он обратился
в своем творчестве. Читатель в этом случае идет
вслед за писателем.
Опираясь на авторский текст, авторские рассуждения, прямые обращения или комментарии,
если они есть, читатель должен пройти дорогу осознания и понимания авторского замысла. Адресат
автора должен почувствовать те причины, которые
побудили писателя обратиться именно к этой теме.
Он должен верно почувствовать авторское отношение к героям и событиям.
Решить эту задачу возможно далеко не с каждым читателем, так как он может не иметьь авторского опыта, знаний, и в силу своего недостаточного интеллектуального уровня может не понять
смысл авторской идеи.
Поэтому всегда возникает понятие «своей» читательской аудитории, которая всегда разнится у
разных писателей.
Следует согласиться с А.М.Левидовым, который утверждал, что автор, возникающий в литературном тексте, не тождественен напрямую с автором реальным. Таким образом, в художественном
произведении есть «воображаемый автор и воображаемый читатель, находящиеся в отношениях взаиморецепции». (5, с.137)
Своеобразие читательской аудитории, ее характер напрямую зависят от уровня и содержательности тех вопросов и проблем, которые являются
насущным и важным для писателя.
Н.Карамзин, например, считал своим адресатом «чувствительного» читателя, а В.Жуковский
говорил об «избранности» читающей его публики.
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Специфика авторской индивидуальной манеры и круг рассматриваемых проблем делал специфичным и отбор читательской аудитории.
Человек, интересующийся различного вида
психологическими и философскими теориями, становился читателем Ф.Достоевского. Этот читатель
имел высокий интеллектуальный уровень, пытливый и живой ум и стремился анализировать и разбираться в самых сложных социальных и общественных проблемах современной ему действительности.
Проблемы нравственного и философского характера и масштаб их рассмотрения привлекал читателей Л.Толстого.
Восприимчивый к красоте, читатель способный нагрузиться в глубину душевных переживаний, во всю гамму эмоций персонажей и ценящий
изысканный повествовательный стиль, становился
преданным читателем И.Тургенева.
Высоко интеллектуальный, тонко чувствующий и высоко образованный читатель обращался к
книгам И.Бунина.
В этом смысле читательская аудитория А.Куприна предстает многоликой и разнообразной. Творчество писателя становилось близким и понятным
практически для любого человека, который брал в
руки его книгу. Его литературные тексты отличались демократизмом, простотой, и легкостью стиля
занимательностью изложения сюжета при той многопроблемности вопросов и разнообразии нравов и
социальной принадлежности его героев, которые
читатель находил на его страницах.
У читателя Куприна были лишь ограничения в
морально этическом плане. Авторской замысел был
способен понять только человек с достаточно добрым сердцем, отзывчивый к чужим болям и радостям. Его книги были неинтересны людям бездуховным, черствым и злобным по отношению к тем,
кто с ними рядом идет по жизни.
Проблема читательской рецепции имеет и еще
одну сторону. Читатель не должен искажать авторскую идею, вольно обращаться с текстом или стремиться к нарушению созданных автором образов. У
М.Наумана есть замечание по этому поводу: «Свобода читателя в обращении с произведением ограничена предметными свойствами самих произведений» (3, с.107)
На это, во всяком случае, надеется всякий писатель. Правильно быть понятным –одно из основных интенций любого художественного творчества. Воображаемый читатель А.Куприна обладает
гуманизмом, демократизмом, возвышенной и сострадательной душой. Демократизм прозы касающихся писателя делает ее доступной для понимания и не предъявляет особых требований, специальных познаний или высокого уровня образованности
к ее предполагаемому адресату. Поэтому к читательской публике Куприна могут принадлежать
представители самых различных социальных сословий.
Но в любом случае этот читатель должен совпадать с автором по отношению к важнейшим морально-этическим принципам, которые писатель
отстаивает и проповедует в своих произведениях.
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Раскрывая калейдоскоп жизненных коллизий и
исследуя человеческую природу, А.Куприн намеренно обращается к обыкновенным героям и к узнаваемым для читателя ситуациям. Он убежден, что
сама жизнь гораздо богаче по темам и сюжетным
поворотам, чем любая писательская фантазия. Поэтому он, в отличие например, от М.Горького, не
стремится прибегать к элементам сказочности и излишней патетики. В жизни, по мнению А.Куприна,
перемешано прекрасное и трагическое, высокое и
низменное, и этим она на самом деле и увлекательна. Именно в такой жизни и существовал его
реальный читатель, и поэтому жизненность характеров А.Куприн-писатель считал своей первостепенной задачей.
Перевоссоздание действительности представляет собой сложный процесс, невозможный без образности мышления и авторских оценок. Любой писатель разными повествовательными формами и
приемами стремится донести до читателя собственную авторскую идею и философскую, нравственноэтическую концепцию произведения.
При этом А.П.Чехов говорил: «Когда я пишу,
я вполне рассчитываю на читателя, полагая , что не
достающие в рассказе субъективные элементы он
подбавит сам» (6, с.110).
В прозе А.Куприна читатель всегда чувствовал
определенную свободу в собственных оценках, но
субъективность подачи художественного материала все же намечала четкую траекторию авторской
позиции на заявленную проблему или тему.
Говоря о разности степени читательского восприятия и понимания, И.Гете отмечал: «Есть три
вида читателей. Первый- те, кто наслаждается, не
рассуждая; другой-те, кто судит, не наслаждаясь;
третий, срединный-те, кто судит, наслаждаясь, и
наслаждается, рассуждая. Именно эти последние и
воссоздают произведение заново» (3, с.89).
Эту же мысль развивает Р.Бехер: «….те читатели, что наслаждаются, не рассуждая, лишаются
полноты ощущений, которые дает рассудительное
наслаждение, а те, что судят, не наслаждаясь, теряют в способности судить, ибо истинный эстетический суд невозможен без наслаждения искусством» (3, с.11)
В критике существует мнение, что, писатель не
является лучшим своим читателем, поэтому, с
точки зрения Ю.Айхенвальда, авторские комментарии к собственным произведения редко бывают
удачными [7, с. 304]
В литературоведческих работах двадцатого
столетия говорится о появлении нового читателя,
который был любознателен, отличался активной
жизненной позицией, но полагал себя высшим цензором культуры предшествующей. Это был читатель советского времени, и его тип, по мнению М.
Голубкова, «предопределил общую культурную ситуацию и характер литературного процесса». (8,
с.21). «Агрессивность» этого читателя привела к изменению качества взаимоотношений между читателем и писателем.
Советская социальная действительность породила зависимость писателя от общепринятой иделогии и привела к проблеме соответствия его художественного творчества «социальному заказу».
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Вопрос «С кем вы, мастера культуры?» стал самым насущным вопросом времени. Нежелание писателя адаптироваться к тем требованиям общества, которые он не разделял, приводило в итоге к
эмиграции, ценой которой становилась потеря связей с Родиной и в итоге-потеря и читателя, который
думает, чувствует на его языке и имеет с ним одну
национальную и ментальную общность.
А.Куприн был вынужден избрать этот нелегкий путь, так как не видел для себя как художника
возможности служить исполнению, так называемого «социального заказа».
Художественное произведение неизбежно
подвергается процессу читательской интерпретации. Авторский замысел и читательская интерпретация далеко не всегда адекватны. Ю.Айхенвальд
утверждал по этому поводу, что «никогда читатель
не прочтет всего того, что написал писатель» [7,
с.19]
Уровень и степень читательского восприятия
зависят от уровня образованности этого читателя,
от характера его личности и степени заинтересованности в той философской или морально-этической проблеме, которая легла в основу авторской
темы и идеи.
Проблема состоит и в том, что художественную ценность произведения читатель часто оценивает по шкале совпадения авторских выводов с его
собственными. На эту особенность авторской и читательской взаиморецепции указывал Ю.Лотман,
предостерегая от «агрессивности» такого читателя.
[9]
Эмоциональный фон, чувства и ощущения,
воспроизводимые писателем в литературном тексте, могут не совпадать с читательскими. В науке
даже утвердился специальный термин - «горизонт
ожидания». С одной стороны, автор ждет определенной реакции на свое произведение со стороны
читательской аудитории. А с другой стороны, читатель ждет оправдания собственного мнения или
своих оценок о книге, которую он взял в руки.
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Популярность созданного произведения возникает в результате совпадения этих ожиданий. Читатель с удовольствием погружается в художественный мир автора, и выбранная тема кажется
ему актуальной и интересной. Создается ситуация,
когда писатель чувствует отклик и понимание
своей концепции со стороны читателя, что приводит его к удовлетворению своей работой и стимулирует к новым литературным горизонтам и открытиям.
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АННОТАЦИЯ
Понимание сущности человеческого счастья имеет в произведениях А. Куприна весомую составляющую, в которой любовь занимает ключевое место, ибо без нее жизнь не может быть полнокровной и гармоничной.
Любовная тема в прозе писателя подтверждает тезис о том, что только это чувство способно возвысить человеческую душу и дать истинную жизнь сердцу. Чувство любви вдыхает жизнь во все, к чему
прикасается человеческая душа и плоть. Любовь — это начало жизни и победа над смертью.
Художественные образы в прозе А. Куприна в связи с раскрытием любовной темы наполнены глубокой символикой. Читательское восприятие соприкасается со множеством мифологических мотивов и образов, высвечивающих внутреннюю глубокую связь единичного и общего, мгновенного и вечного.
Погружаясь в авторские описания продажной любви, читатель ясно понимает, что это не только жуткий быть отдельного публичного дома. Они, как в зеркале, отражают размеры общественного нравственного падения и природу людей, принимающих такую социальную действительность.
ABSTRACT
Concept of essence of human happiness took a place as a significant component in the literary heritage of A.
Kuprin. According a writer’s point of view, love occupies a key place in human existence and provides it to be
harmonious and filled with joy.
“Love Theme” in the novels of writer confirmed the authors opinion according love feeling could revive
human soul and lift spirit and get genuine life. The feeling of love breathed life into everything touched the human
soul and body in the works of A. Kuprin.
The writer convinced the reader that love was beginning of human life and became a victory over death.
Artistic images in Kuprin’s novels in connection with the disclosure “love theme” were filled with deep symbolism. Reader’s perception formed through interrelation many mythological plot conflicts, high highlighting the
inner deep correlation definition of single and general, instant and eternal.
A reader shared the author’s descriptions of venal love and not only circumstances of creepy life of a separate
brothel. The writer reflected the dimensions of social moral decline and the nature of people accepting such way
of human relations.
Ключевые слова: литературное наследие, человеческое существование, любовная тема, символизм,
восприятие, мифологические сюжетные коллизии, соотношение, авторское описание.
Keywords: literary heritage, human existence, “love theme”, symbolism, perception, mythological plot conflicts, correlation, the author’s descriptions.
Человек и сущность его природы всегда сохраняет центральное место в творчестве писателя. Понимание сущности человеческого счастья имеет в
произведениях А. Куприна традиционную составляющую. И любовь занимает в его понимании человеческого существования ключевое место, ибо
без нее жизнь не может быть полнокровной и гармоничной.
В повести «Суламифь» сочетаются лирический, философский исторические аспекты. Историческая панорама событий воссоздается автором с
опорой на исторические легенды и те исторические
процессы, современниками которых были его герои.
Соломон предстает, согласно библейской традиции, как философ и мудрец,и читатель имеет возможность погружения в поток его мыслей и глубоких размышлений.
Любовная тема подтверждает тезис о том, что
только это чувство способно подарить человеку
бессмертие, ибо это бессмертие его души и сердца.
Чувство любви вдыхает жизнь во все, к чему прикасается человеческая душа и плоть, и потому оно
неподвластно времени. Для Куприна любовь-это
предтеча жизни и победа над смертью: «нежная и
пламенная, преданная и прекрасная любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью
она не дорожит и не боится смерти» (1, III,с.20).
Соломон и Суламифь были благословлены любовью, и это великое чувство обессмертило их
имена в памяти бесчисленных потомков.

Содержание этих образов наполнено глубокой
философской символикой. Читательское восприятие соприкасается со множеством мифологических
ассоциаций, высвечивающих глубинную, внутреннюю связь единичного и общего, мгновенного и
вечного. Куприн стремится к емкости своих художественных образов и в тоже время подчеркивает
их обобщающий характер.
Художественный текст строится на многокрасочности оттенков и тенденции к использованию
символики и ярких, насыщенных цветов. Читатель
погружается в чарующие переливы красного, голубого, золотого, черного, розового и белого,и это
многоцветие подчеркивает красочную картину
окружающего мира.
В повести А.Куприна благоухает букет ароматов Востока, где издавна культивировалось наслаждение. Его пряный и завораживающий воздух манит запахами зреющего винограда,вина и пьянящими дуновениями буйно цветущих трав.
Восточная культура пропитана искусством наслаждения различными благовониями и ароматами.
Без этой культуры, которая впитывается с первых
дней жизни, для жителя этого благословленного региона невозможно вхождение в объемную картину
реальности, невозможно постижение разнообразных красок и оттенков жизни. Это мир, который полон чарующих, призывных звуков бубна, нежных
переборов флейты, голосов разнообразных зверей и
трелей ярких птиц. Это мир, где красота царствует
среди гранатовых деревьев, оливковых рощ, гордых кипарисов, сочных яблок и тонкого аромата резеды.
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А.Куприн тонко умело воссоздает бытовые реалии древней культуры Ближнего Востока, ставшего во многом базовой платформой для будущих
культурных завоеваний европейской цивилизации.
Читатель оказывается полностью поглощенным
тем прекрасным миром, которой доверчиво отрывал ему свои краски, неповторимые оттенки, вкусные ароматы, удивительные черты, примечательные детали и незабываемые особенности.
Суламифь воплощает в повести А.Куприна самые лучшие черты ближневосточной красавицы.
Ее ментальность включает все то, что дорого самому писателю. Суламифь обладает непосредственностью юности, мягкостью и доверчивостью
сердца, кротостью нрава, непоказной стыдливостью и, в тоже время, смелостью и умением доказать и проявить свою любовь. Ветхозаветный текст
обрел у А.Куприна новое дыхание, но еще раз проявил авторское понимание любви как лучшего и
высочайшего человеческого чувства, освещающего
своей духовной силой все жизненные устремления
человека.
Авторские интонации и оценки пронизывают
художественный текст, который насыщен отступлениями, размышлениями о самых основополагающих категориях человеческого бытия, включающих жизнь, смерть, красоту и гармонию. В силу
свой личностной позиции автор описывает и портреты, и поступки своих персонажей.
Если сравнить «Суламифь» с другой повестью
А.Куприна «Яма», то следует заметить, что реакции на нее были далеко не ординарны. Например,
К.Чуковский принял это творение писателя и определил его как «книгу великого гнева». (2, с.141)
В противоположность этой оценке Л.Толстой
отметил некую степень любования А.Куприным
теми картинами продажной любви, которые он
предложил читателю. Л.Толстой не видел в этом
нравственного посыла и считал, подобные сюжеты
не имеют художественной ценности: «очень плохо,
ненужно, грязно» …(3, с.300).
Литературоведы также разошлись в оценке
упомянутой повести А.Куприна.
Так, А.Волков не видит в описываемых автором коллизиях публичного дома истинного пафоса
осуждения, хотя и признает за Куприным мастерство в описании нравов и характеров персонажей:
«пафос обличения не вытекает непосредственно из
картин жизни…» (4, с.294,)
Это точка зрения представляется совершенно
не убедительной в том плане, что автор намеренно
не навязывает свою точку зрения, а позволяет читателю самому вжиться в открывшийся ему мир продажной любви. Но эта позиция не лишает его рассказ глубокого воспитательного значения. Отсутствие видимой дидактичности, которая часто
присутствует в прозе Л.Толстого, напротив, лишь
усиливает степень эмоционального и воспитательного воздействия на читателя. Так, Н.Жегалов в
предисловии к произведениям Куприна отмечал:
«страшный материал преподнесен слишком спокойно», но «еще никто в русской литературе не
предпринимал такого широкого его исследования»
(4, с.39). Еще более продуманной и доказательной
представляется позиция другого критика купринской прозы Н.Афанасьева: «беспристрастие автора
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вовсе не означает бесстрастия.. сознание героя, сохраняя внутреннюю независимость, постоянно преломляется в призме авторского восприятия , авторской оценки »(6,с .83)
А.Куприн тщательно готовит читателя к той
страшной картине, которая объективно является и
составной частью реальности, и самого читателя.
Уже в экспозиции повести подчеркивается привычность и беспощадная обыденность происходящего:
«И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, семьей,
жертвы общественного темперамента, клоаки для
избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести четыреста глупых, ленивых,
истеричных, бесплодных женщин» (88, 1,с.8).
А.Куприн подчеркивает не исключительность,
а схожесть быта, законов и нравов заведений подобного рода, и это сила обобщения раскрывает их
преступную природу.
В повести «Яма» меняется позиция рассказчика. Здесь нет его персонификации, и намеренно
введена некая дистанцированность его от описываемых событий. Но отсутствие пространных авторских комментариев и сниженный эмоциональный
тон авторского голоса вовсе не лишает читателя явного понимания истинного авторского отношения
и к событиям, и его героям. Несмотря на описание
глубокого равнодушия доктора в сцене медицинского осмотра, полное отсутствие не только его сострадания к своим пациенткам, но и отсутствие любых эмоций и почти механическую обработанность
жестов, введенный авторский риторический вопрос
ясно высвечивает позицию человека, защищающего милосердие и человеческую гуманность: «Думал ли он когда-нибудь о том, что перед ним живые
люди, или о том, что он является последним и самым главным звеном той страшной цепи, которая
называется узаконенной проституцией?» (1, IV,
с.269-270).
Однако автор все же выделяет среди других героев один персонаж, который все же близок его
собственной позиции. В повести это голос репортера Сергея Ивановича Платонова. Именно он высказывает те суждения о счастье, смерти, человеческом горе, радости и человеческой душе, которые
разделяет и сам писатель: «Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в
котором он-бог, для широкой, свободной, ничем не
стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной
земле… А человек так изолгался, испопрошайничался и унизился!» (1, IV, с.88).
И именно к его пониманию и состраданию
прибегают и другие героини повести. Монолог проститутки Женьки не только помогает понять степень страданий героини, но и проявляет понимание
автором степени морального падания его персонажей: «Понимаете ли вы, Сергей Ивановыч, какое
это ужасное слово? Публичная! Это значит ничья:
ни своя, ни папина, ни мамина, ни рязанская, а просто –публичная! И никому ни разу в голову не пришло подойти ко мне и подумать: а ведь это же человек, у него сердце и мозг, он о чем-то думает, чтото чувствует…»(1,IV,с.259).
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Помимо греховности автор видит очевидное
присутствие в падших женщинах не убитой на
корню доброты, мягкости сердца и способности к
состраданию и прощению. Но писатель понимает и
другую нелицеприятную истину, заключающуюся
в том, что все эти женщины- жертвы беспощадной
действительности и потому неизбежно придут к
своему трагическому финалу. Их бытие убивает и
убьет в них все возможные ростки добра, справедливости и стремления к чистоте и красоте человеческой души.
Форма монолога позволяет писателю передать
различные позиции героев-мужчин. В этом смысле
раздумья Лихонина четко выявляют его цинизм, и
это выходит намного ярче, чем бы это было бы сделано при помощи прямых авторских комментариев:
« Она нравится Симановскому, а ей разве не все
равно: он или я, или третий? Объяснюсь-ка я с ним
начистоту и уступлю ему Любку по-товарищески»(1,IV,с.219).
Лихонин театрально разоблачает позорное явление проституции и продажной любви и призывает к борьбе с этим социальным злом, но в решительный момент предпочитает уйти в сторону
«…хоть бы застать их как-нибудь вдвоем,-думал он
дальше,-в какой-нибудь решительной позе, поднять
крик,
сделать
скандал…Благородный
жест…немного денег и убежать» (1,IV.с.219). От
себя лишь автор сухо замечает, что это «был всетаки для него наилучший выход. И сцена разыгралась именно так, как он о ней мечтал» (1,IV, с.221).
Форма внутреннего монолога подчеркивает не
только душевную пустоту Лихонина, но и его полную безответственность и эгоизм. Его раздумья после отъезда из публичного дома с Любкой полных
самолюбования и уверенности в собственном нравственном превосходстве: «Да, он поступил, как человек, как настоящий человек, в самом высоком
смысле этого слова! Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал …. А сделал ли кто-нибудь
из коллег какой-нибудь действительный шаг к
освобождению женщины от гибели? Ну-ка? А то
есть еще и такие, что придет к этой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез, и сейчас же сам расплачется и начнет
утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует
сначала в щеку, потом в губы, ну, и известно что.
Тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом не
расходится» (1,IV,с.148).
Автор не скрывает иронии по отношению к
своему герою, обыгрывая пафосный лексический
налет, который присущ словам «гибель» и «освобождение». Подобное восприятие героя сопровождается и соответствующей авторской оценкой:
«Сердца студента смирилось и трепетало: и от красоты блаженного утра, и от радости существования,
и от сладостного воздуха, освежающего его легкие
после ночи, проведенной без сна. Но еще больше
умиляла его красота и возвышенность собственного поступка» (1,IV,с.148).
Напыщенность и тщеславие Лихонина все более усиливаются за счет включения в текст повести
следующего монолога :«Люба, дорогая моя! Милая
многострадальная женщина! Посмотри, как хорошо кругом! Господи! Вот уже пять лет, как я не
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видел , как следует , восхода солнца. То карточная
игра, то пьянство, то в университет надо спешить.
Посмотри, душенька, вон там заря расцвела… Это
твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая
жизнь. Ты смело обопрешься на мою сильную руку.
Я выведу тебя на дорогу честного труда…»
(1,IV,c.148-149).Несерьезность и пустозвонство
этих фраз соответствуют реплике Любки, которая и
не думала поверить в эти пышные словеса: «Ишь,
хмель-то еще играет»(1,IV,с.149)
В повести А.Куприна «Яма» описательный
план нарратива подменяет собой отсутствие подробных авторских комментариев, поясняющих
для читателя канву сюжетных событий. В этом случае автор очень внимательно относится к отбору
лексического материала стилистическому рисунку
рассказа и отдельным деталям.
Например, трагическая смерть бедной Женьки
сопровождается будничным описанием прибытия
доктора: «На крики пришел доктор. Именно пришел, а не прибежал» (1,IV.с.241).Низкая частотность авторских комментариев не умоляет возможности для читателя почувствовать истинное отношение автора к освещаемым им событиям и
поступкам его персонажей. Куприн, в частности,
подчеркивает искусственность и фальшь певицы
Ровинской, захватившей своим «искусством» «падшую» публику. Красивые фразы и ничего не значащие, фальшивые жесты и очевидная неискренность
особенно проявляются в эпизоде, когда Ровинская
посещает Тамару: «Ей уже рисовалась роль заступницы, прекрасная фигура гения, милостивого к падшей женщине. Это оригинально, экстравагантно и,
в то же время, театрально-трогательно»
(1,IV,с.286).
А.Куприн прибегает в повести «Яма» к ярким
контрастным ассоциациям. В мире, где существует
продажная любовь, искренность переплетается с
фальшью, недосегаемая мечта противостоит грязной и пошлой действительности, а желаемое никогда не станет реальным и настоящим. Читатель при
этом ясно понимает, что это не только неразрешимые противоречия, свойственные отдельно взятому
жуткому быту публичного дома. Они, как в зеркале,
отражают контрасты и противоречия всего социального устройства российского общества, да и не
только. В таких же противоречиях сосуществуют и
сами люди, принимающие такую социальную действительность.
Автор стремится к объективной направленности своего художественного нарратива. Реалистический подход как художественный метод воссоздания и отображения окружающей человека реальности определил в литературе свои особые
каноны и принципы: «В реалистический литературе рубежа веков очень часто на происходящее писатель смотрел на происходящее глазами своего героя-интеллигента. Подобный подход давал возможность опосредованной оценки того главного,
что волновало автора, но не было им окончательно
освоено.» (7,с.9).
Писатель не стремится ни к морализации, ни к
готовым решениям. Очевидно, что такого решения
столь значительной социальной проблемы у него
просто нет, но он поворачивает читателя к этой
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мрачной стороне его реального бытия, побуждая задуматься о ней и осознать размеры общественного
нравственного падения.
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено когнітивні засади вивчення бінарної опозиції як засобу категоризації навколишньої дійсності. Зокрема, розмежовуються терміни «антиконцепт», «антонімічний концепт» і «концепт-опозиція», що дозволяє упорядкувати термінологію у сфері вивчення бінарних опозицій. Бінарну опозицію
представлено як основу інтерпретації соціальних стосунків та взаємодії культур. Виявлено аксіологічні
параметри бінарних опозицій та їх структуру та акцентовано увагу на таких якостях бінарної опозиції, як
асиметричність, наявність спільної інтегральної ознаки, приналежність до одного концептуального поля,
природна аксіологічність, бінарний тип відношень на понятійному, образному та ціннісному рівнях.
ABSTRACT
The article describes the cognitive foundations of studying binary opposition as a means of categorizing the
reality. In particular, the terms “anticoncept", “antonymous concept” and “concept-opposition” are distinguished
which allows to order the terminology in the sphere of studying binary oppositions. Binary opposition is presented
as the basis for the interpretation of social relations and interaction of cultures. The axiological parameters of
binary oppositions and their structure are revealed, and attention is paid to such qualities of binary opposition as
asymmetry, presence of a common integral feature, belonging to one conceptual field, axiological nature, binary
type of relations at conceptual, figurative and evaluative levels.
Ключові слова: бінарна опозиція, антиконцепт, антонімічний концепт, концепт-опозиція, когнітивна
лінгвістика, категоризація дійсності.
Keywords: binary opposition, anticoncept, antonymous concept, concept-opposition, cognitive linguistics,
categorizing the reality.
Постановка проблеми. Проблема отримання,
відтворення, переробки та видозміни інформації у
вербальній формі у свідомості людини, що стала
домінуючою у сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях [3; 8], зумовлює сьогодні нові підходи, аспекти у вивченні концептів. Вербалізуючись у мові,
концепти розкривають зафіксовані в мовній свідомості етноспільноти прототипні й стереотипні уявлення про явище [26, с. 7]. Їх аналіз як понять «життєвої філософії», як «вербалізованих культурних
смислів», як фреймів свідомості дозволив виявити
різні закономірності функціонування мовної
пам’яті [25, URL].
За О. Б. Сахаровою, переважна більшість концептів зберігається у мовній свідомості у вигляді бінарних опозицій, і ключові дихотомії співвідносяться з численними паралелями, які відображаються в емоційному контексті [25, URL].

Дискретизація концептів під кутом зору аксіологічної семантики допускає їх протиставлення за принципом позитиву і негативу, оскільки концептуальний корпус мови формується ціннісними орієнтирами не тільки зі знаком «плюс», а й зі знаком
«мінус» [15, с. 161], що дозволяє говорити про бінарну опозицію як про принцип категоризації дійсності та уможливлює вивчення бінарної опозиції з
позицій когнітивної лінгвістики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Термін «концепт», який остаточно запанував як
ключове поняття когнітивної лінгвістики, отримує
щораз глибше й детальніше теоретичне обґрунтування [17, с. 138]. Своєю чергою, статус концептуальної опозиції підтверджує фундаментальний характер її елементів, розуміння останніх як онтологічних ментальних моделей [11, с. 181], адже
бінарність – основний принцип упорядкування кон-
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цептів [17, с. 138]. На сьогодні думка про те, що мислення в бінарних категоріях є одним із універсальних засобів пізнання людиною світу, і досі є актуальною. Усебічний аналіз відношення, за якого
об’єкт набуває значення й актуальності лише завдяки існуванню іншого, протиставленого йому
об’єкта [12, с. 93], змусив представників когнітивної лінгвістики виділити й описати різноманітні
концептуальні бінарні опозиції, які можуть бути
свідченням «універсальності людського мислення»
[24, c. 51].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на пильну увагу науковців до явища бінарної опозиції, досі спостерігається відсутність єдності термінології у цьому напрямі. Окрім того, наявність значної кількості
підходів до вивчення бінарної опозиції з позицій
когнітивної парадигми мовознавства вимагає узагальнення цих підходів, що дозволить більш повно
окреслити когнітивну природу бінарної опозиції.
Мета статті – визначити особливості вивчення
бінарної опозиції у когнітивній лінгвістиці та продемонструвати важливість бінарної опозиції у категоризації навколишньої дійсності.
Виклад основного матеріалу. Теорія опозицій як інваріантна модель пізнання світу реалізується в концептології у варіантах «антиконцепт»,
«антонімічний концепт» і «концепт-опозиція». Розглянемо особливості змісту наведених термінопозначень.
У ряді досліджень термін «антиконцепт» трактується як антонім імені іншого концепту [7; 21]. Це
пов’язано, за твердженням А. М. Приходька, із тим,
що, оскільки дискретизація концептів допускає їх
протиставлення за принципом позитиву і негативу,
префіксоїд анти- не завжди означає щось негативне. Негативне криється в оцінці того, що постулюється. Також на основі оцінки протиставлені один
одному концепт і його антипод: перший являє собою ментальну одиницю, яка відображатиме певну
цінність для лінгво- і етнокультури, другий – одиницю, яка відображатиме певну антицінність (пор.
«герой – антигерой», «радар – антирадар», «циклон
– антициклон») [22, с. 66]. Проте ці два феномени,
які на аксіологічній шкалі мають протилежні вектори, характеризуються не лише суттєвими розбіжностями, але й точками дотику [23, с. 37–39].
Однак, у розумінні А. М. Приходька антиконцепт являє собою лінгво-психо-соціокультурний
феномен, що об’єктивується мовними засобами і відображає певну антицінність наднаціонального, національного або ідіолектного порядку. При цьому
антицінність може бути протиставлена цінності, і
тоді обидві вони виявляються репрезентантами певної вищої ідеї, але може і не бути протиставлена, а
існувати немов сама по собі, поза такої вищестоящої ідеї [22, с. 68].
Головним критерієм ідентифікації концепту і
антиконцепту Т. Б. Ларіна висуває присутність відношень зовнішньої включеності базових ознак концептів в ті самі поняттєві, ціннісні, образні сфери
при одночасній внутрішній опозитивності даних
ознак. Зокрема, аналізуючи концепт MAGIC і антиконцепт GLAMOUR, дослідниця зазначає, що превалювання морального над матеріальним маркує концепт MAGIC, а матеріального над моральним –
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GLAMOUR, і для них існує мезоконцепт ДУХОВНІ
ЦІННОСТІ [14, с. 9]. Таким чином, система «концепт
– антиконцепт – мезоконцепт» чітко відображає гегелівську ідею «теза – антитеза – синтез», що постулює діалектичний закон про єдність і боротьбу
протилежностей [14, с. 9].
Н. О. Погрєбная пропонує називати опозиції
типу «ЩАСТЯ-НЕЩАСТЯ», «РОЗУМ-ДУРІСТЬ» антонімічними концептами, що пишуться через дефіс і
трактуються як одна одиниця із двокомпонентним
ядром [18, с. 18]. Центром антонімічного концепту
є антонімічна пара, що розвиває протилежні значення на основі спільної архісеми. Антонімічний
концепт при цьому визначається як концепт, у
якого відбувається коливання значення архісеми
між компонентами ядра [18, с. 18].
Однак, як слушно вказує Т. С. Семегин, застосування терміну «антонімічний концепт» видається
не досить вдалим, оскільки опозиційні концепти тісно пов’язані між собою, і їх доцільно розглядати у
взаємодії, але трактувати як одну одиницю не є цілком логічним, оскільки вони позначають два протилежні фрагменти дійсності [27, с. 247].
О. Ю. Пономарьова використовує номінацію
«концепт-опозиція», оскільки вона є лаконічною та
поєднує в собі ідею єдності і протиставлення концептуального простору [20, с. 8]. Концептуальна
опозиція відображає, з одного боку, те, що два вхідних у неї концепти є окремими й самостійними, а
з іншого боку, – те, що на їх основі формується ментальне утворення більш високого порядку [13, с.
64].
Термінопозначення «концепт-опозиція» має
низку переваг: 1) бінарність виступає чи не найважливішим принципом категоризації дійсності, поштовхом до виникнення якої стала така риса мислення первісної людини, як вимога порядку; 2) у
центрі будь-якої картини світу лежать бінарні опозиції, що носять універсальний характер: «ЖИТТЯ –
СМЕРТЬ», «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ», «ПРАВИЙ – ЛІВИЙ» і
т.д.; 3) основними принципами впорядкування саме
концептів прийнято вважати протиставлення та бінарність [27, с. 248].
Культурологічні пошуки спричинили розуміння того, що «фундаментальні концептуальні
протиставлення суттєво впливають і навіть формують поле культури. Бінарний архетип є незаперечним атрибутом національної культури в цілому.
Таке розуміння закладене в специфічних характеристиках архаїко-міфологічного мислення. Оскільки […] в основі суспільного життя на архаїчних
стадіях культури був антитетичний і антагоністичний уклад самого суспільства, коли весь мисленнєвий світ організований відповідно до протиставлень, то з допомогою бінарного аналізу в національній культурі можна виявити той досвід народу,
який має у собі риси буття» [30, с. 17]. Отже, питання про бінарні опозиції – це питання про універсальні властивості самої дійсності та універсальні
закономірності її відображення в людській свідомості. Бінарна модель світу – загальна для всіх людей
психологічна риса, окрім того, це визначальна риса
сучасної культурної парадигми, якій властива амбівалентна, бідомінантна свідомість [16, с. 4].
Отже, крім традиційно-лінгвістичного напрямку дослідження бінарної опозиції, останнім часом
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актуальним є когнітивний підхід, який деталізується у вигляді двох аспектів аналізу: семіотичного
(об’єкт – культурна опозиція, структуруюча модель
світу) і концептуального (об’єкт – культурно-специфічний ментальний субстрат) [28, с. 18], при
цьому перевага віддається концептуальному розгляду протиставлення.
Дослідження концептуальної бінарної опозиції
є одним із провідних методів опису цілісного фрагмента мовної картини світу [12, с. 93]. У цьому руслі Т. Цив’ян наголошує на тому, що спосіб опису
мовної картини світу, реалізований у концептуальних бінарних опозиціях, визначається своєю простотою і враховує усю комплексність, узагальненість і строкатість цього феномена [31, с. 5]. Оскільки «наша концептуальна система безпосередньо
залежить від соціального досвіду й безпосередньо
пов’язана з ним» [30, с. 5], то концептуальна опозитивна модель може бути витлумачена як провідна в
інтерпретації соціальних стосунків, базованих, насамперед, на механізмі само- і взаємореалізації їхніх учасників у суспільстві [12, с. 93].
Як доказ доцільності когнітивного дослідження бінарних опозицій, В. А. Сисоєв наводить
той факт, що в лінгвокогнітивному плані бінарні
опозиції реєструються в результаті протиставлення
словникового складу мови і ментального лексикону
(дихотомія «слово – концепт»), зовнішньої вербальної людської мови і так званої «мови концептуальних залежностей» (термін Р. Шенка) [29, с. 270].
Більш того, в основі концептосфери індивідуума і нації (традиційно званої в рамках системноструктурного мовознавства «картиною світу») лежать ті самі бінарні опозиції, що мають, як правило,
універсальний характер [29, с. 270]. Так, М. Б. Антонова стверджує, що повсюдно в архаїчних культурах повторюється та сама система концептуальних бінарних опозицій, що дозволяє говорити про
універсальність їх семантичних підстав [1, с. 145]:
«В архаїчних культурах Євразії […] і всього світу
фіксується стійка система бінарних опозицій, які
характеризують структуру фізичного, психічного і
соціальних світів» [19, с. 501].
На думку О. Г. Біляєвської, архетипічні концептуальні опозиції складають концептуальні підстави всіх феноменів мовної системи [4, с. 68], що
знайшло своє підтвердження в дослідженнях категоризації в порівняльному плані. Приміром, концептуальна основа категорії часу є ієрархічно організованою концептуальною структурою, в якій чотири архетипових когнітивних складових («світло –
темрява», «рух – спокій», уявлення про простір і
стихії) утворюють більш складні комбінації. Ці архетипічні складові також функціонують у цілій низці мов, споріднених і неблизькоспоріднених англійській [9, с. 201].
Характерною ознакою формальної організації
концептуальних бінарних опозицій є традиція вважати ліву частину завжди маркованою позитивно, а
праву – негативно, пор. “LIFE – DEATH”, “FORTUNE –
MISFORTUNE”, “TRUTH – LIE”, “CLOSE – FAR”. Представлені опозиції концептуального плану природним чином знаходять своє відображення на лексичному рівні мовної системи в формі антонімії [29, с.
271]. Відношення між членами такої опозиції хара-
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ктеризуються наявністю таких ознак як: асиметричність, наявність спільної інтегральної ознаки, приналежність до одного концептуального поля, природна аксіологічність, бінарний тип відношень на
понятійному, образному та ціннісному рівнях [32,
с. 158].
С. М. Щербина та Н. М. Гоца указують на той
факт, що наявність спільних і відмінних когнітивних ознак, поєднаних певною інтегральною ознакою, дозволяє віднести ці концепти до одного концептуального поля. «Відношення бінарної опозиції
концептів завжди пов’язують лексичні одиниці, які
не лише різняться між собою, але й містять набір
спільних когнітивних ознак, які визначають підґрунтя їх бінарності» [32, с. 158]. Як зазначає С. П. Денисова, у кожній антонімічній парі завжди існує певний набір спільних компонентів значення, один з
яких обов’язково знаходить бінарну конкретизацію
в значеннях іншого члена даної опозиції [10, с. 33].
Про обов’язкову наявність спільних когнітивних
ознак у членів бінарної опозиції наголошують і
інші лінгвісти. Зокрема, І. В. Арнольд уважає, що
«опозиція можлива лише тоді, коли між її членами
виникають не тільки різні, але й схожі ознаки» [2,
с. 123]. Своєю чергою, Т. В. Булигіна, спираючись
на досягнення у галузі філологічних наук і доповнюючи їх власними спостереженнями, зазначає, що
опозиція має місце тоді, коли відношення між
двома її членами зумовлені наявністю хоча б однієї
спільної інтегральної ознаки [6, с. 87].
Для когнітивного підходу в аналізі концептуальних бінарних опозицій важливим є той факт, що
художні бінарні концепти, як і концепти загальнокультурні, репрезентуються мовними знаками. Бінарні концепти представлені в загальнонародній
мові готовими лексемами, метафоричними поєднаннями, словосполученнями. У той же час, для подання художніх бінарних концептів у деяких випадках необхідні цілі тексти, оскільки такі концепти
висвітлюються всією індивідуально-авторською
системою в цілому [5, с. 13].
Висновки та пропозиції. У когнітивній лінгвістиці існує три основних терміни на позначення
концептів, що протиставляються: «антиконцепт»,
«антонімічний концепт» і «концепт-опозиція».
Оскільки опозиційні концепти тісно пов’язані між
собою, однак позначають протилежні аспекти дійсності, більш доцільно використовувати термін
«концепт-опозиція», що визначається як ментальна
одиниця, що відображає різновекторність аксіологічного навантаження двох протилежних фрагментів дійсності і відзначена лінгвокультурною специфікою.
З точки зору когнітивної лінгвістики, концептуальна опозитивна модель є провідною в інтерпретації соціальних стосунків, а повторюваність системи концептуальних бінарних опозицій в різних
культурах дозволяє говорити про універсальність
їхніх підстав. Традиційно когнітивні бінарні опозиції розуміються як двочленні утворення, лівий компонент яких є позитивно маркованим, правий – негативно. Концептуальним бінарним опозиціям властиві
асиметричність,
наявність
спільної
інтегральної ознаки, приналежність до одного кон-
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цептуального поля, природна аксіологічність, бінарний тип відношень на понятійному, образному та
ціннісному рівнях.
Проведене дослідження демонструє, що бінарна опозиція як засіб концептуалізації навколишньої дійсності є перспективним напрямом когнітивних досліджень, особливо як елемент художнього
тексту, що дозволяє репрезентувати індивідуальне
авторське світобачення.
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АНОТАЦІЯ
Попри підвищений інтерес науковців до найменувань частин тіла людини і тварини, і до сьогодні зпоміж лінгвістів немає одностайності в тому, які саме назви відносити до соматичних, а які варто розглядати в інших лексико-семантичних групах іменників. Свого часу ми лише торкнулися цієї проблеми, основну увагу приділивши класифікації назв частин тіла (організму) людини і тварини, і тому в пропонованій
розвідці ми даємо визначення поняттю “соматизм” та окреслюємо межі семантичної групи “соматична
лексика”.
Терміном “соматизм” позначаємо частини тіла (організму) і людини, і тварини.
Для називання відповідного класу слів, об’єднаного поняттям “соматична лексика”, вважаємо за можливе вживати синонімічну терміносполуку “nomina anatomica”, яка майже все ХХ століття слугувала для
об’єднання анатомічної номенклатури.
ABSTRACT
Despite the fact that scientists have shown great interest in the names of human and animal body parts, to this
day there is no unanimity among linguists about which names should be referred to somatic ones, and which should
be considered in other lexico-semantic groups of nouns. Earlier, we only briefly examined this problem, focusing
on the classification of the names of human and animal body (organism) parts, and, therefore, in the proposed
exploration we define the term “somatism” and outline the boundaries of the semantic group “somatic vocabulary”.
With the term “somatism” we name the human and animal body (organism) parts.
In our opinion, in order to name a certain group of words under the notion of “somatic vocabulary”, it is
possible to use a synonymic term “nomina anatomica” which was used to name the anatomic nomenclature for the
entire 20th century.
Ключові слова: тілесність, соматизм, соматична лексика, сомонім, nomina anatomica.
Keywords: corporeality, somatism, somatic vocabulary, somonym, nomina anatomica.
Актуальність. Від початку тіло служило єдиним вимірювальним приладом, і, відповідно, воно є
однією з довербальних структур свідомості, поряд
із об’єктивним світом та емоціями людини. Для закріплення досвіду людям необхідні слова, і тому
вочевидь найпростішим способом опису й передання досвіду виявилися назви частин тіла [див. 10,
с. 78]. До соматичної лексики науковці здавна виявляють підвищений інтерес. Наприклад, і дотепер не
втрачається “попит” на дослідження фразеологізмів із соматичним компонентом [14; 13; 17; 3 та ін.],
натрапляємо також на вивчення соматизмів у зіставному ключі [12; 46; 22; 21; 53 та ін.], соматичні
найменування як базу для вторинної номінації в українських говорах простежує Н. Дяченко [20]. Церковнослов’янським соматизмам антропологічної

сфери приділяє О. Старих [40], у діахронному аспекті окремі номени частин тіла розглядали О. Іліаді
[25], П. Білоусенко та В. Німчук [8], Л. Стовбур [42,
с. 67, 72, 122 і далі], О. Тилик [45, с. 58–72], І. Приходько [34], В. Шульгач [54]. Однак і до сьогодні зпоміж лінгвістів немає одностайності в тому, які
саме назви відносити до соматичної лексики, а які
варто розглядати в інших лексико-семантичних
групах іменників. Свого часу ми лише торкнулися
цієї проблеми, однак основну увагу приділили класифікації найменувань частин тіла (організму) [див.
докладніше : 34], і тому в пропонованій розвідці маємо на меті дати визначення поняттю “соматизм” і
чітко окреслити межі семантичної групи “соматична лексика”.
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В окрему лексичну підгрупу загальновживаних назв найменування частин тіла людини й тварини відводять автори численних вишівських підручників із сучасної української літературної мови
у відповідних розділах із лексикології. Наприклад,
у “Курсі сучасної української літературної мови” за
редакцією Л. Булаховського зазначається: “Загальновживана лексика обіймає найрізніші сторони
життя і складається з слів, що служать: […] для
означення частин тіла людини і тварини: голова,
око, рука, палець і т. ін.” [28, с. 69]. До активного
шару лексики згадану семантичну групу віднесено
й у підручнику “Сучасна українська літературна
мова. Лексика і фразеологія” 1973 року за ред. М.
Жовтобрюха, при цьому зауважується, що назви частин організму людини і тварини (борода, брова,
губа, вухо, долоня, вим’я тощо) “з’явились у ній [сучасній українській літературній мові. – І.П.] давно,
пережили довгі віки, продовжують жити й тепер. За
походженням це слова спільнослов’янські, спільносхіднослов’янські або давньоруські, а також власне
українські” [44, с. 213]. У контексті споконвічної
української лексики, успадкованої з “індоєвропейської прамови”, згадуються номени “органів і частин людського тіла та організму тварин” також у підручнику “Сучасна українська літературна мова” за
ред. А. Грищенка [43, с. 163]. Так само у підрозділі,
присвяченому лексиці з погляду походження, соматичні найменування (“назви частин тіла”) розглядає
й О. Пономарів [33, с. 67].
Утім, і лексикологи, котрі займаються вивченням інших мов, найменування частин тіла розглядають у контексті походження загальновживаної лексики. Приміром, М. Шанський пише про назви частин тіла людей та тварин як одну з найбільших груп
спільнослов’янської лексики [див. докладніше: 51,
с. 173]; у цьому ж, генетичному, аспекті номени частин тіла згадуються, наприклад, у праці з лексикології англійської мови: “До індоєвропейського
шару лексики – її найдавнішого пласту – належать
слова, що позначають найбільш важливі та основні
для людини поняття, які були необхідні передусім
для усвідомлення навколишнього світу й себе в
ньому” [24, с. 300].
Як бачимо, у всіх наведених основних підручниках із сучасної української мови соматичні найменування виокремлюються в межах семантичних
груп лексики, об’єднаної спільним походженням,
тобто до уваги береться генетичний аспект, а вже
другорядним є власне семантичний поділ. По-іншому до назв частин тіла підходить російський дослідник П. Черних, виокремлюючи найменування
частин тіла в семантичній групі “Людина” [49, с.
36–38]. Таким же чином соматизми кваліфікуються
і в підручнику за редакцією А. Мойсієнка, де автори
об’єднують їх у мікрополе “частини тіла людини”
семантичного поля “людина” [див. 18, с. 20].
Отже, виокремлення найменувань частини тіла
людини і тварини в українській підручниковій академічній літературі простежується упродовж тривалого часу. Однак власне термін “соматичний” і
досі вживається непослідовно, хоч останнім часом
усе активніше входить до наукового обігу в українській лінгвістиці.
Запозичений із грецької мови, термін соматичний (óς) означає ‘тілесний’ [СІС, с. 536] і

Sciences of Europe # 48, (2020)
входить до складу біологічних багатокомпонентних терміноодиниць. Наприклад, автори радянських енциклопедичних статей соматичну нервову
систему визначають як частину нервової системи,
що іннервує м’язи тіла, забезпечує сенсорні та моторні функції організму [див. докладніше: 36, с.
174]. Н. Шапіро окреслює генетику соматичних клітин [див. докладніше: 52, с. 174–175]; автори “Біологічного енциклопедичного словника” зупиняються на понятті ‘соматоплевра’, дефінуючи його
як один зі складників серцево-судинної системи
тварин [6, с. 593]; натрапляємо також на загальний
термін ‘соматологія’, яким охоплюються галузі
морфології людини, що займається вивченням мінливості будови людського тіла в цілому [див. докладніше: 39, с. 175]. Згадані сполуки є номенами
не лише медичної (анатомічної), а й зоологічної, зокрема, ветеринарної сфери (соматичні клітини, соматичні тканини, соматична нервова система) [15,
с. 135, 220, 626, 900].
Однак із часом лінгвісти, услід за психологами
(Й-Г. Гейнрот, Ф. Александер, В. Бройтигам і П.
Крістіан та ін.), котрі ще з першої чверті ХІХ століття психічні розлади людини пов’язували з проблемами її тілесної сфери [див. 1; 26], майже остаточно “олюднили” поняття соматики. Таке звуження поняття “соматичний” пов’язане, на нашу
думку, з антропоцентризмом як “однією із провідних епістем сучасного гуманітарного знання; методологічним принципом дослідження, згідно з яким
людина розглядається як центр і найвища мета світобудови” та “невикорінною тенденцією розгляду
мови” [37, с. 34–35]. Саме таке, “олюднене”, розуміння соматичної лексики добре кореспондує філософській концепції тілесності – людської тілесності
[див. докладніше: 30] і є досить “зручним” для мовознавчих розслідів, оскільки вкладається в загальну тенденцію розуміння й тлумачення мовної картини світу. Ще один аргумент, який висувається
на користь антропоцентричної інтерпретації поняття “соматичний”, – це протиставлення тілесного
психічному [40, с. 80]; а позаяк психічне – це насамперед людське, то і його опозицію – тілесне – варто
відносити до людського. Ми не можемо прийняти
такий підхід хоча б тому, що один із великих розділів психології – зоопсихологія – якраз і займається
психічними процесами тварин. Наприклад, досить
відомими є підручники із зоопсихології, що вивчається на факультетах психології [48; 47; 29].
У лінгвістичній терміносистемі прикметник
“соматичний” уперше з’явився в роботі Ф. Вакка,
присвяченій функціонуванню назв частин людського тіла у складі фразеологізмів естонської мови
[14, с. 23].
Подальші численні мовознавчі студії свідчать
про те, що панівна більшість їх авторів соматичні
назви розглядає в площині людського тіла [32, с.
155–160; 27, с. 3; 41; 5, с. 64; 2, с. 239–246; 10 та ін.],
і лише в небагатьох роботах за соматизмами прямо
чи опосередковано визнається й функція номінації
частин тіла тварини.
Наприклад, Ф. Вакк до соматизмів зараховує
назви частин тіла і людини, і тварини [див. 14, с.
23]. У роботах П. Білоусенка та його співавторів ізпоміж соматичних похідних виокремлюються частини організму тварини [8, с. 130–131; 9, с. 38, 46,
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74, 75 і далі], в авторефераті дисертації Т. Чумічевої
соматизми охоплюють назви тіла і людини, і тварини [50, с. 10], стаття російських етнолінгвістів О.
Березович та І. Седакової присвячена “тваринним”
соматизмам “кожа” та “шкура” [4, с. 12–25] та ін.
Відштовхуючись від постулату про антропоцентричність мовної картини світу, яка оприявнюється через терміни спорідненості, імена людей, назви частин людського тіла, на яких заснована значна частина найменувань предметів навколишньої
живої та неживої природи [див. 19, с. 110], лінгвісти
розмірковують про соматичний код культури та соматичний концепт як його одиницю. Приміром, І.
Захаренко, обмежуючись, щоправда, вивченням соматизмів, які позначають частини лише людського
тіла, зауважує: “Найменування частин людського
тіла, специфічні для них властивості, просторовий
та часовий їх “вимір”, котрі, окрім “називання”, мають у собі значущі для культури смисли, і формують соматичний код культури [див. 23, с. 86]; Ю.
Башкатова, розглядаючи соматичний код культури,
виокремлює базову одиницю – соматичний концепт [2, с. 239].
Близьким до терміна “соматизм” є також досить довго застосовуваний термін “nomina
anatomica”, що з 1895 по 1997 роки слугував для
об’єднання анатомічної номенклатури, а в 1997
році на конгресі Анатомічного товариства в СанПаулу (Бразилія) був замінений на більш вузьку назву – Terminologia Anatomica [див. докладніше: 56].
З огляду на те, що перша зі згаданих латинських
сполук не є чіткою вказівкою на термінологічність
тієї чи іншої анатомічної назви, вважаємо за можливе, поряд із найменуваннями на позначення частин тіла (організму) людини чи тварини “соматизм”, уживати як синонімічну терміносполуку
“nomina anatomica”.
З кінця 2000-х років у наукових розвідках, присвячених соматичній лексиці, натрапляємо на послідовне вживання терміна “сомонім” як узагальнювальної назви для позначення всієї системи соматичної лексики [див. 35, с. 3; 31, с. 14 і далі]. Однак,
на нашу думку, такого широкого значення розгляданому слову надавати не варто, оскільки в класифікації О. Кочеваткіна, котру ми використовуватимемо як базову [див. 27, с. 6-7; 34], словом “сомонім” об’єднані назви, що є загальносистемними й
позначають частини й ділянки тіла людини [див.
Кочеваткин 1990, с. 6-7].
Однією з проблем включеності соматизмів до
лексичної системи мови є питання їх належності до
локативних найменувань. Кваліфікуючи соматизми
як “засоби мовної рефлексії просторових відносин”
[11, с. 61], дехто з науковців відносить згадану
групу лексики до напівпериферії локативності: “У
напівпериферії ФСК [функціонально-семантичної
категорії. – І.П.] локативності на позначення місця
функціонують слова з вузьким предметним значенням. Вони утворюють наче другий “шар” просторових відношень. Лексеми цієї групи відзначаються
синкретичним (локативно-об’єктним) значенням,
просторову семантику набувають тільки у складі
висловлення й охоплюють значну кількість лексем.
Предметна локалізація, що складає напівпериферію, являє собою розгалужену систему. Цей тип локалізації виражається насамперед прийменниково-
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відмінковими формами субстантивів, при чому в їхній диференціації головну роль відіграють прийменники, а субстантиви, через свою синкретичну
семантику, втрачають домінувальні позиції. Напівпериферія охоплює дві групи лексем: 1) назви істот
(людей або тварин) та їхніх органів, частин тіла:
людина, жінка, чоловік; голова, міжбрів'я, шлунок;
кінь, собака, вовк; круп, лапа, хвіст тощо” [16, с. 8].
Ми не можемо погодитися з тим, що соматичні назви варто відносити навіть на периферію nomina
loci, оскільки це суперечить самому тлумаченню
поняття “місце” – “простір, певна площина” [див.
докладніше СУМ IV 751-752]. Ми не заперечуємо й
того, що, приміром, слова шлунок, вухо чи легеня
можуть мати сему локативності: прийменникововідмінкові конструкції у шлунку, у вусі, на руці мають чітко виражену локативну семантику, яка, однак, є вторинною. Т. Сіроштан, розглядаючи
nomina loci як семантичну категорію, справедливо
зазначає: “Безумовно, такі [локативні. – І. П.] найменування знаходяться на периферії уявлення людини про місце, простір, і в певному значенні чи в
конкретному контексті вони можуть бути віднесені
як до n. loci, так і до іншої групи слів” [38, с. 11].
Але ми не можемо керуватися всіма контекстами
вживання соматичних (утім, як і тих, що належать
до інших груп) лексем, натомість беремо до уваги
лише основну, первинну сему тілесності.
Отже, проаналізований матеріал дає нам підстави розглядати соматичні найменування (nomina
anatomica) як абсолютно окрему, не дотичну ні до
предметних, ні до локативних назв, групу й відносити до соматичної лексики найменування частин
тіла (організму) людини чи тварини.
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АНОТАЦІЯ
Філософська рефлексія розкриває в суті технології людське буття, виявляє соціальне, історичне, культурне, творче наповнення феномену технології. Технологія постає як констеляція буття, за умови якої
відбувається подія розкриття та усвідомлення істини. Філософське вивчення технології готує вільне ставлення людини до реальності.
ABSTRACT
Philosophical reflection reveals in the essence of technology human being, detects social, historical, cultural,
creative filling of the phenomenon of technology. Technology appears as a constellation of being, which is a
condition of the event of the disclosure and realization of the truth takes place. A philosophical study of technology
prepares a person's free relationship to reality.
Ключові слова: технологія, суспільство, людина, сутність, істина, буття, свобода, культура.
Keywords: technology, society, person, essence, true, being, freedom, culture.
Постановка проблеми. Актуальність філософського дослідження феномену технології визначається нині не лише нагальною потребою гранично-загального осмислення соціальних наслідків
так званої четвертої індустріальної революції, яка
набирає обертів і розглядається в різних концепціях
суспільства: інформаційного, постіндустріального,
мережевого, сталого розвитку, знань тощо, але і гострою потребою рефлексії власне її суті, яка полягає в бутті людини, в людяності, гуманності. Технологія сьогодні концентрує в собі не тільки природоперетворювальні способи діяльності, але і ті, що
змінюють життя людини і суспільства, визначають
існування людства. Але філософія, навіть та, яка
нині не цурається та не уникає осягнення смисложиттєвих, екзистенційних вимірів буття, часто –
свідомо чи несвідомо – ігнорує соціальне, історичне, культурне, творче наповнення вмісту феномену технології.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Технологію завжди розглядали в контексті засобів виробництва або як пов’язану з формами перетворення речовини природи, у взаємодії природознавства і опредметнення природничого знання.
Проблема полягає у тому, що технологія завжди розглядалася за межею соціальних і суспільних процесів. Тому дослідницька увага зосереджувалась на
проблемах технічної теорії, техніки як штучного середовища, техносфери, яка існує поряд з біосферою. У філософії науки і техніки не розроблено
концепції технології, предметом її досліджень є
саме наука і техніка. Соціально-філософський дискурс технології лишається нерозробленим. Праці
такого спрямування досі рідко зустрічаються, серед

їх авторів К. Мітчем, Р. Маккі [5; 6], М.-А. Куінтанілья [7-8], Е. Айбар Пуенте [8], В. Розін [4]. На думку цих дослідників, технологія перетворює соціальну реальність, сприйняття людиною себе, самосвідомість і навіть етичні цінності. Це становить
значний інтерес для філософських досліджень загалом, для соціально-економічної оцінки наслідків
технологічного прогресу зокрема. Автори пропонують загальні ідеї та підходи для філософського вивчення техніки та технологічного розвитку, розуміння суті технології та її цінності для людства.
Мета і завдання дослідження. Виходячи з
окресленої проблематики, завдання даної статті –
аргументувати тезу, що технологія – це не лише якісь складні предмети чи індустріальне застосування
наукових досягнень, – це ціла сфера суспільного
життя, а якщо конституювати технологію у категорійному статусі, то і всього суспільного – як індивідуального, так і спільного, колективного – життя у
його історичному розгортанні.
Теоретико-методологічні засади для обґрунтування означеної тези полягають у філософському
узагальненні соціокультурних процесів і суспільства в цілому, виявленні системного зв’язку і єдності
в історичному поступі, соціальних взаємодіях і відносинах. Стаття виконана на матеріалі теоретичних
і текстологічних надбань М. Гайдеґґера у сфері
осмислення техніки і технології. Аргументація запропонованої авторської позиції спирається також
на феноменолого-екзистенційні методологічні підходи до розв’язання проблем взаємовідношення
буття і технології, явищ та інтенціональності свідомості. Логічна характеристика і порівняння понять,
розрізнення онтичного і онтологічного (за Гай-
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деґґером) дозволили виявити суть або ідею технології у наявному сущому. До методологічних засад
дослідження залучено також герменевтичне пояснення філологічних, історичних, філософських понять і суджень; деякі прийоми та ідеї лінгвістичної
філософії для розкриття мовних виразів та імплікатур, смислів і значень; елементи системності та
структуралізму в трактуванні соціальних явищ і
буття.
Основна частина. М. Гайдеґґер був серед перших, хто наполягав на тому, що техніка – це не те
саме, що сутність техніки, яка зовсім не є щось технічне. Не вдасться осмислити відношення людини
до технічного, загалом технологічне ставлення людини до універсуму, якщо просто думати про техніку, користуватися нею, управлятися з нею або
уникати її. У всіх цих випадках людина прикута до
техніки незалежно від того, чи то приймає її з ентузіазмом, чи то відкидає, чи то потрапляє у найзліший полон до техніки, коли бачить у ній щось нейтральне. У будь якому разі це робить людину сліпою до суті технічного. Питання про техніку – це
питання про саму людину, про її самосвідомість на
рівні філософського усвідомлення себе.
Для Гайдеґґера питання про техніку − це питання про констеляцію буття, при якій відбувається
подія розкриття потаємного, вияв і збуття таємниці,
здійснення (осяяння єством) істини. Зазначимо, що
термін «констеляція» у значеннях: взаємне розташування, співрозміщення, конфігурація зв’язків і
взаємодій; поєднання в єдине ціле – сполука; матриця; фігура, обрис набутої форми; кореляція, кореспондування складників і компонентів, − є дуже
влучним також і для виразу того, що становить суть
технології у соціально-філософському плані. Так
само і подія – дія розкриття, процес появи, проявлення, збування, здійснення суттєвого у сущому –
влучно виражає те співпадіння сутності та існування в бутті, яке відбувається у технології, якщо
розглянути її іманентно буттю людини. А за Гайдеґґером, розв’язання питання про техніку стосується саме спасіння людини, її єства і буття. Тому
воно має бути поставленим і розв’язаним саме у
сфері філософії.
Запитливість, за М. Гайдеґґером, є благочестя
думки, тому на шляху запитального мислення він
шукає відповідей, відповідності, відповідальності.
Пошук відповіді на питання про техніку Мартін
Гайдеґґер має на меті підготувати можливість вільного ставлення до неї, а таким воно буде, «якщо відкриє нашу присутність (Dasein) для сутності техніки. Ставши у рівень з цією сутністю, ми зуміємо
охопити технічне у його межах» [с. 221, 1].
Констеляцію сучасності Гайдеґґер визначає
близькістю двох, здавалося б, взаємовиключних
явищ: планетарного технічного виробництва і таїни
буття. Через те він вбачає у техніці шлях, який через своє зближення з мистецтвом приведе до небувалої історичної величі людини. «Ніщо чисто технічне ніколи не досягає єства техніки. Воно нездатне розгледіти навіть підступи до нього. Тому,
намагаючись сказати про те, що є, ми не описуємо
сучасну ситуацію. Сама констеляція буття говорить
нам про себе, але ми поки що не чуємо її слів, оглушені та засліплені у царстві техніки тим, що чуємо
по радіо і бачимо на екрані. Констеляція буття, що
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загрожує небезпекою, − це зникання світу через
безпритульність заставленої речі. Зникнення не є
ніщо, в ньому – крайня потаємність буття серед панування поставу» [с. 258, 2]. Людина покликана тут
і тепер з надією слідкувати за зростанням рятівного,
оберігаючи його з постійною увагою до погрози
крайньої небезпеки. Єство техніки погрожує розкриттю потаємного можливістю звести усяке розкриття до постачального виробництва, у якому все
постане в оголеній відкритості перебуваючого-внаявності. «Людська дія ніколи не в силах безпосередньо протистояти цій загрозі. Людські зусилля
самі по собі ніколи не зможуть цю загрозу відвернути. Але людина в силах подумати про те, що все
рятівне має бути вищою сутністю, хоча разом із тим
спорідненою з тим, що піддане небезпеці» [с. 237,
1].
Якщо виходити з того, що сутність речі – те,
що вона дійсно є, то можна дати дві наступні відповіді на питання «що таке техніка?». Згідно з одною:
техніка є засіб для досягнення цілей, а з іншою: техніка є певного роду людська діяльність. Обидві
Гайдеґґер розглядає як одну – ставити цілі, створювати і використовувати засоби для їх досягнення,
означає здійснювати людську діяльність. До техніки він відносить як виготовлення і застосування
знарядь, інструментів і машин, так і саме виготовлене і застосовуване, а також потреби і цілі, яким
все це служить. Сукупність подібних знарядь становить техніку, якесь цілісне знаряддя, латиною –
instrumentum. Таке уявлення про техніку як засіб і
людську діяльність одразу кидається у вічі, тому
надто узвичаїлось, наголошує він, і кваліфікує його
як інструментальне і антропологічне визначення.
«Більше того, страшна правильність інструментального визначення техніки така, що воно годиться
навіть для сучасної техніки, про яку, між іншим, не
без підстави стверджують, що в порівнянні зі старою ремісничої технікою вона являє собою щось
зовсім інше і тому нове» [с. 222, 1]. Це уявлення рухає усіма зусиллями поставити людину в таке відношення до техніки, яке націлює на те, щоб належним чином управляти технікою як знаряддям. Воно
виражає бажання «утвердити владу духа над технікою» і прагнення оволодіти нею. При цьому це бажання стає наполегливішим у міру того, як техніка
погрожує вирватися з-під людської влади.
Проте на його думку, вірне визначення (тобто
таке, що констатує у речі те, що спостерігається) не
обов’язково розкриває річ у її суті. Просто вірне –
ще не істина, а тільки там, де розкривається істотне,
сутність, відбувається подія істини. Щоб до неї добратися, треба пробиватися крізь вірне, шукаючи
істинного. Для цього Гайдеґґер задається питанням: що таке сама по собі інструментальність? До
чого відносяться засіб і ціль? У пошуках відповіді
він заглиблюється до причинності, каузальності у
чотирьох її іпостасях (за Аристотелем). Але в аналізі мови з’ясовується, що нічого спільного з дією і
впливом вона не має, чим зумовлене заглиблення
до розгляду чотирьох видів вини/провини/винності,
які дозволяють чомусь явитися, випускають його з
небуття, виводять до явленості, а далі ведуть до повноти виявлення та існування. Вони дають чомусь
ще не явленому прийти до присутності. Тобто вина
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є «привід», у ширшому сенсі – «при-від», при-ведення існуючого до явленості. При-ведення Гайдеґґер тлумачить через Платона: як будь-який привід для переходу й виходу чого б то не було з небуття до присутності, тобто ποίησις – про-із-ведення (утворення, вироблення, продукування). Це –
«не тільки ремісниче виготовлення, не тільки художньо-поетичне виведення до явленості та зображення. Φύσις, самобутнє виростання, – теж про-ізведення, теж ποίησις. Φύσις, − це навіть ποίησις у вищому сенсі. Адже те, що є присутнім “за своєю природою” φύσις, несе початок про-із-ведення, наприклад, розпускання квітів при розквіті, в собі самому
(έν έαυτω)» [с. 224, 1]. На відміну від цього твори
ремесла і художності мають витоки свого вироблення не у самих собі, а в іншому – у майстрі та митці.
По-від веде до присутності того, що виявляється у події про-із-ведення – виводиться з потаємності у відкритість. Потаємне переходить у непотаємне, відкривається. «У греків для цього є слово
άλήθεια. Римляни переводять його через veritas. Ми
говоримо “істина”» [c. 224, 1]. Отже, техніка – не
просто засіб, це – вид розкриття потаємності, що відкриває в суті техніки зовсім іншу область – виведення з потаємності, здійснення істини.
Слово «техніка» йде з грецької мови і означає
те, що відноситься до техне (τέχνη), яким називається не тільки реміснича майстерність, але також
високі й витончені мистецтва, щось поетичне. Привертаючи до цього увагу, Гайдеґґер, вказує на ще
важливіше у значенні слова τέχνη. Він посилається
на Платона і Аристотеля, порівнюючи слова τέχνη і
έπιστήμη саме у світлі того, що і як виводиться з потаємності. Обидва слова іменують знання у найширшому значенні, вміння орієнтуватися, розбиратися
у чомусь. Знання приносить ясність і в якості пояснюючого є розкриттям потаємності. За поясненням
Гайдеґґера, τέχνη – вид «істинснування», «розкриває те, що не саме себе про-із-водить, ще не існує в
наявності, а тому може вийти і виглядати і так й інакше. Людина, що будує будинок або корабель або
виковує жертовну чашу, виводить їх з потаємності
відповідно чотирьом видам «приводу». Це розкриття потаємного заздалегідь збирає образ і матеріал корабля і будинку воєдино в світлі перед-баченої закінченості готової речі та намічає, виходячи
звідси, спосіб її виготовлення» [с. 225, 1]. Таким чином, вирішальна суть τέχνη полягає у цьому розкритті, а не у маніпуляціях чи операціях, не у застосуванні засобів. Тож «техніка – вид розкриття потаємності. Сутність техніки розташована в області, де
мають місце відкриття і його непотаємність, де збувається άλήθεια, істина» [с. 225, 1].
Кардинальну відмінність сучасної техніки зазвичай вбачають у тому, що вона спирається на науки, причому і зворотне має місце: сучасна експериментальна наука залежить від технічної апаратури і прогресу приладобудування. Але основа
такого взаємо-зворотного відношення між наукою і
технікою лишається нез’ясованою. І вирішальним є
питання: у чому сутність сучасної техніки, яка дійшла до застосування природознавства? Відповідь
Гайдеґґера полягає у тому, що сучасна техніка – також розкриття потаємного, лише через це можливо
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прояснити для нас її новизну. Але розкриттям потаємного, що панує у сучасній техніці, є виробництво,
яке ставить перед природою нечувану вимогу бути
постачальником енергії, яку можна було б видобувати і запасати як таку. «Виробництво завжди від
самого початку несе в собі установку на відтворення, на збільшення продуктивності в сенсі отримання максимальної вигоди при мінімальних витратах» [с. 226, 1]. Виведення з потаємності, яким
захоплена сучасна техніка, має характер видобувного виробництва.
Вилучення, переробка, накопичення, розподіл,
перетворення − види виведення з потаємності, за
яких «управління та забезпечення робляться навіть
головними рисами про-із-ведення, розкриття» [с.
227, 1]. Людина раніше за природні енергії залучена
у процес видобувного постачання, вона ніколи не
буває чимось, що просто перебуває у наявності.
Сама непотаємність, всередині якої розгортається
постачальне виробництво, жодним чином не створена людиною. Людина завжди виявляється чимось
захопленою, і лише у силу своєї захопленості вона
і може бути людиною.
Виклик, який змушує людину постачати дійсне як те, що перебуває-в-наявності, зосереджує
людину на постачальному виробництві, націлює на
постачання дійсного як такого, що перебуває в наявності. Цей захоплюючий людину виклик, що збирає її, зосереджує на постачанні усього, що виходить з потаємності, в якості перебуваючого-в-наявності, Гайдеґґер називає по-ставом [с. 229, 1]. Слово
«постав» він бере як іменування суті сучасної техніки, а розкриття незвичного смислу цього слова
розпочинає з існуючого значення – верстат (станок).
Слово «ставити» у слові «по-став» має зберегти у собі відголосок того «становлення», від якого
походить, а саме тої художньої вистави і виставлення, котрі в осмисленні ποίησις теж виводять присутнє в непотаємність. Обидва – і твір, що представляє, і виробництво, що добуває і постачає, – споріднені у своїй сутності, є способами розкриття
потаємного, види істини (алетеї). У по-ставі здійснюється непотаємність, тому функціонування сучасної техніки − і не тільки людська діяльність, і не
простий засіб в рамках цієї діяльності. «Одне лише
інструментальне, одне лише антропологічне визначення техніки в принципі не має сенсу: його не можна реабілітувати, навіть підключивши до нього заднім числом метафізичне або релігійне тлумачення» [с. 230, 1].
Отже, по-став не є чимось технічним чи машиноподібним, а становить спосіб, у який дійсне виходить з потаємності та постає як перебування-внаявності. Це відкриття потаємного відбувається не
десь поза межами усякої людської діяльності, але
все ж і «не тільки в людині та не головним чином
через неї» [с. 231, 1]. Тобто питання ставиться Гайдеґґером про саму людину. Суть сучасної техніки –
поставити людину на шлях такого розкриття потаємності, завдяки якому дійсність всюди, більш чи
менш явно, робиться перебуваючою-в-наявності.
Поставити на той чи інший шлях – то те ж саме, що
послати в нього. Це Гайдеґґер називає місією чи долею і з цього виводить хід історичних подій.
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Людина вперше тільки тоді робиться вільною,
коли дослухається до місії, що посилає її в історичне буття, так вона приходить до послуху, але не до
безвільної слухняності. За своєю сутністю свобода
пов'язана не з волею, тим більше не з причинною
обумовленістю людської волі. Вона виникає і править у просторі як вихід з потаємності – просвіток.
Розкриття потаємного, тобто істина, є подією, з
якою свобода знаходиться у найближчій та інтимнішій спорідненості. Ірраціональна сваволя і раціоналістична скутість абстрактними законами однаково далекі від вихідної свободи.
Вступ людини у вільний простір історичного
послання жодним чином не нав'язує їй тупого фаталізму або сліпого служіння, або (що зводиться до
того ж) безсилого бунту проти техніки, яку проклинають як справу диявола. Навпаки, коли людина
по-справжньому відкриває себе до суті техніки, то
неочікуваним відкриттям стає те, що вона захоплена звільняючою відповідальністю. Влада поставу
відповідає долі історичного буття, яка завжди посилає людину на той чи інший шлях розкриття потаємності. Тому людина завжди ходить межею тієї можливості, наближається до того, що буде досліджувати і розробляти тільки речі, розкриті за подобою
поставу, все вимірюючи його мірою. Тим самим закриється інша можливість – вникати в суть непотаємного і непотаємності, приймаючи цю потрібну
для її розкриття приналежність до неї як своє власне єство. Цими двома можливостями доля поставила людину на край небезпеки і ризику: загроза
прогледіти непотаємне і перетлумачити його таїться у непотаємності.
Розкриття природи в науці як причинно-наслідкової взаємодії та причинності, коли вона постає
як система сил і впливів, що розраховується, дозволяє робити правильні твердження, але саме через ці
успіхи зміцнюється небезпека того, що посеред
правильного вислизне істинне. Коли місія розкриття таїни править в образі по-ставу, вона становить крайню небезпеку. Людина ризикує стати просто постачальником наявності серед того, що саме
є у наявності, ніде не зустрітися з самою собою,
прогледіти і прослухати себе саму серед предметів
свого поставлення. Тобто постав піддає ризику не
тільки людину в її ставленні до самої себе, але і до
всього, що є.
Небезпечна не техніка сама по собі – немає ніякого демонізму техніки, але є таємниця її суті – місія розкриття потаємності, яка становить ризик. Загроза людині йде навіть не від можливої згубної дії
машин чи технічних апаратів. Вона полягає у небезпечності того, що людина буде не в змозі повернутися до більш первинного розкриття потаємного і
почути голос первинної істини.
У відповідь на запитання про значення слова
«врятувати», Гайдеґґер відштовхується від забезпечення продовження існування, утримання від загибелі, щоб прийти до чогось більшого в осмислення
порятунку. На його думку, «врятувати» означає повернути щось до його єства, щоб вперше явити це у
достотному світлі. Якщо постав є крайня небезпека,
то в ньому, а отже і в техніці, мають таїтися і паростки рятівного. Філософ намагається висвітлити
ці паростки порятунку, як слід вдивившись у те, що
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є постав як місія розкриття потаємності. Він намагається зрозуміти, чому там, де є крайня небезпека,
чому саме під владою постава порятунок корениться найглибше, зароджуючись там. Щоб зрозуміти це, мислитель ще пильніше вдивляється у небезпеку і ще раз ставить питання про техніку. Адже
це в її суті корениться і проростає рятівне.
Будь-яка місія розкриття таємності виконується як здійснення, що вперше тільки і наділяє людину тією часткою участі в розкритті, якої вимагає
подія виходу в непотаємність. Людина збувається
лише у спів-бутті істини як потрібна для нього. Постав піддає людину ризику відмови від своєї вільної
сутності, саме ця крайня небезпека дає знати про інтимну, непорушну приналежність людини до здійснення істини – за умови, що людина зі свого боку
почне звертати увагу на сутність техніки, яка таїть
в собі можливі паростки порятунку. Все залежить
від людської здатності розпізнати ці паростки і вдячно зберегти їх. Щоб зробити це, насамперед, треба
зусилля, щоб розгледіти суть техніки, замість того
щоб просто заціпеніло витріщатися на технічне.
Допоки ми будемо уявляти собі техніку як інструмент чи знаряддя, ми застрягнемо на бажанні опановувати її та пронесемось повз суть техніки.
Щоб виявити цю суть Гайдеґґер звертається до
техне древніх: «Колись не тільки техніка носила назву “техне”. Колись словом “техне” називалося і те
розкриття потаємного, яке виводить істину до сяйва
явленості. Колись про-із-ведення істини в красу
теж називалося “техне”. Словом “техне” називався
і “пойесіс” витончених мистецтв» [с. 233, 1]. На початку європейської історії в Греції мистецтва піднялися до висот розкриття таємниці, здійсненої в них.
Вони ясно являли присутність богів, діалог божественної і людської долі, пише Гайдеґгер. І мистецтво називалося просто «техне». Воно було однимєдиним у своїй багатогранності, розкриттям потаємного, а вияв таїни, яким пронизані всі мистецтва,
у поезії є найяскравішим явленням істини. У Платона в діалозі «Пир» пойесіс трактується як все, що
заподіює перехід з не-сущого в суще.
«Чи дано мистецтву здійснити цю вищу можливість свого єства серед крайньої небезпеки, ніхто
не в силах знати. Але ми маємо право вжахатися.
Чому? Можливості іншого: того, що усюди утвердиться шалена технічна гонка, поки одного разу,
пронизавши собою все технічне, єство техніки укорениться на місці події істини. Оскільки суть техніки не є чимось технічним, сутнісне осмислення
техніки і вирішальне розмежування з нею повинне
відбутися в області, яка, з одного боку, споріднена
суті техніки, а з іншого, все-таки фундаментально
відрізняється від неї. Однією з таких областей є мистецтво. Звичайно, тільки в разі, якщо художня думка в свою чергу не ізолюється від тієї констеляції
істини, про яку ми ставимо питання» [с. 238, 1].
Гайдеґґер протиставляє поетичне осереддя мови технізації людини. Мова завдяки своїй поетичній облаштованості зберігає речі в тих вимірах і тих рамках, у яких вони не виявляють самі себе [с.15, 3]
Висновки. У підсумку зазначимо, питання про
техніку, ставиться Гайдеґґером саме як філософське, щоб підготувати вільне ставлення до неї. Відносини між людиною і технологією будуть вільними, якщо вони відкриють людське існування
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(Dasein) в сутності технології. Тільки істина приводить нас у вільні стосунки з тим, що стосується нас,
стверджує Гайдеґґер, тому запитування розкриває
запитане в його істинній суті, таким, яким воно є, у
пошуку істини шляхом правильного. Технологію
він споріднює з мистецтвом і мовою у цілісності
творчості.
Філософська рефлексія технології як соціального феномену дозволяє розглянути її як увесь лад
життя соціуму, буття людини. Саме такий універсальний зміст дозволяє їй каталізувати поставання
унікальності людини як особистості, суб’єктності,
творця. Культура – як створена, так і та, що твориться, – є процес перетворення субстанційного в
унікально-універсальне через технологію. І багатство цього змісту потенційно міститься у «техне»
древніх, з якого починається історія поняття «технологія». У ньому, в «згорненому», «латентному»,
«потенційному» виді – актуальний світ культури:
минулої, сущої, прийдешньої. Саме до цієї універсальності та цілісності нині треба, – зрозуміло, на
нових засадах, – повертатися.
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В статье описан широкий комплекс исследований актуальных направлений и проблем развития мира
и человечества, в основе которого лежит предложенная автором концепция бинарной множественности
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ABSTRACT
The article contents a wide range of studies of topical directions of problems of development of the World
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content of investigation in the field of philosophy of multiple world, its evolution, humanity’s ideologies, a new
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Комплекс исследований жизненно важных
направлений развития мира и человечества, в основе которого лежит концепция бинарной множественности предметов и явлений [1], изложен в нижеперечисленных опубликованных научных работах, разделенных в книге [2] на 14 направлений
(§§); Каждый раздел (1.1 и пр.) - это опубликованная статья на обозначенную тему:

§ 1. Бинарная множественность мира. 1.1.
Реальная множественная естественная эволюция
живой природы. 1.2. Глубинная онтология бинарно
множественного мира. 1.3. Основной закон бинарной множественности мира. 1.4. Правило бинарных
оппозиций в упрощенной оценке человека и закон
бинарной множественности мира. 1.5. «Глубинная»
этология человека. 1.6. Вечные вопросы бытия че-
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ловека в сложном мире. 1.7. Бинарно множественная история человечества: учит ли она? 1.8. Что является движущей силой эволюции природы? 1.9.
Разветвляющееся развитие человечества.
§ 2. Стремление к безграничному удовлетворению потребностей и грехи человечества.
2.1. Грехи человечества: почему они растут? 2.2.
Человек прекрасной души или бездушный потребитель.
§ 3. Неразрешимые проблемы развития человечества. 3.1. Неразрешимые проблемы удовлетворения растущих потребностей человека – тупик
его развития. 3.2. Человечество и природа: антибиоз. 3.3. Параллельные мифы: достижимость
устойчивого (витального) развития и сохранения
планеты. 3.4. Антропогенная эволюция агрессии и
войн. 3.5. Вечное неравенство в человеческом мире.
§ 4. Животные корни идеологий человечества. 4.1. Этологические корни верований и религий человечества. 4.2. Этологические истоки терроризма и рабства. 4.3. Древние животные корни
идеологий человечества. 4.4. Источник проблем
бытия человека – животные корни. 4.5. Эмоциональная сфера человека: преобладание негативных
эмоций. 4.6. Постоянно возрождающиеся проблемные и негативные общественные отношения и
идеологии человечества.
§ 5. Философия множественного мира. 5.1.
Новая концепция философского осмысления множественного мира. 5.2. Критика экологических
этик. Этика эмпатии. 5.3. Упрощенные законы диалектики Г. Гегеля. 5.4. Тривиальные постулаты философии и истории как следствие упрощенного
мышления (три части, источника, фактора, эпохи,
способа производства…). 5.5. Мир с позиций философии множественности. 5.6. Формы процессов
эволюции, деволюции и бытия в природе.
§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления. 6.1. Многослойный мозг и упрощенное мышление – источники опасного развития
человечества. 6.2. Человек как «всеживотное»: особенности взаимоотношений с миром. 6.3. Великий
А.С. Пушкин: особенности мышления. 6.4. М.Ю.
Лермонтов: мятущийся противоречивый гений. 6.5.
«Двенадцать» - тупик творчества, «черный квадрат» А. Блока. 6.6. А.П. Чехов: писатель и врач, не
дающий рецепты счастья. 6.7. Насколько преступник виновен в преступлении (учет особенностей
функционирования сложного мозга). 6.8. Правители – деспоты, тираны, диктаторы – заложники
филогенеза своего мозга. 6.9. Тривиальные бинарно
множественные руководители упрощенно мыслящего человечества.
§ 7. Красота человека. Быстрое улучшение
тела и функций. 7.1. Мозг и тело человека: быстрое улучшение исключено. 7.2. Множественная
красота человека: параметры, эволюция. 7.3. Гендерная красота человека. 7.4. Объективное восприятие красоты человеком (красота – не «страшная
вещь», не «функция сверхсознания»). 7.5. Гетерогенность человечества препятствует решению проблем позитивного развития планеты.
§ 8. Утопии развития мира. 8.1. Быть или
иметь? Неразрешимая проблема Э. Фромма. 8.2.
Иллюзии Р. Докинза: Бог, естественный от-
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бор. 8.3. Ст. Лем: гений, учитель, анти-Лем. 8.4. Иллюзии Римского Клуба. 8.5. Односторонние идеалы
и множественная реальность предметов и явлений
мира человека. 8.6. Утопии развития человечества
(обещание счастья в обществе без конфликтов и реальность). 8.7. Судьба человечества – случайность
или предвидение. 8.8. Олигархия и плутократия –
вырождение демократии. 8.9. Проблема сохранения человечества.
§ 9. Смыслы бытия и жизни. 9.1. О смыслах
бытия и жизни: Вселенная, Земля, человек. 9.2.
Множественный смысл жизни и смерти человека.
9.3. Упрощенный путь поиска смысла и ценности
жизни по В. Франклу. 9.4. Принципы биопозитивности деятельности человека. 9.5. Миниатюризация вместо гигантизма. 9.6.Скрытый смысл произведений Н.В. Гоголя. 9.7. Смысл бытия Сечи и образ Тараса Бульбы.
§ 10. Рост искусственности в мире. 10.1. Рост
искусственности жизни – путь к искусственному
миру. 10.2. Виртуальный (искусственный) мир и
искусственное общение: возможен ли возврат к
естественности? 10.3. Есть ли предел роста искусственности жизни? 10.4. Множественная эволюция
труда, рост негативности и искусственности. 10.5.
Автомобильная революция и ее возможный финал.
10.6. Эволюция пространственного императива в
живой природе. 10.7. Эра антропогенной эволюции.
«Вклад» человека в эволюцию и отбор. 10.8. Витальные (жизненно важные) проблемы роботизации. 10.9. Бесприродный технический мир – нелепость развития человечества. 10.10. Эволюция мест
расселения и зданий – от небольших природных
аналогов к гигантизму.
§ 11. Взаимоотношения с космосом и планетой Земля. 11.1. Лететь на другие планеты или пока
не лететь? 11.2. Др. Ст. Хокинг, Вы не правы. Необходима экореставрация планеты, а не бегство с Земли. 11.3. Опасность силовых воздействий на планету. 11.4. Материя и атомы: почему так велика их
пустотность? Для обеспечения существования Вселенной.
§ 12. Может ли мир развиваться односторонне? Постулаты экологии и развитие мира.
12.1. Может ли мир развиваться односторонне?
12.2. Некоторые новые постулаты экологии. 12.3.
Правила техногенного развития человечества. 12.4.
Актуальность концепций ноосферы, автотрофности человечества, и бесприродного технического
мира в период реального кризисного развития планеты. 12.5. Человек против естественного отбора.
12.6. Внушаемость упрощенно мыслящего человечества. 12.7. Осознание множественности мира.
§ 13. Совершенствование взаимодействия
человека с миром. 13.1. Концепция уравновешенного развития человечества (рост? «нулевой» рост?
«отрицательный» рост? дифференцированный
рост). 13.2. Жизненно важные проблемы мира и человечества. 13.3. Контроль и предотвращение негативных революций в развитии человечества. 13.4.
Глубинное совершенствование противоречивой духовной культуры человечества. 13.5. Глубинная экологическая оптимизация материальной
культуры – важнейшая задача человечества. 13.6.
Оптимизация расселения человечества на Земле.
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13.7. Космический знак цивилизованного общества. 13.8. Города будущего: экосити вместо эпатирующей среды. 13.9. Все здания в мире должны
быть над- или подземными. 13.10. Экологическая
комфортная застроенная среда. 13.11. Озеленение станций метро и подземных зданий. 13.12. Кто
ценнее для природы планеты – пигмеи или цивилизованные общества? Наследуется или воспитывается сохранение природы? 13.13. Сложности возвращения человека и природы в поле естественной
эволюции. 13.14. Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия. 13.15. Актуальность негэнтропийного мышления и деятельности человека. 13.16.
Хартия экологических прав и обязанностей человека. 13.17. Рост влияния особенностей личности
руководителей на международные отношения и
судьбу мира.
§14. Общие выводы. Как быть человеку с
планетой, как быть планете с человеком.
Анализ проблем развития мира и человечества
на основе концепции бинарной множественности
всех предметов и явлений позволил выявить множество новых интересных закономерностей [2].
Ниже нами описаны подробнее разработки в основных актуальных направлениях:
1. Предложена наиболее общая концепция
Универсума, учения о Бытии: динамичный целостный мир, состоящий из бинарного (двойственного) множества предметов и явлений с бинарно
множественными, в том числе противоположными
свойствами, развивается с разветвлениями, увеличивающими множество при эволюции, и c последующим схождением ветвей при деволюции. Философия бинарной (двойственной) множественности
целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира - это осознание бинарной
множественности целостной разветвляющейся и
затем сходящейся Вселенной, природы, общества,
человеческих качеств, материальной и духовной
культуры, техники, потребностей, поселений, и др.,
при динамичном внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостности. В свете этих положений теория эволюции и естественного отбора не
соответствует реальному двойственному многообразию путей развития и бытия живой природы. Это
объясняется недостатками упрощенного мышления
человека, связанного со строением мозга. Отсюда –
ограниченное число направлений эволюции и отбора. Предлагается новое представление о бинарно
множественной эволюции, в которое вписываются
известные формы естественного отбора и эволюции. Мир природы бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, и естественный отбор бинарно
множествен по результатам.
В системе мышления человека эволюционно
закреплено упрощенное восприятие внешнего
мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс
– регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с
промежуточной нейтральной оценкой); итого, как
правило, число определяющих параметров в анализе не превышает 5±2. Упрощенное восприятие
было обусловлено эволюцией и необходимо для
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выживания. Обладающие таким мышлением известные исследователи создали 3 общих закона
диалектики, содержащих по 2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни;
описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению,
определяют 3 фактора и 3 движущие силы истории;
философские оценочные понятия красоты, добра и
истины дуальны, и т.д. Столь явное упрощенное
мышление привело к созданию в философии и истории тривиальных постулатов, не учитывающих
реальную сложность предметов и явлений, реальную множественность мира.
В свете этого нами проанализированы фундаментальные проблемы развития мира – начиная от
содержания и форм эволюции природы, взаимоотношений человека и природы, эволюции человека
и его культуры, этологии человека, и до роста грехов, возрастания степени искусственности среды и
жизни, некоторых важнейших (тупиковых для человечества, пока практически не разрешимых) особенностей развития (неограниченного роста потребностей, энтропийности большинства технологий, роста числа и степени опасности грехов,
неустранимости «животных» корней, влияющих на
множество аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.).
Многочисленные и иногда неразрешимые проблемы на пути бытия (и эволюции) человека создают его животные корни. Они прочно «удерживают» ряд параметров человека в рамках качеств
животных предков. Сложность и степень опасности
этих проблем постоянно растут. Строение и функционирование человека унаследовано от животных-предков (тело, органы, в т.ч. мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и
пр.); они имеют явные животные (этологические)
корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей
и достижению соответствующих эмоций; поэтому
историю человека существенно определяют древний мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимбический мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека: наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследованной от
высших млекопитающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием культуры,
они обусловили упрощенное мышление; незащищенное тело, множество болезней; закрепление
агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию
и сложные взаимоотношения в обществе; отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей,
ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому
кризису.
Этология проходит длинный путь эволюции –
от примитивной теории Декарта (животные – бездушные механизмы) к «объективному изучению
инстинктивных движений» (Н. Тинберген) и «морфологии поведения животных» (К. Лоренц), к когнитивной этологии, нейроэтологии, социобиологии, и др. Традиционная этология исследовала
врожденное поведение (инстинкты) животных (пищевое, половое, стадное, ритуальное, территориальное, родительское, агрессивное, защитное, и
др.). Принципиальным этапом ее развития стало
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формирование этологии человека, выявившей поразительное единство институционального устройства, бытия и поведения человека и животных. Сейчас этология животных, в том числе человека, движется
к сравнительному
изучению
всех
биосоциальных аспектов их устройства и бытия.
Цель этологии человека - исследование биосоциальных основ человеческой природы, глубинных
природных (животных) корней поведения человека, анализируемых в сравнении с другими животными, для их учета в человеческой деятельности.
Наука, исследующая глубинные проблемы с учетом равных прав человека и других животных,
названа нами «глубинная этология человека».
Противоречивая, зачастую нелогичная и всегда неустойчивая, история человечества – это сложное течение событий с бинарно множественным
взаимодействием бинарного множества предметов
и явлений разного уровня, в различной степени
определяющих ход истории. Стремление внести
упорядоченность и определенность (это – одна из
функций мозга человека) в ход истории, упрощенное мышление, приводят к поиску ее единственной
движущей силы («движителем истории, как и движущей силой поведения отдельного человека, служат потребности – подлинная и единственная первопричина исторического процесса»), к разнообразным упрощенным и эмоционально окрашенным
схемам движущей формы прогресса, или повторяющихся циклов, или даже регресса. Действительная история человечества содержит в себе бинарное
множество путей, причем в самом прогрессивном
развитии имеются регрессивные компоненты, и
наоборот. В соответствии с этим число движущих
сил истории множественно; история не учит.
2. Теория эволюции и естественного отбора
Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует действительному многообразию путей развития и
бытия живой природы. Предлагается представление о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим разветвляющимся развитием, в которое вписываются известные формы естественного
отбора и эволюции. Направления эволюции бинарно (двойственно) множественны, организмы в
результате более приспособлены, менее приспособлены или плохо приспособлены. Поэтому часто в
прогрессирующем живом организме есть признаки
регресса. Естественный отбор не приспособляет
медленно и прекрасно каждую форму (как считал
Ч. Дарвин). Он бинарно множествен, совершенен и
далеко не совершенен по результатам с множеством промежуточных форм.
Эволюция и бытие – одни из основных понятий философии. Эволюция и деволюция – естественные процессы трансформации, изменения любых систем во Вселенной, тогда как бытие - это все,
что существует (общество, природа, планета Земля,
Галактики, Вселенная). Отличие эволюции и деволюции от бытия заключается в трансформации.
Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и
явлений важны для понимания механизмов эволюции и деволюции, конечности или бесконечности
существования мира (Вселенной, Земли, ее природы) и человека. Формы бытия – это формы всего
сущего, в том числе жизненные формы организмов,
физические формы предметов и явлений; кольцо,
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круговорот, спираль – возможные формы бытия некоторых явлений, процессов (например, круговороты веществ) и некоторых предметов (например,
атомов, ДНК). Формы эволюции в природе – чаще
всего разветвления, ведущие к множественности
предметов и явлений, росту разнообразия («древо»
эволюций). Формы деволюции природы – движение к окончанию ее жизни, со схождением ветвей и
сокращением множественности, разнообразия.
Эра антропогенной революции инициирована
человеком, она ведет к росту искусственности
среды и жизни. Высшее достижение естественного
отбора и эволюции – человек – стал самым опасным
видом для природы, эволюции, гомеостаза, создавшим своими действиями реальную опасность для
существования всей природы планеты. На взаимодействие человека с природой и его эволюцию оказали влияние особенности упрощенного мышления
(упрощенное восприятие действительности является важным механизмом выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно
идущая естественная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет
протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора.
Добродетели человечества (мысли и поступки,
соответствующие закону Божию, или человеческой
этике) и грехи (его мысли и проступки, противные
закону Божию, или человеческой этике) - это все
позитивное и негативное, что является частями бинарной множественности «позитивное – промежуточные качества - негативное», «добродетели - промежуточные качества – грехи». Грехи человечества, как и добродетели, сопровождают его
историю и эволюционируют вместе с ним. Грехи
растут в соответствии с ростом потребностей, удовлетворяемых с помощью научно-технического
прогресса. С учетом положения о разветвляющемся
уравновешивающем развитии (положительное
уравновешивается негативным, и наоборот),
научно-технический прогресс человечества (инициированная человеком позитивная ветвь) всегда
уравновешивается новыми растущими грехами
(негативная ветвь).
Большей частью человечества движет в жизни
постоянное стремление к удовлетворению растущих потребностей. В результате возникла сложнейшая, практически неразрешимая проблема бытия:
вечный, постоянно возрождающийся и независимый от качества жизни и уровня удовлетворения
потребностей феномен сильного желания и стремления к удовлетворению множества потребностей
путем присвоения. Неудовлетворенность после
очередного удовлетворения, и стремление к новым
удовлетворениям, – таков тупиковый путь удовлетворения потребностей.
Упрощенное мышление человека ведет к многовековым попыткам создания идеальных односторонне положительных предметов и явлений (утопических «медалей с одной стороной»): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический
строй, и кодекс строителя коммунизма, и город–
сад, и живущие рядом мирные хищники и травоядные, и длинный ряд прочих нереальных решений,
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созданных таким мышлением. При этом человечество не обращает внимания на биологическую нереальность и принципиальную неосуществимость
односторонне идеального мира. Очевидно, стремление к идеалу удовлетворяет потребность человека в сказочном решении (симулякре) как замене
неосуществимой реальности. Но для адекватного
взаимодействия в обществе надо стремиться к реальности.
Неожиданно возникшая проблема сохранения
человечества вместе с природой планеты – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса, что соответствует концепции
разветвляющегося развития [1]. Протекающая с высокой скоростью антропогенная эволюция становится все более губительной для природы планеты
и для среды жизни человека. За короткий период
научно-технического прогресса природа превратилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком. Человечество, негативно влияющее на
природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, истощительно использующее ее ресурсы, и
думающее о переселении на другие планеты с
оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не имеет права жить на Земле: оно погубит
и природу, и себя. Но другого приемлемого для человечества места во Вселенной пока не обнаружено. Поэтому оно обязано заслужить своей деятельностью право жить на этой прекрасной, уникальной планете.
Рост искусственности, виртуализация среды
человека как принципиальная замена прежней
среды и жизни на виртуальную, искусственную, воображаемую, не может пройти незаметно и быть
просто одним из этапов повышения качественного
уровня удовлетворения потребностей. Это – абсолютное, принципиальное изменение взаимодействия человека с окружающей средой, направленное на возможность искусственного получения положительных эмоций, которые раньше необходимо
было добиваться с трудом, с затратами физической
и умственной энергии и с отсутствием гарантии получения положительного результата.
Смысл жизни человека бесконечно и бинарно
(двойственно) множествен – от полной и гармоничной реализации своих способностей до отсутствия
смысла, от полностью позитивного до негативного
смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. Бинарно множественный смысл
смерти неотделим от смысла жизни; это - детерминизм смыслов жизни и смерти. Множественный
смысл жизни формировался в многослойном мозгу
человека. Осознание реально существующей бинарной множественности смыслов и бессмысленностей жизни и смерти позволяет объективнее воспринимать эти особенности человека и более обоснованно пытаться воздействовать на возможность
привития большей части человечества позитивного, всесторонне обоснованного смысла жизни.
Человечество и отдельные люди постоянно
пытаются найти смысл своей жизни, смыслы бытия
окружающей природы Земли, и Вселенной.
Смыслы бытия и жизни – это сущности, предназначения, конечные цели, ценности бытия и жизни.
Материя во Вселенной может существовать пас-
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сивно (в физической и химической формах), или активно (в форме жизни). При анализе форм материи
используют понятия бытия, существования; для активной формы употребляют понятие жизни. Важнейший и пока нерешенный вопрос бытия Вселенной, Земли и человечества - каков смысл создания,
эволюции и деволюции Вселенной, планеты Земля,
неживой и живой природы, включая человечество?
Смысл жизни - это философское и духовное выявление цели существования человечества, человека
разумного и человека как биологического вида; это
- одно из основных мировоззренческих понятий,
субъективная оценка жизни человека и человечества, соответствия ее результатов первоначальным
целям; проблема жизненных ценностей; понимание
человеком содержания жизни, места в мире, воздействия человека на окружающую среду. Представления о смысле индивидуальны, формируются
в процессе жизни и деятельности людей, зависят от
множества факторов - возраста, здоровья, образования, воспитания, материального уровня, религиозных и национальных традиций, социального положения, содержания решаемых проблем, образа
жизни, миропонимания, конкретной исторической
ситуации.
В условиях нехватки и истощения ресурсов
планеты, отступления и гибели природы, изменений климата, военных конфликтов, неравноправия,
загрязнений среды, сокращения биоразнообразия, и
пр. в мире поддерживаются упрощенные параллельные мифы, которые человечество пытается реализовать: 1. Миф об устойчивом (витальном) развитии и возможности постоянного роста экономик
при энтропийных технологиях и истощительном
использовании невозобновимых ресурсов. 2. Миф о
возможности сохранения природы планеты при росте экономик. Эта односторонность деятельности
человечества поддерживается его упрощенным
мышлением, обусловленным филогенезом мозга.
Это – тупик развития человечества.
Автор предлагает некоторые новые экологические постулаты, учитывающие современное состояние взаимодействия человека с природной средой:
закон бинарной множественности всех предметов и
явлений мира, закон разветвляющегося развития
при эволюции и схождения ветвей при деволюции
природы, закон эволюционного роста красоты и целесообразности видов живой природы, закон эволюционного снижения мощности органов нападения и защиты животных, закон сокращения биоразнообразия природы при росте технического
разнообразия искусственной антропогенной среды,
закон роста степени искусственности жизни и
среды человека, и др. Более 100 лет продолжается
антропогенная революция, инициированная человеком и ведущая к росту искусственности среды и
жизни. Медленно идущая естественная эволюция, в
поле которой эволюционировал человек, в течение
миллионов лет протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора.
Ч. Дарвин односторонне, идеализированно полагал, что естественный отбор медленно и прекрасно приспособляет каждую форму. Такой одно-
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сторонний подход к сложнейшему процессу эволюции – следствие упрощенного мышления, характерного для мозга человека ввиду стремления к выживанию. В действительности в мире нет ничего одностороннего. Реальный мир природы множествен,
он совершенен и не совершенен с множеством промежуточных форм. Идеализированная теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует действительному многообразию путей бытия и развития живой природы.
Автором предлагается реальное представление о
бинарно множественной эволюции с уравновешивающим разветвляющимся развитием. Направления эволюции бинарно множественны, организмы
в результате более приспособлены, менее приспособлены или плохо приспособлены. В прогрессирующем живом организме есть признаки регресса.
3. Истоки идеологий человечества находятся в живой природе и унаследованы человеком как общественным животным. В результате
эволюции множество организмов живой природы
находится в бинарном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симбиоза. В многослойном
мозгу человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза были закреплены эти взаимоотношения, он
их унаследовал и реализовал в форме идеологий. В
системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, обусловленное эволюцией; это – наследие животного
мира, оно необходимо для выживания. Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных
идеологий, включая идеологию коммунизма. Истоки идеологий лежат не в первобытном обществе
или в последующих формациях XIX-XX вв.; как и
многое в человеческом сообществе, они - в унаследованных механизмах сообществ живой природы.
Истоки верований и религий человечества, вероятно, находятся в живой природе и были унаследованы человеком как общественным животным в
ходе его эволюции. Началом зарождения религиозных представлений могло быть формирование у
животных - предков человека инстинктов и рефлексов, связанных с первичными биологическими потребностями и направленных на их безусловное
удовлетворение: так, плач детеныша животного –
это инстинктивная «пра-молитва» о помощи, как и
плач взрослого страдающего животного. Далее следовало формирование языческих верований – культов, как инстинктов защиты слабо защищенного человека и удовлетворения биологических потребностей, создание человеком мифов о покровителях языческих Божествах, и, наконец, о Создателе, который всегда защитит, спасет.
В системе мышления человека эволюционно
закреплено упрощенное восприятие внешнего
мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); как правило,
число определяющих параметров в анализе не превышает 3-7. Такое упрощенное восприятие обусловлено эволюцией, это – наследие животного
мира, оно необходимо для выживания. Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных,
односторонних законов развития общества, включая и идеологию коммунизма. Истоки коммунисти-

69
ческого устройства лежат не в первобытном обществе; как и многое в человеческом сообществе, они
- в унаследованных механизмах сообществ живой
природы. Поколениями философов с упрощенным
мышлением создана идеализированная упрощенная коммунистическая идеология. Так, по К.
Марксу, коммунизм - высшая ступень развития человечества; но развитие – это процесс, в нем не может быть высшей ступени; высшая ступень – тупик
развития, его конец.
В соответствии с общепринятым представлением терроризм имеет социально-экономические
истоки. Но терроризм как способ поведения и выживания давно известен в животном мире. По мнению автора, он имеет этологические истоки; терроризм с целью выживания в животном мире проявляется как устрашение, предупреждение об
уничтожении, завладение, уничтожение. Терроризм в живой природе используется в разнообразных конфликтных ситуациях для их обострения, в
виде угрозы предполагаемого или реального нанесения ущерба живым особям или их популяциям,
предполагаемого или реального завладения пищей,
территорией, особями, или их уничтожения. Это –
этологические, целиком животные, истоки терроризма, закрепленные в древних структурах мозга
человека, унаследованные от животных.
Агрессивность человечества – это инстинкт,
обусловленный эволюцией, и надежно закрепленный в древнейших слоях мозга. Агрессия и войны негативные аспекты двойственной деятельности
человечества, перемежающиеся с периодами мира.
Эволюция агрессии, войн – это рост агрессивности,
мощности вооружений и разрушительности войн.
Агрессивность нельзя исключить с помощью моральных запретов, она встроена в механизмы
управления в природе. Возможно ее медленное изменение в результате переориентации, гуманизации мышления и деятельности. Человечество может запрещать создание мощного оружия и ограничивать количество вооружений.
Антибиоз человечества имеет антропогенный
эволюционный характер, он включает экологическое хищничество, экологический паразитизм, экологическую конкуренцию и подавление. Естественный антибиоз - это часть бинарной множественности взаимоотношений в живой природе.
Экологический антибиоз - способ существования
человека, города, страны за счет паразитической
или хищнической эксплуатации части природы и ее
компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с
природой и полной «победе» человека над ней (антибиоз) были многократно высказаны в ходе истории. Сейчас наблюдается медленное осознание
ценности естественных ландшафтов; но пока чаще
всего человек хищнически использует ресурсы планеты. Он перешел от естественного биологического
хищничества (добычи пищи) к искусственному
хищничеству (выращиванию и убийству животных), а затем – к экологическому хищничеству (однократное потребление природных ресурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания).
Примеры симбиоза человека и природы редки.
Между тем природа имеет исключительную ценность как средство поддержания жизни на планете.
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Нужно воздействовать на сокращение экологического антибиоза путем экологизации мышления и
деятельности. Его быстрое устранение невозможно
ввиду того, что он является диалектической частью
бинарной множественности взаимоотношений в
природе. Можно медленно воздействовать на сокращение экологического антибиоза в результате
глубокого экологического воспитания.
Естественная комплексная физическая красота
человека (тела, лица, внутреннего строения) – величайшая ценность, достигнутая многовековой эволюцией. Физическая красота не только восхищает
эстетически, но и отражает хорошее состояние здоровья, функционирования внутренних органов,
психофизиологического состояния. Но она подвергается искусственному воздействию упрощенно
мыслящего человечества с целью получения временной, не наследуемой искусственной красоты.
Строение человека и его красота рассматриваются
рядом исследователей и людей как неудовлетворительное решение природы, нуждающееся в совершенствовании. Комплекс искусственных воздействий на человека можно назвать антропогенной
деволюцией, инициированным человеком разветвлением, за которым должна последовать новая
уравновешивающая ветвь.
4. Мозг человека включает древнейшие,
древние и более новые слои; некоторые из них
принадлежали животным - врагам. Он содержит
в себе всю историю возникновения и развития человека в поле естественного отбора. Сложность
структуры и процесса деятельности мозга подтверждается его созданием в процессе естественного
отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, как результата случайных мутаций, не вызванных потребностями. Именно поэтому необычайно сложна структура мозга человека. Случайные мутации, закрепляемые как
некоторые преимущества развития и служащие
адаптации, без предварительного плана формирования такого важного органа будущего высшего создания природы, привели в итоге к необычайно
сложной структуре мозга. Наличие в мозге совместно и иногда параллельно действующих структур – подтверждение такого естественного отбора.
Человечество часто избирало неблагоприятные
пути жизни и развития, опасные способы взаимодействия с остальной природой и между людьми.
Разум, логическое мышление, как будто не участвовали в определении путей рационального взаимодействия с природой и между людьми, их место
занимали яркие «животные» эмоции и упрощенное
мышление, не способное к оценке будущих последствий. В основе такой истории человечества, видимо, лежат структура и свойства его мозга, в
первую очередь восприятие им действительности и
упрощенное мышление. Это упрощенное дуальное
мышление, способствующее выживанию и обусловленное сложной многослойной структурой
мозга, осложняет бытие человечества, оно представляет опасность для развития человека и мира.
Правители - деспоты, тираны и диктаторы - зачастую крайне негативны для общества. Их мышление и поведение связаны с особенностями филогенеза головного мозга. Головной мозг человека –
это «многослойный мозг всех предков»: условно в
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человеке присутствуют, уживаются и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и человек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению их
решений, или к борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За особенности поведения деспота,
диктатора и тирана отвечает в первую очередь Rкомплекс (он поддерживает борьбу за власть, желание всем руководить, и пр.). Влияние на поведение
человека решений разных отделов мозга множественно; поразительно, что неокортекс контролируется древнейшими структурами через покрывающую его ретикулярную формацию, связанную с
ними. Склонность к деспотическому поведению задана структурой мозга, подавлением возможных
гуманных решений неокортекса R-комплексом.
Деспоты, диктаторы и тираны - заложники филогенеза мозга; они не могут быть гуманными руководителями.
Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза многослойного
головного мозга. Условная тройственность подчеркивается наличием в многослойном мозгу древнейшей части - мозга рептилий; древнего мозга высших млекопитающих (лимбической системы); самой новой и крупной части – неокортекса.
Несколько условно в человеке присутствуют и разносторонне влияют на его поведение рептилии,
млекопитающие, и человек. Противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению решений, к их усилению, или к борьбе, что
влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. Влияние на
поведение человека решений разных отделов мозга
не может быть постоянно: у разных людей могут
подавляться или, напротив, поддерживаться решения более древних отделов, при ограниченном контроле со стороны неокортекса. Это обстоятельство
позволяет утверждать, что склонность к преступному поведению может быть задана структурой
мозга, подавлением гуманных решений новой коры
при их контроле древними структурами - Rкомплексом (агрессия) или лимбикой (ярость). Преступник может быть не виновен в совершении преступления, так как его подвигла на это структура
его мозга. Тогда нужен пересмотр отношения к воздействию общества на таких преступников.
Известный исследователь Э. Фромм предлагал
новые цели (смыслы) существования человека, в
том числе важнейшую - отказ от всех форм обладания, чтобы в полной мере быть. Но большей частью
человечества движет в жизни постоянное стремление к удовлетворению растущих потребностей. В
результате возникла сложнейшая, практически неразрешимая проблема бытия: вечный, постоянно
возрождающийся и независимый от качества жизни
и уровня удовлетворения потребностей феномен
сильного желания и стремления к удовлетворению
множества потребностей путем присвоения, стремления иметь. Неудовлетворенность после очередного удовлетворения, и стремление к новым удовлетворениям, - таков тупиковый путь удовлетворения потребностей.
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Книга Р. Докинза «Бог как иллюзия» – очередная попытка создания медали с одной стороной,
идеализированная попытка сотворения счастливого человека с помощью атеизма, и природы - с
помощью идеального естественного отбора. Р. Докинз доказывает, что мир без религии был бы не
агрессивным, а люди были бы счастливыми, уравновешенными, и пр. Это - односторонние суждения, обусловленные особенностями упрощенного
мышления; они неприменимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе. Зло и агрессия, как
известно, - создание эволюции, они неистребимы.
Бинарная множественность мира, присутствие
наряду с позитивным и негативного пласта предметов и явлений – это особенность эволюции. Глубоко анализируя доказательства «за и против» Бога,
Докинз утверждает отсутствие свидетельств существования Бога, простоту отказа от веры в Бога, и
призывает это сделать. Но нельзя решать вопрос отказа от веры, корни которой – в живой природе. Вероятно, вера в Бога неискоренима из сознания. Видимо, в основе зарождения верований было формирование у общественных животных (в т.ч. предков
человека) иерархических структур, способствующих удовлетворению первичных потребностей, и
ведущих к обожествлению доминантных животных; и обожествление грозных явлений природы
как элемент поклонения, вызванный защитным рефлексом и инстинктом самосохранения. Религиозный протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни. Борьба Р. Докинза с религией бесцельна. Мир верующих и неверующих множествен
в соответствии с законом бинарной множественности.
В соответствии с упрощенным мышлением,
свойственным мозгу человека, В. Франкл описал
три пути поиска смысла жизни и три ценности
жизни: высший смысл – что человек дает миру в
творениях, и первая ценность – созидательная; второй смысл - поиск того, что человек берет от мира
в своих встречах, и вторая ценность – ценность переживаний; третий смысл - это оценка позиции, которую человек занимает по отношению к своему
положению, и третья ценность - ценность отношения. Это предельно упрощенное деление далеко не
исчерпывает всей реальной сложности проблемы.
В действительности число смыслов и ценностей
жизни бинарно множественно - от созидательного
добродетельного с полной реализацией способностей до полностью греховного, негативного; от
жизни, полной смысла и ценности, до бессмысленной и лишенной ценности.
Ст. Лем – гениальный писатель и философ, автор множества книг, посвященных разным областям науки и искусства. Возможно, в мире нет такого второго гиганта мысли с таким колоссальным
разнообразием интересов, и оригинальных научных разработок, в том числе предвидения развития
мира и человека. После появления ряда работ, таких, как «Сумма технологий», о нем создалось мнение как о писателе и человеке, который знает почти
все о строении мира, об эволюции, о путях развития
Земли и космоса. Ст. Лем говорил о себе, что он
пришел учить. По мере появления новых знаний он
менял некоторые оценки, которые становились все
более пессимистическими. От представления о
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наличии «братьев по разуму» во Вселенной, и от
описания контактов с ними, он пришел к отрицанию возможности каких-либо контактов. От попыток упрощенного, одностороннего улучшения
несовершенного мира он пришел к пессимистическому мнению о будущем человечества, Земли и
Вселенной. Ст. Лем не был первым в истории проповедником, усовершенствователем, который надеялся на одностороннее избавление мира от грехов
после создания произведений, которые человечество прочтет и исправится. В условиях реальной
множественности мира роль учителя – одностороннего усовершенствователя человечества не могла
быть реализована Ст. Лемом.
Пространственный императив (требование) –
это врожденное стремление многих животных (в
том числе людей) иметь, использовать и защищать
свое жизненно необходимое пространство. Одна из
потребностей человека - потребность в собственной земле, в пространственной свободе. Многие
животные имеют определенное (большое или незначительное) личное пространство. Для ряда крупных животных это пространство может составлять
десятки км2. Первоначальный пространственный
императив человека заключался в стремлении
иметь личную природную территорию (ее точный
размер неясен). Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек был помещен в небольшие «клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сократить
экологический след, потребную территорию.
В течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопровождающемуся
положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования, связанных с адаптацией к
окружающей среде, к развитию эмоциональной
сферы человека за счет таких эмоций, как чувства
(высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое
чувство, с сильным влечением к объекту страсти),
настроения и т.п. Эмоции позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди первичных
(витальных) эмоций практически всеми исследователями предлагается неравное число позитивных и
негативных. Число эмоций растет, их уже более
150, но всегда соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое
пространство эмоций включает в себя гораздо
больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние,
горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций
(радость, восторг, уверенность, спокойствие). Это –
наследие животных-предков.
5. Предложенная автором новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от
других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание - это глубокие
чувства, основанные на понимании других форм
жизни, их предназначения, трудностей. Эта этика
предполагает глубинное проникновение в законы
экологии, во взаимосвязь всех явлений, во взаимозависимость всего живого и в зависимость человека
от природы. Она предполагает понимание важной
роли всего живого в обеспечении жизни на Земле.
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Биофилия по Э. Фромму - свойство личности,
ориентированное на любовь к живому и на созидание. Но далеко не все в живой природе может быть
объектом любви (паразиты и пр.), и созидание не
может быть единственной направленностью деятельности. Биофилия - следствие упрощенного однополярного мышления; вместо нее предлагается
концепция биоэмпатии. Эмпатия не предполагает
всеобщей любви; эмпатия - сочувствие, сопереживание, глубокие чувства, основанные на понимании
предназначения всего множества живого. Они
предполагают глубинное понимание важной роли
всего живого в обеспечении жизни на Земле, взаимозависимость всего живого и зависимость человека от природы.
6. Вместо упрощенных законов диалектики
Гегеля, не учитывающих множественность
мира, автор предлагает новые законы: закон бинарной множественности предметов и явлений
мира и их взаимодействий; закон разветвляющегося циклического развития с уравновешиванием
ветвей и последующим их схождением; закон динамичной целостности бинарно множественного
мира. Бинарная множественность мира – следствие
его эволюции, которая идет с уравновешивающими
разветвлениями параметров (деволюция – со схождениями). Разветвляющееся циклическое развитие
целостного мира с уравновешиванием ветвей и последующим их схождением, с образованием бинарной множественности предметов и явлений мира –
это его диалектическое (отражающее наиболее общие закономерности) свойство. Эти законы учитывают множественность мира, они не предполагают
односторонне положительных предметов и явлений, не дают розовых надежд на бесконфликтное
развитие, на избавление человечества от грехов и
создание идеального человека, на быстрое восстановление нарушенной природы. Эти законы правят
миром. Осознавая и принимая их, человек будет
воспринимать как реальность наличие бинарно
множественных предметов и явлений как следствие
разветвляющегося развития динамичного целостного мира, что поможет объективнее взаимодействовать с природой и с людьми, обеспечить
условно бесконечное существование человечества
вместе с природой.
7. Вероятно, глубинная (основанная на
негэнтропийных технологиях) экологическая
оптимизация материальной культуры – самая
важная задача человечества. Материальная культура включает в себя создание, распределение и использование предметов, удовлетворяющих материальные потребности человека. Почти все предметы
и явления материальной культуры энтропийны, они
вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения
жизни и природы планеты нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры на
основе экологизации мышления, с переходом на
негэнтропийные технологии. Определяющим
направлением развития материальной культуры
должно быть использование витальных (имеющих
критически важную жизненную ценность) технологий.
Сложнейшая задача человечества – глубинное
совершенствование противоречивой духовной
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культуры. Духовная культура бинарно множественна; множественности, возможно, равновесны.
Она развивается с уравновешивающими (позитивными и негативными с точки зрения человека) разветвлениями, ее множественность растет. Ее противоречивость подчеркивается бинарной множественностью, и тем, что она во многом
искусственна, создана людьми, не естественна для
живой природы; она создается отдельными личностями и потребляется остальным множеством человечества. В ней постоянно параллельно развиваются взаимно противоречивые направления, позитивные, негативные и нейтральные с точки зрения
человека; на развитие духовной культуры влияют
упрощенное мышление и особенности филогенеза
мозга. Возможно развитие духовной культуры в
направлении ее большей гуманности, этичности,
альтруизма, при условии постоянного образования
и воспитания человечества. Вероятна деволюция
духовной культуры в разных областях: например,
деволюция этики взаимоотношений с природой;
распространение пороков через сеть Интернет; капитализация жизни и изменение духовных ценностей; возрождение негативных идеологий, и пр.
8. На Земле происходит быстрый рост степени искусственности всех областей жизни человека, вплоть до интимных сфер (замена естественности как результата естественной эволюции). Он
опасен для человечества, в первую очередь разрывом естественных связей между воздействиями и
реагированием. Вероятно, имеется предел роста
степени искусственности среды и жизни: он наступит, когда будет пройдена «точка невозврата» и
возврат к естественной среде и эволюции на Земле
станет невозможен вследствие принципиальных
(революционных) изменений в среде жизни и параметрах эволюции. Среди реальных опасных изменений - критическое (витальное, т.е. имеющее жизненно важное значение) сокращение биоразнообразия,
сокращение
территории
естественной
природы, критическое вмешательство в организм и
эволюцию человека (переход к киборгу), критическое (витальное) сокращение природных ресурсов,
энтропийные технологии человечества, критическое загрязнение природы, космическая катастрофа, ядерная война, и пр. Чтобы не допустить такого развития, необходим возврат к естественной
эволюции человека и всей остальной живой природы в естественной среде.
Быстрая роботизация многих областей жизни
человека эффективно решает множество актуальных технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслуживания, обучения, и др.), но
она витально опасна ввиду возможного изменения
хода естественной эволюции, элиминации человека
как неконкурентоспособного биологического вида,
создания нового вида (видов) искусственных разумных существ, не нуждающихся во множестве
природных факторов, обеспечивающих жизнь на
Земле; изменения взаимодействия их с природой
планеты, безопасной экспансии этого нового вида в
космическом пространстве с освоением новых планет. Одновременно опасны высвобождение массы
людей при расширении области эффективной роботизации и неопределенность их будущей деятель-
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ности. Допустимо ли такое развитие, или необходим возврат к естественной эволюции человека и
всей остальной живой природы Земли в естественной среде? Ученые пришли к выводу, что любые
компьютерные модели переноса нравственности
все равно используют человека, как образ и подобие. Что могут наделать в Космосе и на других планетах роботы с моделями нравственности человеческого типа, если человек за 100 лет довел планету
до глобального кризиса!
9. Человек как высшее животное унаследовал особенности упрощенного мышления и
иерархического подчинения. Истоки внушаемости, видимо, лежат в особенностях упрощенного
мышления и иерархии животных – предков человека. Внушаемость играет значительную, даже
определяющую роль во взаимоотношениях в обществе, в принятии той или иной идеологии, во взаимодействии лидеров и масс. В соответствии с законом бинарной множественности мира человечеством руководят люди с бинарно множественными
качествами личности. Упрощенное мышление как
следствие стремления к выживанию стимулирует
повышенную внушаемость. Поэтому люди зачастую не решают самостоятельно проблемы развития; они подвержены внушению от тривиальных,
упрощенно мыслящих и зачастую неадекватных
лидеров. Мало того, внушаемые люди в итоге зачастую склонны к более категоричным оценкам, чем
внушающие лидеры (некий феномен «Папы Римского» - быть святее Папы). Быстрая внушаемость
и категоричность опасны: так, фашизм очень
быстро стал преобладающей идеологией Германии
и Италии; под внушением лидеров человек быстро
находил врагов и шпионов.
Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза многослойного
головного мозга. Ряд особенностей древнего отдела
головного мозга – лимбики - генерирование сильных и ярких эмоций (любви, веселья, ярости, и пр.)
во многом соответствуют особенностям поведения
великого поэта А.С. Пушкина. Филогенез мозга,
превалирующие функции лимбической системы
(«эмоциональное» мышление) оказали влияние на
жизнь и творчество гения, включая отношение к
женщинам и страсть к игре в карты. Влияние на
творчество оказала и склонность мозга к упрощенному мышлению. В соответствии с философией
множественности позитивный пласт деятельности
(выдающееся творчество гения) уравновешивался
негативным пластом – постоянными «уколами» вышестоящих чиновников; постоянным унижением,
ведущим к неустойчивости (лабильности) поведения, острой реакции на придирки и оскорбления,
пренебрежению ценностью собственной жизни, и
др.; экономическим и другим сложностям в семейной жизни. Если бы склонный к рациональному
мышлению неокортекс полностью руководил другими отделами мозга, не появился бы гениальный
поэт.
Впервые сделана попытка научного объяснения противоречивости мышления и творчества
М.Ю. Лермонтова. Мятущийся в попытках понять
себя и мир М.Ю. Лермонтов велик, загадочен, противоречив. Современники оценивали М.Ю. Лер-
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монтова исключительно противоречиво. Противоречивы многие его желания, потребности, поступки; противоречивы его собственные философские взгляды; отличаются противоречиями многие
его герои, которым он, возможно, передал некоторые свои черты; противоречиво его отношение к
окружению, к высшему свету, к женщинам. Вероятно, это – следствие филогенеза многослойного
мозга (возможно влияние противоречивых решений отделов мозга), формирования патологических
черт, негативного уравновешивания гениальности.
Ряд индивидуально проявляющихся функций
древнейшего отдела мозга – R-комплекса, и древней лимбики – возможно, наложили отпечаток на
особенности личностей и оказали влияние на мышление и творчество выдающихся писателей и поэтов (на примере России). Выдающимися становились личности с явными особенностями филогенеза
многослойного мозга – повышенным контролем
его деятельности со стороны древнейших и древних отделов, ответственных за эмоции, эгоизм, и
пр. Возможно, противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежащих в природе животным
– врагам, вела к подавлению их решений, или к
борьбе с высшей корой, что влияло на психофизиологическое состояние творцов, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). Расщепление сознания – это противоречивые решения древнейших и древних структур головного мозга,
осознаваемые новой корой (предположение автора). К тому же в соответствии с законом бинарной множественности позитивный пласт деятельности (выдающееся творчество) уравновешивался
негативным – завистью окружения, физическими и
психофизиологическими недостатками, формированием патологических черт. Они платили за свою
гениальность; их судьба - следствие филогенеза
мозга, расщепления сознания, формирования патологических черт под влиянием психических травм,
уравновешивания гениальности негативными воздействиями окружения и необычными чертами
личности.
Тривиальные бинарно множественные руководители человечества: в соответствии с законом бинарной множественности мира человечеством руководили люди с бинарно множественными качествами личности – сочетанием позитивных,
негативных и нейтральных качеств. Идеальные лидеры очень редки, для соответствия идеализированным требованиям лидерами используется социально-психологическая мимикрия, и другие особенности поведения. Человечество обладает
упрощенным мышлением как следствием стремления к выживанию; такое мышление стимулирует
повышенную внушаемость - склонность к некритической податливости воздействиям других. Поэтому люди зачастую не решают проблемы развития; они подвержены воздействию тривиальных,
упрощенно мыслящих лидеров. Человечество под
руководством большинства таких лидеров пришло
к глобальному кризису, угрожающему существованию планеты. Поэтому такие тривиальные лидеры
должны быть исключены из процесса принятия решений ввиду опасного влияния на судьбу человечества.
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10. Эволюция Вселенной: окружающий
мир, все его предметы и явления, по своим параметрам множественны, причем не односторонне, а многосторонне – живые и неживые; тяжелые и легкие; горячие и холодные; твердые и нетвердые; растительные и животные; длительно
существующие и кратковременные; максимальные
(по размерам, массе, скорости) и минимальные; активные и пассивные; естественные и искусственные; громкие и слабые; многоцветные и одноцветные; находящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, негативные и нейтральные (с точки зрения
человека), и т.п., с множеством промежуточных качеств. Бинарно множественное пространство
нашего бытия – симметричные подмножества
между жизнью и смертью, холодом и теплом, добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и
безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития, и пр. Это –
подтверждение предлагаемого нами всеобщего закона бинарной множественности мира. Вместе с
тем цикл – обычная форма развития в природе, когда гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная множественность мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие общие закономерности) свойства, тогда его
одностороннее развитие и окончательная гибель
Вселенной невозможны, и реальностью становится
вечное пульсирующее развитие Вселенной.
11. Наша планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении предыдущего состояния, которое было до наступления
эры научно - технического прогресса. Одновременно она нуждается в глубокой социальной оптимизации, направленной на решение углубляющихся социальных проблем развития человечества.
Возникновение проблемы экологической реставрации – следствие протекающей с высокой скоростью
научно-технической революции и формирования
негативной ветви мощного научно-технического
прогресса. Человечество, загрязняющее и губящее
природу, истощительно использующее ресурсы, и
думающее о переселении на другие планеты с
оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не имеет права жить на уникальной Земле.
Но другого приемлемого места во Вселенной нет.
Поэтому оно обязано реставрировать, восстановить
природу прекрасной, уникальной планеты. Для
этого необходимо экологическое мышление и экологизация деятельности. Надо попытаться согласовать революцию материальной культуры и медленную естественную эволюцию природы, разумно
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ограничивая скорость развития не витальных
направлений научно - технической революции и сохраняя витальный объем естественной природы и
биоразнообразие.
12. Лететь ли на другие планеты? Ряд стран
ведет подготовку к полетам на Луну и Марс. Планируется создание первых поселений с сооружениями, защищающими человека от враждебной
среды. Среда Луны и Марса абсолютно враждебна
для всего живого, все ее параметры отличаются от
земных, при которых эволюционирует жизнь: наличие и состав атмосферы, другая литосфера и гидросфера, сила тяжести, опасные не экранируемые излучения, температуры, давление, ветры, отсутствие
воды, пыль, опасность падения метеоритов и другие возможные воздействия, отсутствие зеленых
ландшафтов, флоры и фауны, отсутствие привычных материалов для строительства, и пр. Главная
сложность вопроса в том, что, покидая Землю, свои
проблемы упрощенно мыслящий человек везет с
собой. Поэтому в течение короткого времени на
Луне и Марсе возникнут неразрешимые проблемы
развития человечества, подобные земным, которые
были созданы человеком за 100 лет. Человек должен решить эти проблемы, а потом лететь. У человечества есть не менее 1 млрд. лет для развития; это
– огромный срок для решения проблем, многократно превышающий срок существования человечества.
Неустойчивое, пульсирующее, меняющееся
«позитивно - негативное» бытие обусловлено действием закона бинарной множественности мира,
эволюционирующего с разветвлениями. Объективная «неустойчивость» проявляется в естественной
природе (стихийные явления и пр.), и в человеческом сообществе (военные конфликты, социальноэкономическое и прочее неравенство, разный доступ к ресурсам и качеству жизни, и пр.). Стремление к «устойчивому развитию» оказалось нереализуемым. Человечество должно научиться жить в
условиях неустойчивости существования, неустойчивого развития; для этого нужно предвидеть последствия недостатков развития человечества с целью принятия своевременных решений.
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