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шкьний хдiб нелегкий. Учжге-
лям зав2t(д{ Bil}KKo. Одним _ тому
Iдо вони yciM потрiбнi: батьки будь-
яким чином хочль вiддати свою ди_
ти}Iу c.lмe цроIчry вчителю, бо це дiй_
сно ВЧИТЕЛЬ; керiвництво саме
iM хоче доручити найвiдповiдальнiшу
справу, бо вони не пiдведугь; мето-

дисти саме в них праг}rугь провести
ceMiHap для iнших 5rчителiв, бо е чого
повчитися...

Iншим Bil?KKo тому, Iдо ixHix до6-
рих HaMipiB не розрлiють y.rHi або

i ixHi батьки, доводиться весь час
з'ясоврати стос)лки, конqлiкцrвати.

IДе хто.ь потерпае вй несправед-
ливостi устрою життя у своiй школi.

Та rасгае радiсlilй, прlвiппй по.п-
тOк lttoвTtlrl 

- Д"* }лlиеля. I ховаоь-
ся тЫ по цпкilх, i Bci, хю пршrетrшй до
IIIкоJIи, до освiй, до упrЬ, почitJatrоться

оIФIlце}trлми: вияв.itrяетъся, у Bcix rrac е

вдя.tr]i }"ilri, 
'iл{i fuтъки, колем. Ц*-

дя ми яrt нiкоrrи вiдIува€мо вiдгlовiдаь-
Hicгь за май65rпrе, за мораьне здqров'я

нilшою ýспiпьства, за сююд{iц-Епо

рдiсть кшI}ц м;цеькIд( грл,rадш.

Нехай дя енергй вдячностi й добра, спрямована на вчrтелiв, iж)лчýlлю€ться у ваших дуlrах, rдоб

вам вистачило мiцностi духу, сердечного тепла, мудростi, Еатхнен}и на добрi справи на весь piK,

до наступного f,rrя у.rитем!
З проqесiйним святом вас, любi колеги!

Редакцiя газети "3авуч"
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.Пипа шкпъних уклАдIв
В одну ,цколу дiтп бiжатъ iз задоволенням, в iншу - ix не заке-

нещ; аднпх учптелiв люблятъ i обох<нюютъ, iншпх тпхо неначuдятъ;
в однiй чtколi заведено сппсуватп на контролънпх i iспптах, в iнlцiй
- Hi; до одного вчптеля цмох(нар спiзнюватпсяl до iнцлого - Hi;
до одного дпректора квикrлпкають на кплпмлl, р,о iнlцого запрошу-
ютъ порадuтпся. Прп цъому iснуютъ десяткп лilетодик дiаrностпкп
стану дптинu в школi, ставлення до Hei.

Андрiй ОСТАПЕНКО,
доктор педагогiчних наук,
професор Кfrанського
деркавного ун i верситеry
та е кате р и н одарс bKoi духо в н oi
ceMiHapii (Краснодар)

Усю сукупнiсть неявних фак-
TopiB освiтнього процесу О. Ту-
бельський називае TepMiHoM
(УКпалD. Не даючи визначення
поняттю (укладэ, а ототОжнЮ-
ючи йог<э з тим, чо l. Фрумiн
услh за захiдними дослiдника-
ми називае hidden curriculum,
О. Тфельский робить спро-
бу виявити його компоненти.,
визнаючи, lло запропонований

"перелiк не безперечний"[1].
У багатьох публiкацiях Олек-
сандра Наумовича цей перелiк
повторюеться, тому ввФкати-
мемо його стЕrлим. BiH такий:

._ рЬна диференцiаЦя шко-
лярiв за здiбностями, зокрема

наш вiтчизняний винахiд ос-
TaHHix poKiB - кJ]аси корекцiI
та спецкласи д.гtя обдарованих
дiтей;* струкryра реальноi влади
в ц,tколi (тоталiтарна або iepap-
хiчна, демократична або лiбе-
ральна);

- мова класу або школи
(зрозумiло, не за формальною
оэнакою, а за реально дiючою
семантикою, тоном, стилем та
обсягом лексики);

- сформована пракгика вiд-
повiдати вчителевi те, на що BiH
чекае, а не те, що думае учень;

- умiння дiяти в сиryацii
контрольноТ роботи або iспиry
(не кульryрнi форми поведiнки
в сиryаЦТ iспиry, а сформованi
правила списування, пiдглядан-
ня, вгадування тощо);

- реальний розподiл нав-
чального часу (не за навчаль-
ним планом або розкладом, а
час, факгично використаний
рнем)"[2].

Не будемо обговорювати те,
наскiльки цi компоненти мохна
порiвнювати або ставити в один
ряд. Тим бiльше, що автор i не
прётендуе Hi.Ha повноту, Hi на
типологiю, €rле зазначимо, що
Bci вони (за винятком останньо-
го) належать до Tiei частини,
яку можна назвати локальною
субкульryрою взаемин. Hi про
предметно- просторове середо-
вище, Hi про знакову peMbHicTb
у цьому перелiку мова не йде.
Отя<е, ми гадаемо, lцо укладом
lцколп або щкiльнuм укладом
ровумно вваrкатп саме ло-

де згода в сiмействi, де мир iтишина,
tltасливi там люди, бла<енна сторона.

l. Котляревський

кальну субtсульryру взаемuн
(cTocyHKiB)l tцо смалася в
чtколi. В. Даль визначае уклад
як (устроЙство, уr{рехдение,
устав, порядокэ[3], а С. Ожегов
як (установившийся порядок,
сложивцееся устройство (об-
щественной жизни, быта)"[4].
Тодi уклад можна ввФкати час-
тиною того, чlо не д)D(е точ-
но називають неявним змiс-
том освiти (hidden curriculum),
або, як ми його метафорично
назваJIиt (вмiстилищем) дrlя
освiтнього процесу. Тим бiль-
ше, lло з орiентовного пере-
лiку типiв шкiльного укладу,
запропонованого О. Тубель-
СКИМ ((авторитарний, патер_
налiстський, патрiархальний,
традицiоналiстський, сiмейний,
демократичний"[5]), зрозlмiло,
що Bci цi термiни стосуються,-в
першу черry, типу cTocyHKiB, а
не просторового середовища.
Зрозумiло, що вважати цей пе-
релiк класифiкацiею уклалiв не-
можпиво. Тим бiльше що й сам
аВТОР ВКаЗУе На Те, ЩО (Деякi
з них цИком сполучаються Mix
собою, iншi протистоять i су-
перечать cyгi один одного>[6].
Бiльше того, в жоднiй з робiт
О. Тубельского жqдного з ук-
ладiв, oKpiM демократичного, не
описано. А оскiльки це так, то
ми ввФкаемо, lцо маомо право
спробувати зробити таку кла-
сифiкацiю самостiйно. На наш
погляд, tлкiльнi уклdди мохугь
rрунryватися тiльки на якомусь
конкретному свiтqглядi. Рiзнi
свiтогляди передбачають рiэнi



Вересень 2007

стилi i типи взаемин (товарись-
Ki, партнерськi, братерськi).
Розберiмося докладнiше; по-
клавши в основу аналiзу мето-
дологiчний пiддiд, викладений
С. Франком у роботi ufllrxoBHi
основи суспiльствао[7].

Згhно з С. Франковим, сус-
пiльства можуrь буги механiч-
ними й органiчними. У перших
переважають завнiшнi реry-
ляtорп вИносuн (договори,
регламенти, закони, статуrи
тощо), якi базуються на страху
й недовiрi, у других - BHyTpilu-
Hi, заснованi на любовi, повазi,
ryрботi й довiрi. 3астосуймо
антиномiчений пiдхiд до анмiзу
рiзних типiв суспiльств, а вiд-
повiдно * й рiзних типiв шкiль-
них укладiв. Згадаймо, що в
педагогiцi iснують два принци-
пово протилежнi пiдлоди, двi
принципово протилежнi педа-
гогiчнi позицiТ в поглядi на ус-
трiй педагогiчних вiдносин або,
як ми домовилися називати,
педагогiчних укладiв.

В. Бедерханова Iх сформу-
лювала найчiткiше: кУ науцi
та практпцi заыtсдп iснувалп
двi крайнi педаrогiчнi позп-
цiI, два поглядu на впхован-
ця. Одна - колп дiяльнiсть
вuхователя автономна, колп
BiH впходuть з уявлень про
yHiBepcЙbHi можtлпвостi пря-
MoI1o вплuву. lнша - колп
йоrо зуснлля спрямованi на
органiзафю самодiяльностi
дiтей, колп впхователь спп-
раеться на уявлення про вп-
хованця як 4спстемп, що
саморозвпваетьсяDl opioHry-
ючпсь на ваемадiю, на спiв-
робiтнuцтво з нпм. Варiанти
iнших педагогiчних позицiй Bi-
добрахають поеднання першоТ
та другоТ, i насамперед рiзну
Mipy суб'екrноТ та об'ектноi по-
зицii,[8].

Ш. Амонашвiлi називае цi
пiдходи i позиЦI *?вторитор-
но-iмперативнимD i "ryман-
ццlи", вiддdючи переваry дру-
гому i нещадно лаючи перщий.
о. Газман i його послiдовники
закликають tлляхом переходу
овiд авторитарноi освiти до пе-
дагогiки свободиu[9], що (пот-
ребуо факrично змiни житrевоi
поэицii, звичноi д.пя цiлого по-
колiння вчителiвоj. На нацl пог-
ляд, даний шлях * це просте
торохкання в iншу крайнiсть,

що нiчим не кра|ла за першу.
Представники першоТ (автори-
TapHoi) позицiТ не допускми
мохливостi другоi, а представ-
ники другоi (ryманiстичноТ) не
допускають можливостi TpeTboi,
називаючи першу помилковою.
l-{ю дискусiю можна порiвняти iз
суперечкою двох кJlасних KepiB-
никiв, що сперёчаються про те,
як краще органiзувати черry-
вання в класi, Одна перекона-
на в тому, що графiк чергуван-
НЯ ВОНа Мае <СпУСКатИ ЗгОРиD,
вивiшувати на видному мiсцi в
аудиторii й жорстко контролю-
вати; iнша переконана в тому,
що його можна отримати як ре-
зультат добровiльноi домовле-
HocTi Bcix учнiв i повiсити на тому
ж видному мiсцi. Але невтямки
обом: третiй учитель якимсь
чином досяг того,,що графiк не
висить, сварок i дискусiй немае,
q в класi чисто. .Щ,вое спереча-
ються про те, що краще - (то_
вариствоD.чи (партнерство), не

розумiючи, цlо може буги ще й

"братерство). Ми перейшли вiд
звертання пТоваришi!" до звер-
,зgц9 ".Щобродii!" чи "Панове!о,
проскочивши звертання "Братиi сестриlо Але саме про це й
пише С, Франк.

На пiдставi його аналiзу ос-
нов рiзних типiв суспiльства ми
Дйшли висновку: можна виокре-
мити три ocHoBHi типи шкiльних
уопдiв, Перший мохна назива-
ти <колективiстськимr, <автори -
тарним>, "Иеократичним>, <<то-

вариським>, кр€гламентним>,
другиЙ - <ryманним,, oryMaHic-
тичним>, <демократичнимD,

"особистiсно зорiентованим",
в партнеРсьКИ М D, <ТаЛе РаНТН И М >,

"до-говiрним" iтретiЙ - "собор-
нимD, "братерськиl|л, <ТроflИ-

цi й н и м ", "тради цi он ал i стс ьки м ".(Див. схеми 1-3.) Придiлiмо
бiльше уваги треЬому типовi
шкiльного укладу, бо про першi
два написано досить багато.

3 набору TepMiHiB, якi визна-
чають типи укладiв, виберемо
три, якi найчастiше вживають
представники (вченi i педагоги)
трьох свiтоглядiв: радянського,
лiберального i православно-
го. l lершl наичастlше вхивають
слово (колекгивiстськиЙ", дрУгi

- (демокФатичниЙо, TpeTi - (со-
борнийо. Спробуймо порiвняти
колекгивiстський, демократич-
ний iсоборний шкiльнiуклади. Цi

Ns27 lr,'lý#фц
типи укладiв вiдповiдають трьом
типам педагогiчного свiтогляду,
якi ми описали в cTaTTi "Мета i
стратегiТ 

""*о"зндя"[1 
1 I.

колеlопвiстсъкпй шкiль-
нпй уклад описати легкоl тому

що найповнiше його подано
у недавно единих для Bcix ра-
дянських школярiв оПравилах
для учнiвu, затвердхених По-
становою РНК РРФСР вiд 2'сер-
пня 1943 р. Вони, схоже, дещо
забрi, тому наведемо ix пов-
нiстю, тим бiльше що цей текст
невеликий.

окожен учень зобов'язаний:
1. 3аriзято i наполегливо

опановувати знання, для того
щоб стати освiченим i кульryр-
ним громадянином i принести
якнАйбiльше користi радянськiй
Батькiвщинi.

2. Старанно вчитися, ацурат-
но вiдвiдувати уроки, не спiз-
нюватися до початку занять у
школу.

З, Беззаперечно пiдкоряти-
ся розпорядхенням директора
школи i вчителiв.

4. Приходити в ч.lколу з yci-
ма необхiдними пiдручниками i
письмовим знаряддям. .Що при-
ходу вчителfl пригоryвати все
необхiдне для уроку.

5. Бри в tлколi чистим, при-
чесаним i охайно одягненим.

6. Тримати в чистотi i поряд-
ку свое мiсце в класi.

7. Негайно пiсля дзвоника
входити в клас i займати свое
мiсце. Входити в Krlac i виходи-
ти з Krlacy пiд час уроку тiльки з
дозволу вчителя.

8. Пiд час уроку сидiти пря-
мо, не розвалюючись, yB€DKHo
слиати поясНення вчителя i
вiдповiдi учнiв, не розмовляти i
не займатися стороннiми спра-
вами.

9. Коли до класу входить
учитель, дирекrор школи i коли
вони виходять iз класу вiтати ix,
устаючи з мiсця.

10. Вiдповhаючи вчителевi,
вставати! триматися прямо, ci-
дати на мiсце тiльки з дозволу
вчителя. 3а бажання вiдповiсти
або поставити вчителю запи-
тання, пiднiмати руку.

11. Точно записувати в llto-
денник або особливий зошtтг
те, що задано вчителем до на-
сryпного уроку, i показувати
цей запис батькам. Yci домашнi
уроки виконувати самостiйно.

5
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't2. Бри чемним iз дирекго-

ром школи i вчителями. Пiд час
зустрiчi на вулицi з )д{ителями
1 дирекгором школи вiтати iх
ввiчливим уклiном, при цьому
хлопчикам знiмати головнi убо-
ри.

13. Бри ввjчливим зi стар-
шими, поводитися скромно i

пристойно в школi, на вулицi та
в громадських MicIдx.

14. Не вживати лайливих i

брральних Gлiв, не курити. Не
грати в, iгри на грошi i речi.

15. Берегги шкiльне майно.
,Щ,байливо Qтавитися до cBoix
речей i.до речей товариtчiв.

16. Буги увФкним до старих
людей, маленьких дiтей, слаб-
ких, хворих, поступатися iM до-
рогою, мiсцем, нrдавати всiля-
lry допомоry.

't7. Слцати батькiв, допо-
магати Iм, пiклуватися про ма-
леньких братiв i сестер.

18. Пiдтримувати чистоry
в KiMHaTax, у поряд,(у тримати
свiй одяг, взугтя, постiль.

19. Мати при собiуrнiвський
квиток, дбайливо його зберi-
гати, не передавати iншим i
riред'являти на виiлоry дирек-
тора i вчителiв tлколи,

20. Дорожити честю cBoei
ltколи i свого класу, як своею
особистою.

3а порушення правил }л{ень
пiд.пягае покаранню, aJK до
виключення з; шц9лц"[12].

Випишiмо з Llюго тексry пiд-
ряд }rci прислiвникиl (завзятоD,
(наполегливоD, *беззапереlноr,
(cTapaHHoD, (alq/paтHoD, 

"НеrаЙ_
но". Смль тексту вiдразу стае
очев]4д}lим. У нюму немае жqд-
ного crloвa про права, немае
ход}lого слова про заохочення,
i тим бiлыле про особисге "я"
кохного у{ня. Не вiдрiзняють-
ся Ьсобlrивою ориriнальнiстю й

"правила вьrуrрiшнюго трудово-
го розпорядqr для прафвникiв
початкових, семирiчних i серед-
Hix шкiл PP(DC;P", затвердденi
MiHicTepcTBoM освiти РРФСР 16
травня 1950 po,ry[13l. На де-
Gятюх cTopiHKax тексту слово
(зобов'язанийD трапляетюя 21

раз, тодi як про прам немае
жод{ого слова. l-[iлий роqдiл
"правил" присвячено стягненням
i так само жqдного crloвa про за-
охсF{ення. Складаgrюя вракення,
що чl,tтаещ армiйсыоtй статут.

ос нова кол ектп Bicпcbкo -
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го пiдходу, а такох l укла-
ду - першiсть (ми> над (я).
М. БердяЪв досить точно опи-
сав i проаналiзував колек-
тивiзм. uлюдина н€rлежить до
рiзних соцiальних угр},повань -
родини, роду i класу, професii,
нацiональностi, дерхави тощо.
О6'екгивуючи цi угрlповання,
що мають лише функцiональне
до нього вiдношення, BiH 1являе
собi Iх колективами, у яких BiH
почуваеться ПМеглою части-
ною та в яких BiH розчиняfiься.
fute столiтгям колекгивiзму пот-
рiбно назвати час, коли част-
KoBi й диференцiальнi соФальнi
угруповання узаг€rльнюютюя й
унiверсалiзуються. Утворl.тгься,
як би мовити, единий централi-
зований колектив, як верховна
реальнiсть i цiннiсть. Тодi почи-
наеться дiйсна привабливiсть
колекrивiзму. Колекrив починае
вiдiгравати роль церкви, з тiею
рiзницею, що церква все-таки
визнавала цiннiсть особистостi
й iснування особистоi coBicTi,
колекгивiзм же вимагае оста-
точноi екстерiоризацii сумлiння
й перенесення ii на органи ко-
лективу,. 3 цим пов'язане при-
нципове розхомення Mix со-
борнiстю й колекrивiзмом.

(...) Привабливiсть i ра6-
ство колекrивiзму е не чим iH-
шим, як перенесенням духовноi
спiльностi, KoMMюHoTapHocTi,
унiверсальЁостi з суб'екга на
об'ект, об'екгивацiею чи част-
ковими функцiями людського
життя або всього людського
хиття. Колекzrtвiзм завхдп
авторптарнпй, у Hboпу цеrпр
сЁИомостi й coBici розпiще-
но поза особпстfстtо в масо-
вих, колективних соцiальних уг-
рупованнях, напримад, у вiйсь-
цу, в тоталiтарних партiяхl[14].

"Перемадаючио з фiло-
софськоТ мови на педагогiчну
слова М. Бердхева, ми можемо
досить упевнено стверд)qува-
ти, що колекrивiстський уклад
передбачае наявнiсть зовнiш-
нього реryлятора cTocyHKiB у
виглядi регламенту або ста-
туry (д.r,я армiй i партiй): Уоiiд
за С. Бондиревою i.Щ,. Колесо-
вим ми вважаемо, lцо (регла-
мент - це здобутий досвИом,
вИносно стiйкий порядок дiй,
обов'язковий для забеэпечення
функцiонування якогось с,gлц-
ного цiлого, що склам€ться з

бемiчi елементiв. Регламент
забезпечуе узгомення частин
цiеi бемiчi, покликаноi Фун-
кцiонумти як цiле"[15]. Цен-
тралiзм i единоначальнiсть,
з одного боку, i перенесення
персональноi вiдповiдальностi
на колективну (iз внррiшньоi в
зовнiшню), з iншого боку - TaKi
дхерела колективiстськоi дис-
циплiни i порядку. Причому
зовсiм не обов'язково вона мае
триматися на страх}, чи пока-
раннях (у "Правилах для учнiво
про покарання написано всьо-
го один рядок), це цiлком може
бри свiдома дисциплiна. Наяв-
н icTb зовн i ш н ьо rо реryлятора
взаемпн мiж членамп члкiль-
ного спiвтоварпства вiдно-
сuть колектпвiстськпй ушад
до механiчноrо суспiльства.
При цьому колекгивiстський
уклад з деякою натяжкою, але
все-таки може поеднуватися 3
iерархiчнiстю i жертовнiстю. Пiд
iерархiчнiстю шкiльного укладу
ми розумiемо стосунки пiдпо-
рядкування молодших старцк)-
му i вiдповiдёльностi старцrо-
го за молодших. Завершувмо
аналiз' колекгивiстського укладу
цитатою'з l. lльТна, э яким цiл-
ком солiдарнi: пСтолiття в яко-
му оживають цi земнi колектив-
Hi Mpii, е столiттям хвилювань i
шумуваны[16].

fl,емократпчнпй апiльнпi
уоrад найповнiше реалiзова-
ний О. Тубельским у 734-й rюс-
ковськiй "школi самовизначен-
р9". пQ,ля аналiзу скористаЙмося
tл,lм досвiдом, у якому ухrlад
висryпае 91 "дiюч? модель де-
мократичного суспiлютваl[1fl .

В ocHoBi демократичного то-
лерантного укладу така нор-
ма, за якоТ (свобода кохноrо
робити вчинки на свiй розсуд,
виходячи зi _ cBoix цiнностей i
iHTepeciB, обмеryвrюя лише
свободою iнщих членiв спigто-
вариства робити так само, де
правила спiльного хиття вста-
новлюють за спiльною згодоlо,
де терпимiсть стосовно ч}гх.rх
звичаiв е нормою поведiн-
хц"[18]. lнакше ках}л{и, в ocHoBi
демократичного укладу _ пер_
шiсть *я> нал (миr. На дрrry
прихильникiв органiзацii такого
укrlаду, Bci люди piBHi в правах,
у свободах та вiдгlовiдал*rостi
незалехно вh BiKy i соцiально-
го статусу. Як приклад наведе-
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мо перший пунп iз Констшryф
734-i MocKoBcbKoi tчколи: "Yci
ГРОМаДЯНИ "Школи самовиз_
наченняD мають piBHi цивiльнi
права"[19]. Громаддни в дано-
му разi- Bci вчлтелi, pHi i спiв-
робiтники школи. Це положен-
ня абсолютно вiжидае принцип
iерархiчностi. Про слцнянiсть
i пhпорядqування мова не йде
зовсiм. lерархiчнiсть замiнено
механhмом договiрних вiд}tо-
син, lцо, на думlry прж]tльни-
KiB TaKoI органiзаФi tкладу! не
мае альтернативи: "Багато чого
з того, що людство винайшло,
кануло в Лету, а договiр не тiль-
ки не втратив свого значвння, а

Колекrивiстськи й уклlад

укладiв, як правило, впевненi
у своТй правотi й не розгляда-
ютъ можливостi iнlлих рiшень.
fute чи можливi вони? Чи мож-
ливi укладлt, що базуютюя не
на зовнiшнiй реryляцiI взаемин,
а на внуrрiшнiй? Чи мохltивi,
користуючись теРмiнологiею
С. Франка, органiчнi укладr4, а
не механiчнi? Для почапry спро-
буймо змоделювати якiсь про-
MilKHi форми, зближаючи зма-
льованi крайностi.

К р fr н i п п р п хл ад(лп коrrек-
тuвiстськоrо усrrалу мохугь
сл}rжити Формальнi армiйськi
кtаемини, цiлковито р€гламен-
ToBaHi армiйським qrатугом. У
сферi освiти вони мокугь скла-
датИся у военiзованих ocBiTHix
закладах (суворiвськж i Haxi-
мовських }л{илиlцах, кадетсь_
ких корпусах, козачих школах

й став едпнок, уlаовою (tсурсив
наш. -Д. О.} мирного спiвiсну-
вання лцдей 

"" 
ппзцgтiо[20l.

Цiлком очевидllо, що в договiр-
Hi вiдносини люд}l 'вступають

тоД, коли iM це поцiбно, коли
Тм це вигiдно, iтодi (оволодiн-
ня договором як цультурним
меl<анiэмом реryл,ов взавмпнп
(курсив наш. -А. О.), що вини-
кають мiж рiзними лtодьмио[21].
У книжЦ В. БедерхановоТ фра-
за (договiр стае основою хиття
колекrивуэ[22J видiлена про-
писними лiтерами. tflоговiр

- один iз механiзмiв, що ор-
ганiзують су6'ект-су6'€кгний
проотiр взаемодiiэ[23]. Визна-

ючи, tцо доrовiр в механiзмом,
зовнiшнiм реryлятором взаемин
Mix рiвнпмп членамп шкiльного
спi втовар и ства, де м о кратич н п й
укJлц слiд вИнести до механiч-
нога суспiльства (за критерiями
С. Франка).

СItхе, два тнпп шкiльнпх
уlцадtа - колектпвIстськпй
l денократпчнuй ; буду-
чu'флковптппп аr]тuподамп
стоGо8но першостl та вер-
ховенства смнп i вgл, cxoxi в
тiп, що вонu е механIчнпмп
суlспiльсtвамп з зовнitцнlмп
шеханlзма м п хе рув а н н я.. реr-
ламентамп або договоранп.

Прихильники обох шкiльних

flемократичний уклад

нии перехц вц зовнiшньоi рег_
'ламентноi (статуmоТ) реryляЦi
к}аемин до внугрiшньоi, tцо ба-
зуеться на довiрi й повазi. Чим
вичцй piBeHb довiри, тим рiдше
ми зазираемо в статуг. Кла-
сичний педагогiчний приклад

- колонiТ, KepoBaHi А. Мака-
ренком.

Крайнiй приклад демокра-
тпчного укltцу - форммьно_
договiрнi взаемини, заснованi
на взаемнiй вигодi за цiлковитоi
розбDкностi (плюралiзмi) iHTepe-
ciB, цiнностей i погляДв. Саме
в Lиx випадках потрiбно пере-
терпiти TaKi стосунки до мо-
менry досягнення спiльноI мети
(отримання атестата, диплома,
прибупсу тощо). [-[е потребуе
толерантноqтi. В однiй iз при.
ватних шкИ Довелося спостерi-
гати взаемне терпiння вчителiв i

пй'fil"о""
l

тощо). Причомутакi крайнi фор-
мально-статупаi стосунки (п[ц-
порядк}вання старшим за зван-
ням чи посадою) зберiгаються
доти| доки Mix членами Цеi
спiльноти не почнугь складати-
ся неформальнi ("pg в службу,
а в друкбул), нестатуrнi (у по-
зитивному ceHci tlього слова)
взаGмини. Особливо це вияв-
ляеться тqдi, коли такий пiдроз-
дiл проходупь чrлях (зокрема
бойовий) спiльного прохивання
трудноlцiв, }прат, неприGмнос-
тей, поразок. ТоД товариськi
взаемини плавно перехqдять у
братерськi. Такий тип к}аемин
характеризуеться тим, lцо чra,
впще plBenb нфорпелылпх,
лrоF|сьхtг;x., братерсьхпх вrае-
Iепн, тпп рйллrrе довадuться
звертатпея до cTaTlrry. lHaK-
ше кФк}ни, вiдбуваеться плав-
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учнiв за типом: учитель терпить
споживацьке ставлення учнiв
(учитель як офiцiант, якому за-
плачено) через високу зарплаry
iчерез страх бри звiльненим, а
учнi й батьки терплять висунрi
школою та учителями вимоги
(якi в такому разi не виходять
за межi навчання) через необ-
хiднiсть отримати документ про
ocBiry. Туг yci взаемини реryлю-
ються договорами (i найчастi-
ще письмовими). TaKi крайнi
формально-договiрнi взаемини
(пiдпорядкування пунктам уго-

ди) зберiгаються доти, доки мiж
членами цiеТ спiльноти не поч-
нуrь складатися неформальнi
((не тому ч{о за грошi"), не-
договiрнi (у позитивному ceHci
цього слова) взаемини. Особ-
ливо це виявляеться тодi,, коли
ця спiльнота проходить якийсь
шлях спiльного проживання
успiху, досягнень. Тодi парт-
HepcbKi взаемини плавно пере-
ходять у братерськi. lнакше ка-
>lоли, вiдбуваеться плавний пе-
рехiд вiд зовнiшньоi договiрноТ
реryляцiТ взаомин до внугрiш-

ньоТ, що базуеться на довiрi й
повазi. Прикладом можугь слу-
жити варiанти укладiв, описанi
О. Тубельским дrlя школи, або
В. БедерхановоТ ддя лiтнього
табору. Таким, на наш погляд, е
уклад дитячого Всеросiйського
ДИТЯЧОГо центру пОрленоко та
табору "Дртекп.
, Як видно, ми з двох бокiв

спробували пiдiйти до того iде-
€rльного BapiaHTa, коли необхiд-
HicTb у зовнiшнiх реryляторах
вiдпадае, коли взаемини мiж
членами спiльноти органiчнi.

Схема 2
ПОВНИЙ СПЕКТР ТИПIВ ШКIЛЬНИХ УКЛАДIВ

Bicb кМи> - кЯр

Промiжна формаКолекгивiстський Промiжr
уклад

Такий тип укладу, вжива-
ючи термiнологiю С. Франка,
назвемо соборним. Базове по-
чугтя практичних вiдносин сус-
пiльства, керованого внугрiш-
HiM реryлятором - довiра[24].
.Щослiдження l. Аметовим[25]
феномена довiри, виконане пiд
нашим керiвництвом, пiдтвер-
дило гiпотезу В. 3iнченка про
те, що icHye прямпй зв'язок
рiвня ставлення ylHiB до
cBoei щколп (вИ любовi до
ненавпстi), рiвня самопочуrт-
тя, в якому найчастitде пере-
бувають учнi (вiд комфорry до
тривожностi та страху), i рiвня
довiрu/недовiрп. В. 3iнченко
ствермував, що почуггя довi-
риlнедовiри (здатне породху-
вати багато iнших почугтiв (вiд
любовi до ненавистi), cTaHiB
(вiд комфорryдо стресу iФрус-
трацii), соцiальних установок
(вiд прийняття до вiдторгнен-
НЯ),[26]. "Випередхальна (кув-
сив-наш. - А. О.) довiра е ос-
новою особистiсного зростан-
ня як дорослих, так i дiтей>аа.
аrЩовiра - початкова уста-
новка вiдкрuтостi назусrрiч

Соборний
уклад

<iншому>, Iцо створюе схuль-
HicTb до поrлuблення спiлку-
вання>f27,28]. Можна сказати,
U_lo реryлятором норм€Ulьних
людських взаемин е зовсiм не
толерантнiсть, а любов Його
членiв один до одного. А основ-
ною формуliою таких взаемин
можна назвати принцип святих
отцiв [-tеркви, сформульований
для церковного домобудiвниц-
тва: прозматтiсть у подробицях,
однiсть у головному, i в усьому
- любово. .Щiйсно, довiра i л)о-
бов нерозривно зв'язанi один з
одним. Ми довiряемо тим, кого
любимо, так само як 1 люби-
мо того, коNrу можна довiряти.
Вiдсрнiсть довiри руйнуе лю-
бов, а довiра передуе любовi.
опишiмо тип такого шкiльного
укладу, зупинившись на ньому
докJlадно.

Соборнпй lцкiльний уклад.
Те, що поняття соборностi е
одним iз фундаментаJlьних по-
нять православного богослов'я,
здивувати нiкого не може. Але
нас надзвичайно порадувало
те, що соборнiсть включено в
коло понять нових цiнностей

Промiжна форма ,Д,емократичний
уклад

освlти, наведених цlлком де_
мократичним виданнямас. KpiM
того, Bol.{o лягло в основу нових
педагогiчних концепцiй[29,30].
Нашу принципову статгю[З1]
про педагогiчний аспект собор-
HocTi було включено в номер
журналу, пiдготований редак-
цiею часопису "Новые ценнос-
ти образования). .Ми навмисно
згадуемо про це, щоб пiдкрес-
лити факт визнання цього при-
нципу i тiею частиною педаго-
гiчноi науки, яка досить далека
вiд православного свiтогляду.
Природно, що в новому педа-
гогiчному KoHTeKcTi соборНсть
висryпае як (ключове й охоп-
лююче поняття всiеI людськоТ
реальностiо[32], а не як спокон-
вiчний богословський (точнiше
еклезiологiчний) принцип. fule
необхiдно розумiти, що лише
на першому етапi розумiння й
реалiзацii принцип соборностi
може висryпати як спосiб ор-
ганiзацii, посryпово перерос-
таючи в принцип Соборноi ед-
HocTi як 1принцип внуrренней
формы совершенного единства
множества>t33]. l тому на по-
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нального хиття не була б зро-чатковому етапi становлення

шкiльного спiвтовариства со-
борнiсть (як душа Православ'яо
(прот. Сергiй Булгаков) може
буrи способом органiзаЦi шко-
ли, тому lцо модель соборноi
едностi, заснована на свободi
кожного члена соборного ор-
ганiзму, не дасть виродитися
едностi в однаковiсть, цlо зни-
u{ye волю кохного. Якщо рап-
том це трапляетюя, то (ед_
нання в дуlиках створюе секry,
школу, партilо, що мо>пль бри
спаянi, дrасrцплiновФli, однак,
з€lлишатися наgтiльки х рилуче-
ними iз соборностi, як i вiйсько,
кероване qднlею владою та од-
нiею волею,[34I- Таке буггя пе-
рестае бути, за спов€lми В. Со-
ловйова, .гiдtlим,, тому що тодi
оодиничний епемент угвердхуе
себе в cBoei осiбностi, прагну-
чи виклlодlити або придушити
чухе буггя, або.тоД одиничнi
елементи нарiзно або разом
хочугь стати на мiсце цiлого,
виключаlоть або заперечують
Його самосгiйку еднiсть, i, (...)
все це: i винягкове самоствер-
дхення (егоiзм), i анархiчний
партицуляриэм, i деспотичне
об'ед.lrання ми повиннi визнати
з.799,[35]. Щоб не стати заруч-
никами анархii, деспотизму або
сектантства, необхiдно докпад-
но розглянуги ocHoBHi ознаки-
атрибуги справжньоi собор-
HocTi.

Такими, на думку С. Хору-
жого, е свобода, органiчнiсть,
згода, благодать i любов. Таку
суму атрибрiв BiH виводить э
однiеI з хом'яковських фор-
мул-визначень, вiдповiдно до
якоi Соборна еднiсть е (единс-
тво свободное и органическое,
живое нач€lло которого есть
Бохественная благодать вза-
имной любви>, 3упинiмооя на
кожнiй складовiй окремо.

Не випадково першою О. Хо-
м'яков поставив свободу. Мя
захiдного iндивiдумiстичного
рафонмiзму, свобода, звичай-
но х, несумiсна-з еднiстю. 3а
О. Хом'яковим же; соборнiсть е
стотожнiстю едностi Й свободи,
чlо виявляеться в эаконi диов-
Hoi любовiо. Туг, на наш погляд,
акryальною е давня дискусiя про
те, що таке справхня свобода:
свобода вiд або свобода з(з)?
Коли людина справдi вiльна?
Коли вона, (звiльняючись", вiд-

тинае або коли з'еднуе, знахо-
дячи свободу? .Щ,ля слов'янськоТ
соборноi свiдомостi ця дилема
вирiшуеться на користь свобо-
ди з(з), Усяке вiдсiкання - це
розрив зв'язку, порушення од-
HocTi.

Свобода з(э,) передбачае зна-
ходхення зЕi'язкiв, обов'язкiв.
3В'я3ок (=обов,язок) е вiд,
ношенняr lцо дае й приймаё.
,Щвостороннiй зв'язок - це про-
цес обопiльного дару, процес
взаемноi подяки. оВiднiмiть у
будь-якоТ людини все те, чим
вона зобов'язана iншим, почи-
наючи вiд cBoix батькiв i закiн-
чуючи державою та всесвiтньою
iсторiею, - i не тiльки вiд сво-
боди, а й i вiд самого iТ icHyBaH-
ня не заJ,lишиться зовсiм нiчого.
Заперечувати цей фак немину-
чоi залежностi було б божевiл-
л9цо[37]. Людина пов'язана,
зобов'язана (=вiльна) з iншою
людиною виробництвом (обмi-
ном) цiнностей (передусiм ду-
ховних).

Чим у людини бiльша кiль-
KicTb променiв cTocyHKiB ryрботи
(яару1, тим краще, променистi-
ше ii внррiшне сонце, тому
цlо (сонце мае бри в людинi

- центрi космосу, а сама лю-
дина мала б буги сонцем cBiry.
<...> А сонце поза людиною, i

людина 
" 

пiбцi"[38l. Сонячна лю-
дуlна - люд4на, що дае. "Дайте, i

дастьс, Вам" (Лк,6, З8). "Прося-
щему у тебя дай и от хотящего
занять у тебя не отвращайся"
(мф. 5,42).

Вiльна людина - це люди-
на, долучена до iнtчих; людина,
щохвилини готова пitоуватися
про iншого; людина жертовна,
максиммьно виявляеться сво-
бода у взаемнiй любовi. Люд-
cbKi взаемини, освяченi щирою
любов'ю,. е - справдi вiльними.
Свобода - це зв'язок, а не вiд-
сiкання. кПоtlлuрена iлюзiя на-
чlих сунаснпкiв розумiтп сво-
боду як абсолютну незалехс-
HicTb людuнп вiд (курсив наш.

- Д. О.) установлених столiт-
тями традицiй i звичаIв нацiо-

зумiлою наlцпм предкам, що
дпвплпся на таку незалех?
HicTb як на розгнуlзданiсть i
свавiлля, що нiчого спiльноrо
зi свободою не малиll[39],

Школяр перебувае в ролi
споживача, в умовах вiдсуг-
HocTi необхiдностi ryрботи про
iншого. У шкiльному класi ми
набагато частiше чуемо nHe
пiдказуй!>, р|у к.Щ,опоможи, пiд-
кажи!о Учнi поставленi систе-
мою в рамки хибноi piBHocTi ("А
чим ти кращий iнших?о); нiбито
обумовленоТ рiвнiстю BiKy од-
нокласникiв. Це робить ганеб-
ною допомоry iншому ("Якщо
BiH MeHi допомаiае, значить я
слабкiшийп) i факrично цiлком
викпючае взаемообмiн (зокрема
знаннями). Школа стае мiсцем,
де пiдлtiток вiдучуеться вiд ryр-
боти про iншого, вiд думки про
давання. Основою взаемин мiж

tшколярами, 
як правило, ста-

ють аж нiяк не ryрбота iда_ван-
ня, що робить безкорисливiсть

- одну з корiнних рис слов'ян

- безглуздим пережитком. Yci
перелiченi чинники не сприяють
тому, ч4об школа ставала <жи-
вим соборним органiзмом>, а
не мiсцем вiдбування встанов-
леноi дерlкавою повинностi.

Для просування до соборноi
едностi необхiдно, щоб кожен
школяр хоч у чомусь (iндивiду-
альному, близькому йому) про-
являв (домiнанту на iншогоо
(О. Ухгомський) сьогоднi ж, а не
колись, пiсля закiнчення шко-
ли (коли потребу давання вже
атрофовано). Лише внррitllня
потреба вiддавати дае внуrрiш-
ню свободу людинi. Взаемна
ryрбота - це згода, солiдар-
HicTb, 3аqдання вчнтеля - на-
лагодити стосунки взаемовiд-
дачi, зробити i'x щоденною,
tцохвилинною нормою, зробити
ix максим€цьно рiзноманiтни-
ми. Взаеморозумiння, взае-
модопомоrа, взrаемоryрбота,
взаемовiдJ\ача, стосунки довi-
ри i, зрештою, любовi створю-
ють органiчну вiльну еднiсть мiж
людьми, iMeHoBaHy спiвзвуtч-
чям, суцвiттям, засновану на
спiвчуптi, coBIcTi, солiдар-
носti, Така еднiсть соратникiв i

е першим етапсiм на шляху до
Соборноi €дностi, характер-
ною рисою якоТ е, як сказав би
К. Леонтьев, кцgiццg поеднан-
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няD. (тох ви!ца крапка розвит-
ку не тiльки в органiчних тiлах,
а й узагапi в органiчних явищах

- це вищий сryпiнь складltостi,
об'еднаний внррiшньою де-
спотичноlо еднiстю"[40].

Люди, а особливо дiти, кра-
сивi своею неоднаковiстю. Не-
схожiсть додае оообливостi, ко-
лориry! оригiнмьностi, багатс-
тва едностi дитячого колективу.
Краса но в правильностi рис,
а саме з сродзикщi".3авдан-
на вчOJтела - навчптп дпrпну
бачптп арqдз,пнry|r, в ilHutoMy
I знаlсодtlтu fi в собI, навчur-
tп дптпн!| радtтu асоблнвIй
lФас' lнщоrо (а не схохlй
ляrrжовФтi) за упоовu абсо-
лотшоI вiп суmlостl эаqдlоостi.
"3а природнот неоднаковостi
людей - настiльки х неминрiй,
наскiльки й бажанiй: було б
сумно, якби Bci люди були ду-
ховно i фiзично однаковi, тоД
й сама множиннiсть людей не
мала б сенсу - пряма piBHicTb
Mix ними в iхнiй частковостi або
oKpeMocTi була б зовсiм немож-
пцgбю"[41].

Але розушliння соборностi
як (принципу збирання мно-
жинностi в еднiсть - принципу
зв'язцу, принципуз'еднд1.1цq"[42]

- лицJе перший органiзаЦйний
крок чrкiльних перетворень.
фугим кроком входхення в
соборнiсть е д}DФвне вход-
ження в соборний органiзм
Православ'яl в живе тйо Церк-

B}r. Вiд(И вh безбожництва -
це\ще не крок до соборностi, а
niBKpotqy. Важливi пiвкроtо7, але
не вирiшальнi. Нинiчlнi школярi
набагато менше отpyeHi атеТс-
тичним (вихованнямD, хоч i за-
HypeHi в атмосферу загального

-розгулу сатанiзму. У них немае
вiдторгнення й скепсису пh час
зiткнення з L[ерквою.

Фiлолофсько- богословсь-
кий вiдступ нам знадобився дrlя
того, tцоб по(азати, що собор-
ний тип шкiльного укладу не
мохе вписуватися в просту ло-
гiку переваги (миD або "я". Та-
кий тип укrlаду парадоксалЁний,
антиномiчний. BiH припускае
внугрiшне жерело органiчностi
(а не органiзацii), самореryляцiя

- iMaHeHTHa властивiоть собор-
ного Укrlаду. G. Франк вказав
сrвнаюt саfuрнoс.В. Наведемо
Ц ознаки, одночасно екстрапо-
люючи ix на шкiльний уклад.

,l а

t. вСаборнiс}ъ - ц€l яlкз€-
значено, орrанiчно нер<хrрпв-
на фнiсть ..ап i аtu*, Iца вп-
рфтае з первuнноi eglocTi
смrл. При цьо},rу не т'иьки ок-
peMi члени соборноТ едностi
(ояо i отио або "ви") невiддiльнi
одне вh одногоt але в такому ж
невiддiльному зв'язку перебу-
вають мiж собою сама вднiсть
(миD i розчленована мно)<ин-
HicTb iндивiДв, що скпадають ii.
<...> Цiле не тiльки нерозривно
поеднуе частини, а й присугне
в коr<нiй зi cBoix .rз6lцц"[43l.
Досвlд кращих шкiл, якi мають
власну неповторнiсть та iм'я,
пiдтверддqуе, що кожен член
цього шкiльного спiвтовариства

- носiй Цеi унiкальностi, ко>ltна
людина - вiдповИальний носiй
д}повного капiталу школи.

2. *Соборна еднiстъ ста-
новЕть хнtтевпй сснс саrlоi
особпстwri. Вона не е мя неТ
зовнiшнiм середовиlцем, що
перебувае у вiдношеннi зовнiш-
ньоI взаемоДi з особистiстю.
Вона не е об'еlоом абстрак-
тно-пред!rетного пiзнання й
рилiтарно-пра]сичного вhно-
шення, а е нiби духовним дле-
релOмl яким в}rугрiшньо живе
особистiсть, fi багатGтво, ii над-
бання"[44]. lЦldtльнuй укrrад
мохна ваахатп соборнпп,
яклцо учнt йдуть у лцксrлу не
на навчання, а вчuтелi - не
на роботу, а йтI, й iHtul; на
хптта.

3. вФfuрле цiле, частuнапо
EKoIlo lюч!вGтьсг *обпстасть
l яке становllтьxгттввнй енс
втанньаi, мае буги настiль-
ки ж конкретно-iндцвiдуаль-
но, як сама особистiсть. (...)
Справжне (ми, настiльки ж iH-
дивiдуально як (я} i сlаэ>[45].
Тiльки школа, що мае власнеt
irцивiдуальне обличчяt здатна
виховувати pHiB, що володiють
iндивiдуальнiстю, HecxoxicTto
i колоритом. Безликi 1l.tHi - це
продуlсг безликоТ школи.

4. оМо)<llиво, найiстотнiща
вiдмiннiсть соборностi як внут-
рiшньоi iстоти вiд зовнiшньоем-
пiричного t|lapy громадськостi
полягае в П надчасовiй едностi,
в якiй ми зна(Oдимо новий, не
врахований нами досi момент
справдi реальноТ первинноТ ед-
HocTi суспiл"6цх"[46I. ЦlKtltb-
на еднiстъ - це не тiлькн Ti
лwр, що i даннй час скла-

дакrть цр qднiсть, а й Ti, tцо
пiшли з Hei (закiнчили школу|
виТхали або HaBiTb померли),
а такох пайбуплi ygHl, чпi
батысп сьоrон$ лце сtщятьзi,
партоrо. Пам'ять i Mpii скляла-
ють живу сугнiсть шкiльноТ ре-
алbHocтi, ii традицiю i цульryрУ
як зв'язок поколiнь.

Соборний шкiльний уклад
отвQрюе хива повноЦнfiа внуг_
рiшня органiчна qднiсть школи.

Резонно 9апитати: то де х
таку школу знайти? ,Ще в наtл
час знайти повноцiнну, Цльну
людинуl яка б була здоровою

i тiлесно, i душевно, i дцов-
но? ВiдповЬ на це запитакня
криеться в TiM tлляry, яким iде
llJкола: або в прагненнi до ЦеТ
повноцiнностi, або в достат-
HocTi чогось малого, чим вона
володiе. Мимоволi напрошуеть-
ся порiвняння про журавля в
небiiсиницювруЦ.

На наtл погляд, е ризико-
ваний шлях до повноцiнностi,
до внугрiчrньоi повноти, шлжr
повний помилок, несподiванок,
який дае незнdчну моlкливiсть
прориву, а е надiйний безризи-
ковий шлях зовнjшнього реry-
лювання шкiлЁного механiзму.
Перший - ризикований, Еrле
даруе надiю, другий - безри-
эиковий, але безнадiйний. Зга-
даймо А. Макаренка, що довiрив
колонiстовi Семену Карабанову
гроч.li i револьвер. Знамени-
та ецена iстерики Карабанова
ст€rла педагогiчноtо кпасикою.
3гадайте Ц рядки. "BiH асопuв
себе sа горло, начебто його
щось душило, поilа рвонув ко,
Mip iаlrптався.

- Вп надi мною знуц!аетвя!
Не нохе бупа, щаб вп MeHi так
довiFлп. Не може бутtl! Чуете?
Не мохе бутu! Вu навмнсно ри-
мкуете, я знаю, мвмпсно...

BiH задIахнувся i ciB на
666цбл[47t.

Звичайно, Антон семено-
вич ризикував, але цей ризик
давав надiю, давав ,шанс на
прорив дl,ховного зростання
цього юнака. Простiше було не
ризикувати, але тоД б цей без-
приryльний знову i знову шукав
lllляхи до новоТ втечi. А. Мака-
РенкО шукав с)qуровля в небiо,-
хоча це могло йому коштрати,
як MiHiMyM, волi, як максимум,
хиття. Тому BiH i великий. Па-
радоксально, €lле, говорячи про
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соборний уклад, що фунryеться
на релiгiйних догматах, ми наво-
димо приклад веJIикого aTeicTa
Макаренка... А. Васильев-Ма-
каренко, вrrратий племiнник
А. Макаренка, пралh якого
(6атько великого Антона Семе-
новича} Семен Григорович був
церковним старостою в Бiлопiл-
лi (а старосгою не моглз буrи
люд]r}rа нешановна або HeBipy-
lсrra), пише: (Антон нiколи не
бр воliовничим безбожником,
баналшrим атеiстом, зарФкеним
мqдriим у драдцятому столiттi
д}rюl, заперечення, скорiше BiH
бр тиrк)вим праqдошукачем,
а зн€нитъ i Богошукачем Бога,
як(ж) p(BylriB по-своемуп[48].
Шлmr регламентацiТ й догово-
ру - безр,tзиковi шляхи. Якби
Макаренко йшов одним iз них
або rBBiTb (довiряв, але пере-
вiрявr, ю l(арабанов напевно б
уriк

Прrнципом органiзацiТ ло-
кальноТ внррiшньо органiчноТ
субцульryри взаемин школи
ми в8акаемо принLмп собор-
HocTi. .органiчна соборнiсть
передбачае не тiльки родову
едriсть, а й особисте живе
спiдкlвання мiж людьми, - i не
тiльюr рh i iндивiд, а й особли-
вий надособистiстний витiк, у
якому примиряеться родове 3
iндrrвhуальllцц"[49]. "Собор-
HicTb протилежна i (...) авто-
рrтарностi, i <...> iндивiдумiз-
MoBi, вона означае коммюно-
TapHicTb, lцо не знае зовнiш-
ньоrо над собою авторитеry
та iндивiдуалiстичноТ самоти i
замкнугостi"[50].
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