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ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ КУЛЬТУРИ

Формування такого напряму культуроло-
гії, як морфологія культури, пов’язується 
з розвитком порівняльних досліджень, на-
самперед в орієнталістиці. Само позначення 
Kulturmorphologie впровадив німецький аф-
риканіст, творець (поряд з віденським свя-
щеником Ф. Гребнером) концепції так званих 
культурних кіл, Лео Фробеніус, який був за-
сновником діючого й донині (у Франкфурті- 
на-Майні) Німецького Товариства Морфології 
Культури. Популяризації напряму посприяв 
Освальд Шпенґлер, скориставшись його по-
няттєвим апаратом. Та коли предметне поле 
тут окреслюється розвитком компаративіст-
ських досліджень, то методика склалася на-
багато раніше, і виводиться вона насамперед 
з ідей Й .В. Ґете про загальну морфологію як 
особливий міждисциплінарний напрям до-
сліджень, з вчення про мову як особливий 

організм В. Гумбольдта, О. Потебні та їх по-
слідовників, з романтичної “філософії жит-
тя”, де було вперше проголошено “пріоритет 
цілісності як інтеграційного процесу” [18, 9]. 
Нарешті, всі ці ідейні напрями зверталися та-
кож до спадщини неоплатонізму, зокрема, до 
таких категорій, розроблених Плотіном, як 
архетип, подібність (omoiwma) та, особливо, 
внутрішня форма (так звана endos eidos). 
Особливо цікавим цей поняттєвий апарат ви-
являється для аналізу того, як складаються 
особливі засоби виражальності в окремих га-
лузях художньої культури.

У зв’язку з питанням про становлення 
концепцій морфології як загальної науки про 
форми, що набуває значення наукового мето-
ду, необхідно зробити одне застереження. Ні-
мецькомовна традиція розумування, в річищі 
якої розроблялися уявлення цього напряму, 

Ігор Юдкін-Ріпун

ХУДОЖНІ КОДИ В МОРФОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ: 
ОПИС ТЕКСТІВ І ДЕРИВАЦІЯ СЕНСІВ

Анотація. Морфологічний підхід, заснований на пріо-
ритеті цілісності культури та її інтеграції, визначає 
центральне місце опосереднення (медіації) в процесі 
інтерпретації витворів культури (артефактів), який 
започатковується рефлексією і породжує проміжний 
світ медіумів між людиною та середовищем. Форму-
вання вторинних знакових систем пояснюється на ос-
нові вчення про внутрішню форму як організацію змісту, 
придатну до саморозвитку, а довільність мовного зна-
ка є наслідком його інтерпретації. Конкретний взірець 
формування художнього коду демонструє перетворення 
слова в театрі.
Ключові слова: внутрішня форма, рефлексія, інтерпре-
тація, проміжний світ, медіація, медіум.

Аннотация. Морфологический подход, основанный на 
приоритете целостности культуры и ее интеграции, 
определяет центральное место опосредования (меди-
ации) в процессе интерпретации продуктов культуры 
(артефактов), инициируемом рефлексией и порождаю-
щем промежуточный мир медиумов между человеком 
и окружением. Формирование вторичных знаковых сис-
тем поясняется на основе учения о внутренней форме 

как организации содержания, способной к саморазви-
тию, а произвольность языкового знака предстает 
следствием его интерпретации. Конкретный образец 
формирования художественного кода демонстрирует 
преображение слова в театре. 
Ключевые слова: внутренняя форма, рефлексия, интер-
претация, промежуточный мир, медиация, медиум.

Summary. A morphological approach is founded upon the 
priority of the integrity and integration of culture, and it 
determines the central role of mediation within the interpre-
tation of a culture’s products, the last being initiated with 
the reflection and generating the intermediary world of the 
mediums between human being and its environment. The 
formation of the secondary symbolic systems is explained on 
the ground of the concept of bridge form as the self-devel-
oping organization of meaningful contents, the arbitrariness 
of a language sign being the consequence of its multiplied 
interpretations. The transfiguration of a word in drama is 
regarded to be the pattern of such a formation.
Key words: bridge form, reflection, interpretation, interme-
diary world, mediation, medium.

УДК 303.446.2: 130.2
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Ігор ЮдкІн-рІпун. ХудоЖнІ кодИ В МорФоЛогІЇ куЛЬТурИ: опИС ТЕкСТІВ І дЕрИВАЦІЯ СЕнСІВ

користується поняттям Gestalt, що перекла-
дається одночасно і як форма, і як образ, а 
відтак має значення змістовної, осмисленої 
форми. Своєю чергою, для окреслення понят-
тя змісту вживаються принаймні два термі- 
ни – Gehalt та Inhalt, де перехрещуються озна-
чення сенсу форми та її матеріалу, речовини. 
Відтак вульгаризовані уявлення про відно-
шення “зміст—форма” непридатні для вжитку 
в термінологічній системі морфології культу-
ри. Тут ітиметься завжди про змістовну фор-
му, невіддільну як від її змістовного сенсу, так 
і від тієї субстанції, що стає її носієм. Більше 
того, така форма завжди становить лише одну 
з метаморфоз невпинного процесу перетво-
рень і постає не як статичний факт, а як про-
грама таких перетворень. Водночас вона за-
вжди постає як предмет рефлексії, через яку 
осмислюється й виявляє свою змістовну на-
повненість, розкривається саме як проміжний 
щабель у нескінченому ланцюгу метаморфоз, 
де закладено джерело наступних перетворень 
і породження щоразу новіших форм.

У поширенні загальних морфологічних 
уявлень на дослідження культури перший 
крок здійснив насамперед В. Дільтей, впрова-
дивши уявлення про “речові форми” (formae 
substantiales), які становлять “доступний піз-
нанню зміст дійсності” в природничих науках, 
на противагу змістовним, осмисленим фор-
мам культури, відтак посприявши усамостій-
ненню гуманітарного знання й окресленню 
його предметного кола. Та значно далі просу-
нув поступ морфологічного методу в культу-
рології М. Шелер, розробивши концепцію 
“закону любові” (ordo amoris). Засновуючись 
на уявленні про “потаємну людину” (homo 
absconditus), він запропонував тезу, що “лю-
дина, перш ніж вона є ens cogitans (єство мис-
ляче) або ens volens (єство бажаюче) стає ens 
amans (єство любляче)”. Любов як самозрос-
тання та самозбудження дозволяє розкривати-
ся потаємним силам людини: “Любов любить 
і дивиться в процесі любові (im Lieben) далі 
від того, що в неї в руках. Рух любові безмеж-
но розгортає особистість” [17]. Так, виходячи 
з християнських уявлень про первинність сил 
любові, М. Шелер фактично виводить з неї 
ідею рефлексії як джерела безмежного розвит- 

ку особи, а відтак і зафіксованих творіннями її 
слідів, зокрема її текстів. Теза про породжену 
та спрямовану любов’ю рефлексію становить 
вихідну точку для розвитку уявлень про інтер-
претацію, витлумачення форм культури, а від-
так про виявлення їх змістовного навантажен-
ня через рефлексію над ними.

Конкретизацією морфологічного методу 
для потреб культурології завдячуємо А. Рі-
глю, який вдався до аналізу конкретних явищ 
історії мистецтва як до виявів цілісності епо-
хи. За характеристикою Г. Зедльмайра, “ви-
окремлено певну художню форму (мотив) і 
віднайдено генетично похідні від неї форми. 
Так утворюються генетичні ряди, в яких ге-
нетично ідентична форма (мотив) зазнає ме-
таморфоз.., наче проходить через різні стилі” 
[3, 40]. Рушійна сила таких метаморфоз – це 
“спрямування художньої волі” [3, 42], а зі сво-
го боку “носієм цієї над індивідуальної волі, 
так само як і об’єктивного Духа, є група лю-
дей” [3, 46]. Такий підхід означав революцій-
ний крок у мистецтвознавстві: форми стали 
розглядатися не як статичні, наперед визначе-
ні, а в динаміці історичного розвитку, як сліди 
динамічної творчої волі, яким властива істо-
рична “внутрішня доля” [3, 51]. Тут виявлено 
дуже істотну особливість цілісності як про-
відної морфологічної категорії. Ключове зна-
чення морфології як інтегрального, цілісного 
розуміння культури для виявлення історичної 
динаміки її розвитку полягає в тому, що уяв-
лення про цілісність розкривається як умова 
вільного волевиявлення особи як творця і но-
сія культури. Цілісність культури персоніфіко-
вано як цілісність індивідуумів через уявлення 
про особистісну свободу. Відтак впроваджен-
ня А. Ріглем уявлення про творчу волю як 
основу інтеграції уможливлює конкретний 
історичний аналіз розвитку форм цілісності 
через розкриття названої “внутрішньої долі” 
культури в її сув’язі з вільністю особистості, 
її самовизначенням. Рівнобіжне зіставлення 
“долі” й “волі” відкриває шлях виявлення в 
культурі наочних слідів її суспільної зумовле-
ності, її цілісності як образу суспільного ор-
ганізму. 

Морфологічна проблематика культурології 
постає також, зокрема, у вигляді ґенології (або 
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ґенерології) — концепції жанрово-видових 
поділів культури. У дещо іншому аспектів ця 
ж проблематика осмислюється як таксоно- 
мія — уявлення про класифікаційні поділи 
самих кодів культури за взірцем, приміром, 
етимологічних гнізд або семантичних полів у 
мові. Родовидові взаємини, що кладуться тут 
в основу, належать до компетенції вчення про 
змістовну форму в тому сенсі, що саме позна-
чення формальними елементами предмету 
художнього повідомлення стає значущим для 
жанрової атрибуції тексту. Н. Х . Копистянська, 
зокрема, запропонувала спіралеподібну кон-
струкцію для пояснення цих взаємин, які різ-
няться вже з переходом від історичної епохи до 
її окремих стилів, напрямів, до індивідуальної 
творчості. Зокрема, за її висновком, “жанрова 
система динамічна не лише тому, що вона по-
стійно поповнюється новими компонентами, 
а й тому, що усередині її постійно проходить 
переміщення і її компоненти не рівнозначні” 
[6, 63]. У цьому аспекті морфології істотне те, 
що кожен елемент будь-якого артефакту (ви-
твору культури), а насамперед художнього 
тексту постає не як окрема “цеглинка”, а як 
представник певного роду та виду, приміром, 
жанру. З іншого боку, таке засвідчування на-
лежності до певної царини культури стано-
вить вияв загального процесу категоризації, 
подібного, зокрема, віднесенню того чи того 
слова до категорії іменників чи дієслів. Цей 
аспект морфології свідчить, що в будь-якому 
тексті (артефакті) кожен елемент завжди від-
силає до того, що стоїть за текстом, вказуючи 
на ту категорію, до якої він належить. Інакше 
кажучи, він наділений референцією — мере-
жею посилань, лише в якій дістає свій сенс. 
Ця обставина виявляється дуже істотною для 
розуміння того, як формуються специфічні 
вторинні знакові системи. У мовознавстві ві-
домо, що “слово змінює значення не само по 
собі, але як член лексичної групи” [2, 94], і 
це можна сказати про кожен витвір культури. 
Їх переосмислення як запорука формування 
похідних сенсів, семантичної деривації, не 
може здійснюватися поодинці, окремо, а за-
вжди стосується тих сукупностей, до яких  
вони входять та до яких містять посилання, 
референції. 

Для того, щоб пояснити особливості спе-
цифічних знакових систем, створюваних 
для особливих царин культури, слід взяти 
до уваги одну загальну закономірність. До-
бре відома зворотна залежність людини від 
нею ж створеного штучного середовища — 
техносфери, що постає як своєрідні милиці, 
до яких вона звикає і яких не може уникати. 
За французьким прислів’ям (наведеним, зо-
крема, в збірці М. Номиса як паралель до 
українського “кожний добродій має свою ми-
лицю”), chaque homme de bien a sa jambe de 
bois (дослівно “кожна людина з майном має 
і свою дерев’яну ногу”) [10, №. 13531, 588]. 
Комфорт техносфери породжує дезадаптацію 
людини до створеного нею ж середовища, 
своєрідний імунодефіцит. Так, за Г. Лукачем, 
“новий час робить людину щоразу більше за-
лежною від цілокупностей та всезагальностей 
(von Ganzheiten und Allheiten) та водночас що-
разу більше незалежною від окремішностей 
та особливостей”. В царині театру це вело, 
зокрема, до того, що “колишня... ренесансна 
драма була насамперед драмою великих ін-
дивідуумів, теперішня драма — драмою ін-
дивідуалізму” [4, 111]. Відтак в антропології 
культури сформувалися уявлення про те, що 
техносфера “нейтралізує” людське тіло, “роз-
вантажує” його, водночас обтяжуючи психіку, 
зокрема, через свою чужорідність до людської 
мови: активність мовлення нічого не змінює 
в речах, про які воно висловлюється. Завдяки 
зображальній функції слова конституюється 
певний проміжний світ (Zwischenwelt), чий 
розвантажувальний ефект… “на іншому рів-
ні” обертається новим навантаженням [11, 
16—17]. Отже, споглядальність як така, ре-
презентація знакового світу без втручання в 
означуване ним предметне середовище самі 
собою виявляються не здатними для фор-
мування похідних знакових систем, тож для 
їх створення необхідним стає перетворення 
самого предметного середовища через ство-
рення посередників. Саме опосередкування 
і визначає відзначену придатність елементів 
витворів культури репрезентувати ті чи інші 
категорії, виступати представниками її царин, 
оскільки їхня властивість нести референцію, 
посилання на те, що стоїть за текстом, стано-
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вить похідне від їхньої посередницької місії. 
Концепція “проміжного світу” (Zwischen-(Zwischen-

welt), світу-посередника особливо істотна для 
розуміння родоводу художніх кодів. Морфо-
логічний підхід дає змогу впровадити уза-
гальнене поняття опосереднення, яке взагалі 
посідало одне з провідних місць у німецькій 
філософській класиці — так звану медіацію, 
яким охоплюється спільна основа знаків мови 
й інших кодів та знарядь техносфери. Як вер-
бальні, так інструментальні сфери творчості 
людини, як слова, так і рукотворні речі визна-
чаються причетністю саме до “проміжного 
світу” опосереднення стосунків людини до 
дійсності — тобто їхнім статусом як медіумів. 
Знакотворчість та знаряддєтворення станов-
лять саме формування таких медіумів, чи то у 
вербальній, чи в інструментальній формі. Для 
характеристики їхніх посередницьких власти-
востей вживається поняття “медіативності” — 
придатності людських витворів інтегруватися 
до “проміжного світу” сполучників людини 
з дійсністю. Можна сказати, медіація, посе-
редництво становить пояснювальну основу 
вищеназваної референції як загальної власти-
вості витворів культури.

Та особливо істотним для розуміння генези 
художніх кодів видається істотний зв’язок ме-
діативності з периферійністю. Посередницькі 
властивості виявляються особливо в усіх тих 
теренах культури, які посідають периферійне 
становище відносно тих феноменів, які вида-
ються усталеними в центральній позиції. Саме 
периферійні зони межують з тими суміжними 
галузями, що їх виокремлюють в абстракт- 
ному просторі царин культури, окреслюючи 
його порубіжжя. Так, зокрема, дитинство і 
старість посідають периферійне місце сто-
совно зрілості як центра в персоніфіковано-
му біографічному просторі, мовні діалекти 
(зокрема, поетичні ідіолекти) становлять пе-
риферію відносно загальновживаної норма-
тивної літературної мови (койне). Але саме 
в тому віці, периферійному до зрілості, коли 
малюки перетворюються в дітей, здійснюєть-
ся перехід від засвоєних мовних навичок до 
витворення образних систем і відповідних 
художніх кодів. Саме тут забезпечується ме-
діація, опосереднення мовного досвіду в та-

кий спосіб, що стає можливим утворювати на 
його основі вторинні знакові системи, з яких 
розвивається образний світ культури. Інакше 
кажучи, опосереднення передбачає перехід-
ність як основну властивість периферійних 
теренів культури, визначаючи динамізм її роз-
витку. “Проміжний світ” медіумів складається 
на периферії, подібно до сполучної тканини 
(епітелію) в живому організмі, і саме тут, че-
рез нього феномени центральних теренів вза-
ємодіють із середовищем, визначаючи спря-
мування розвитку культури в цілому, а відтак 
надаючи їй стану переходу.

Звідси ж висновується відома білатераль-
ність знаків, їхня “двобічність” як медіумів, 
їхня дисиметрія як сполучників з порубіжжям 
та проміжних елементів у переході.

Білатеральність становить саме ту власти-
вість “проміжного світу”, яким забезпечуєть-
ся невпинний процес його перетлумачення 
та переосмислення — процес інтерпретації. 
Придатність ставати предметом потенційно 
нескінченної інтерпретації становить фунда-
ментальну властивість будь-якого знака або 
знаряддя як предметів, розташованих саме 
в цій зоні людського порубіжжя. Кожен ар-
тефакт, витвір культури відзначається саме 
властивістю ставати предметом інтерпретації, 
на відміну від природних явищ, оскільки вже 
наявність активного суб’єкта, що створює ці 
артефакти, передбачає розгортання рефлексії 
як визначального, стрижневого процесу ін-
терпретації. Саме в річищі цього процесу від-
криваються можливості того, що було визна-
чено як дескрипція текстів і деривація сенсів 
[20, 34].

Інтерпретація становить ключовий меха-
нізм формування вторинних знакових систем 
на основі первинної знакової системи словес-
ності. Скласти уявлення про те, як породжу-
ються нові коди для вираження створених 
творчою волею образів, дає змогу концепція 
внутрішньої форми мови та слова, розвину-
та саме в річищі морфологічної методології. 
Зокрема, очевидна суголосність наведеного 
поняття “внутрішньої долі” з загальним нео-
платоністським уявленням про внутрішню 
форму, де посутньо репрезентується визна-
ченість форми творчою волею. Для вживання 
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цього поняття у мовознавстві необхідно вра-
хувати, що вже В. Гумбольдт, впровадивши 
його, вбачав у ньому насамперед організацію 
змісту, значеннєвого навантаження слова, а 
не самих по собі засобів виразу, наперед ви-
ключаючи протиставлення форми змісту. За 
характеристикою дослідників гумбольдтіан-
ства, внутрішня форма постає як той невиди-
мий принцип організації мови, її віртуальна 
програма, завдяки якій “ціле відображається в 
кожному елементі, але не закарбовується пов- 
ністю в кожному з них”, вона, “залишаючи 
скрізь сліди у вигляді численних зовнішніх 
форм, не застигає в жодній з них”, а водно-
час “завдяки її наявності найдрібніший мов-
ний елемент містить у зародку все, що кожен 
інший” [12, 170, 173]. У дальшому розвитку 
гумбольдтіанства, насамперед у О. О. Потеб-
ні, було виявлено “ототожнення внутрішньої 
форми з етимоном слова ...як елемент первин-
ної номінації” [16, 257].

Тут слід взяти до уваги відомий “пара-
докс Потебні”, за яким сама первинна номі-
нація (вихідне, етимологічне значення слова) 
тлумачиться, за його власними словами, як 
ознака змінна й мінлива: “Чому вважали, що 
троп є відхиленням від звичайного способу 
мовлення, а не навпаки — звичайне мовлен-
ня є відхиленням від тропа? Перший пере-
хід помітний, другий — цілком непомітний” 
[цит. 15, 63]. Цю ж думку він сформулював 
як основний свій постулат: “Усі значення в 
мові за походженням образні, кожне може з 
плином часу стати безобразним …Коли без-
образність слова вважали чимось вихідним  
(в той час як вона завжди похідна), то це ста-
лося від того, що вона є тимчасовим спокоєм 
думки” [13, 160]. Пов’язується це саме з пере-
ходовим, мінливим сенсом внутрішньої фор-
ми: “Позначення словом є створення нової 
думки в сенсі перетворення ...Слово не може 
бути зрозумілим як вираз ...готової думки” 
[14, 115]. Тут поглиблено розвинуте гумбольд-
тіанцем Г. Штайнталем уявлення про “забут-
тя” старих внутрішніх форм, приміром, у про-
цесі деетимологізації, коли “формується нова 
внутрішня форма мови” [цит. 16, 253]. Даль-
ший розвиток такий підхід знайшов у понятті 
“місткової форми” (bridge form) як проміжної 

“між наявною вже формою та новим значен-
ням слова” та як “форми, що поєднує старе й 
нове значення слова” [16, 254]. Збереження й 
перетворення внутрішньої форми становить 
ту вітальну, життєдайну силу, яка забезпечує 
життєздатність текстів, їх витривалість та іс-
торичну тяглість, а водночас на основі її мін-
ливості забезпечуються можливості створен-
ня вторинних знакових систем. 

Ці мовознавчі рефлексії загальної морфо-
логії стають у нагоді, коли йдеться про візуалі-
зацію слова, про виявлення прихованих у його 
виражальних можливостях наочних образів. 
Перехід від вербального до візуального коду 
в естетиці нового часу звичайно пов’язують 
з іменем Г. Е. Лессінга, який у 17-му розділі 
трактату “Лаокоон” висловив тезу про те, що 
поезія змушує в уяві читача дослівно “при-
пинити усвідомлене існування слів” (Worte 
bewußt zu sein aufhören) [24, 110]. Ці слова тлу-
мачилися по-різному (у перекладах, зокрема, 
говориться про “забуття” словесності). Зазна-
чимо, що сенс полягає саме в завершенні (це 
основне значення вжитого у вислові німецько-
го дієслова) існування слова як такого, в його 
усвідомленні в поетичному контексті як по-
сутнє іншого явища, ніж мова. Та незалежно 
від різночитань незмінним є твердження про 
набуття поетичним словом у свідомості авто-
ра та читача принципово нових рис порівняно 
з поточною загальновживаною мовою. Сло-
весність розтлумачується і перетлумачується 
вже як те, що в бароковій поетиці іменувалося 
емблемою — зображенням, невіддільним від 
супровідного підпису, де словами пояснював-
ся зміст поданої алегорії. Зрештою, історія по-
дає чимало прикладів органічного поєднання 
вербального та візуального компонентів ху-
дожнього мислення, переходу від словеснос-
ті до ейдетичних кодів. Зіставне дослідження 
образотворчої та літературної спадщини Та-
раса Шевченка дало підставу для висновку: 
“Шевченко-літератор стабільно мислив кар-
тинами — візуальними композиціями, котрі 
бачив у деталях внутрішнім зором” [1, 308]. 
Вербальний матеріал зазнає самозаперечення, 
він стає матеріалом візуальним, де суто мовні 
властивості обслуговують вже сторонні щодо 
них образотворчі завдання. 
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Одне з основних джерел такого набуття 
словом ейдетичних властивостей становить 
інакомовлення, троп, та значно більше значен-
ня. Г. Е. Лессінг надавав можливості подавати 
в поетичному тексті різні ракурси, погляди на 
описуваний предмет, суміщати й протиставля-
ти їх: отже, “як там, у художника, два відмінні 
погляди межують між собою, так тут, у поета, 
більше ознак змінюють одна одну так швидко, 
що, здається, ми чуємо про них усіх одразу” 
[24, 119]. Відтак мистецтво знаходити харак-
теристичні ознаки, нові погляди, мистецтво 
деталізації, а не само по собі інакомовлення, 
визначає можливості перетворення слова, 
його преображення в пластичний образ. За-
вдяки збагаченню знайденими літератором 
подробицями слово вже не усвідомлюється як 
засіб називання, воно стає реальним представ-
ником поданих у тексті явищ так саме, як це 
здійснюють контури предметів у малюнках. 
Наслідком такого перетворення слова стає ви-
хід його значеннєвих можливостей далеко за 
межі тих, про які можна здогадуватися на під-
ставі словникових описів. Зокрема, О. В. Ми-
хайлов, дослідивши метаморфози словесних 
сенсів у романі, висунув тезу про “зростання 
романного слова”, коли “образ дійсності, ви-
явлений у слові, підкорює собі саме слово” в 
тому сенсі, що постає реальна можливість “ко-
ристуючись словом, створювати міцні, стійкі, 
загальнозначущі образи” [9, 196, 198].

Такі метаморфози становлять результат 
процесу інтерпретації, що започатковується 
з переходом слова до поетичного контексту, 
його переосмисленням як елементу поетич-
ного ідіолекту. Саме інтерпретація як універ-
сальна властивість знакових систем визначає 
набуття словом нових сенсів, що виводять 
його вже за межі самої словесності. Розгор-
тається процес породження похідних сен- 
сів — семантичної деривації. На вихідне, ней-
тральне за значенням слово нашаровуються 
похідні сенси — деривати, породжені його 
переосмисленням в поетичному тексті. Такий 
процес розширюється за рахунок самого себе, 
оскільки нові деривати стають предметом 
нової рефлексії, що вже не спирається на ви-
хідний словесний матеріал, а належить сфері 
ейдетичного мислення. Над словом зростає 

образна, ейдетична сфера дериватів, які вже 
вибудовуються за творчою волею митця, здо-
буваючи, за наведеним висловом А. Рігля, 
свою “внутрішню долю”.

Один із наслідків переходу від словесності 
до образності в такому процесі семантичної 
деривації полягає в тому, що уможливлюється 
робота з перекладами текстів замість оригі-
налів. Оскільки ейдетичні властивості слова 
набувають пріоритету, витискаючи на другий 
план його лексичне значення, то й відбуваєть-
ся відособлення новоутворених похідних зна-
кових систем від первинної словесної речови-
ни. Вторинним знаковим системам відповідає 
вторинний, похідний сенс, що витворюється 
в перекладацькій інтерпретації. Інтеграція 
матеріалу поточної мови до поетичного тек-
сту подібна перекладу з однієї мови на іншу. 
Відтак маючи справу з поетичним текстом, ми 
вже одержуємо своєрідний переклад, в даному 
разі із загальновживаної мови (койне) на по-
етичний ідіолект. Тоді переклад цього тексту 
на іншу мову буде таким самим перетлума-
ченням його, з якого почалося його створення, 
і становитиме лише додаткову ланку в проце-
сі інтерпретації вихідного матеріалу. Водно-
час разом із заміною вихідного тексту пере-
кладом створюється також вільний порожній 
простір для нової інтерпретації, зумовлений 
розбіжністю поміж різними перекладацькими 
версіями. Кожен переклад під цим оглядом 
сприяє зростанню того іманентно притаман-
ного кожному словесному текстові, що Р. Ін-
гарден визначив як “місця невизначеності”: 
приміром, коли подається словесний портрет 
людини, не конечно повинен згадуватися ко-
лір очей, тож “відомо, що мусила мати якийсь 
колір очей, лише який саме — цього не мо-
жемо вирішити” [22, 53]. Відтак Р. Інгарден 
запропонував розглядати такий інтерпрета-
ційний процес, до якого спонукають місця 
неозначеності, як процес “конкретизації”, де 
неозначеність якщо не усувається (принаймні 
частково), то знімається уявою, так що “читач 
читає немов між рядками й мимовільно допо-
внює твір... Таке доповнення до окреслення 
поданих предметів називаю конкретизацією” 
[22, 55—56]. Неважко помітити в цьому ви-
значенні схожість з тим розумінням конкре-
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тизації, яке пропонував також Е. В. Ільєнков, 
вбачаючи в ньому “сходження від абстракції 
знаків до конкретики образів” [19, 399]. Мож-
на сказати, конкретизація пронизує все життя 
поетичного тексту, починаючи від його ство-
рення, спрямованого на зняття абстрактності 
мовних знаків, на подолання їх неозначеності 
в поетичному ідіолекті, до читацьких спроб 
розуміння та перекладацьких тлумачень. 

Тут істотним є самозростання можливос-
тей інтерпретації з розгортанням інтерпрета-
ції. Характер ланцюгового процесу, що сам з 
себе зростає й живиться своїми результатами, 
тут наочно виявляється у збільшенні таких 
“місць неозначеності”, а відтак простору для 
подальших творчих переосмислень вихідного 
тексту. Такому самозростанню сприяє ще одна 
обставина. Процес конкретизації словесного 
тексту, зокрема, візуалізація вербального ма-
теріалу надає вторинним знаковим системам, 
що виникають в поетичних ідіолектах, додат-
кових властивостей інтенціональності, щодо 
яких лексичний матеріал у межах самої вер-
бальної мови залишався нейтральним. Обра-
зи, на відміну від нейтрального слова, завжди 
жадані або небажані, їх прагнуть або уника-
ють. Якщо слово зберігає індиферентність 
щодо свого автора або адресата, то виклика-
ний ним образ уже завжди забарвлений чуттє-
вою небайдужістю, що спонукає до дальшого 
його перетлумачення, до розгортання нових 
фаз інтерпретації. Крім того, коли йдеться 
про переклади, то слід врахувати абстрагу-
вання від фоносемантичної зумовленості сен-
су, від мотивації знака звуковою речовиною 
мови, яка створює додаткові виміри вільно-
го простору інтерпретації. Остання обстави-
на, зокрема, визначає відому “довільність” 
(arbitrariness) мовного знака, що постає не як 
його іманентна властивість, а навпаки, як на-
слідок саме його незліченних перетлумачень, 
зокрема, в процесі перекладацької практики 
та випробування різним розумінням з пози-
цій індивідуального суб’єктивного досвіду в 
спілкуванні. Ця довільність становить наслі-
док інтерпретації та водночас передумову її 
потенційно нескінченого продовження. Уна-
очненням такого ланцюгового процесу мно-
ження і ширення інтерпретацій може слугува-

ти історія ілюстрування Святого Письма, що 
витворила своєрідну культуру так званої Biblia 
Pauperorum — “Біблії бідних”, тобто непись-
менних. Добре відомі стилістичні зрушення 
в канонах візуалізації біблійних сюжетів, зо-
крема, їх залежність від ширення відповідних 
текстів, коли розгорнулася Реформація та по-
чали створюватися переклади. Ілюстративний 
ряд тут породжується розгортанням внутріш-
ньої форми мови, викликаючи вторинні реф-
лексії, на основі яких він здобуває самостійні 
художні умовності та відповідну кодифікацію 
іконографічних мотивів.

Особливо наочно простежується форму-
вання вторинних знакових систем з інтер-
претації властивостей мовного матеріалу в 
театрі. Сценічне слово — це насамперед сло-
во, репрезентоване в дзеркалі театрального 
кону як результат рефлексії над вербальними 
текстами. Драма постає як своєрідна авто-
дескрипція літератури, в якій породжують-
ся семантичні деривативи — похідні сенси. 
За сучасною когнітивною лінгвістикою, ви-
токи сценічного перетворення слова закорі-
нені вже в самій мовній структурі, зокрема, 
в синтаксичній будові: “маленька драма ре-
чення” та “сценарій, заданий предикатом”  
[5, 43] становлять передумови театрального   
розкриття образного потенціалу слова. Ви-
словлювання як потенційна згорнута фабула 
знаходить в інсценізації автодескрипцію за 
допомогою власних засобів.

Рефлексивна природа драми визначає ре-
шту її жанрових особливостей, насамперед 
специфічну неповноту тексту — відсутність 
оповіді про події, яку доводиться реконструю-
вати на основі реплік персонажів. Мінімалізм 
тексту драми визначає також його фрагмен-
тацію, одним із засобів чого стає діалог. Вод-
ночас фрагментація зумовлює зворотну тен-
денцію до ущільнення тексту, взаємозв’язку 
поодиноких реплік, їх взаємних посилань, 
яким визначається їх сенс. Коли, за відомим 
висловом Й. Ґете, вся література загалом 
фрагментарна, оскільки вона висвітлює життя 
лише частково, то для драми це може вважа-
тися родовою характеристикою. Всі такі вияви 
неповноти тексту, зумовленої рефлексією, ве-
дуть до того, що цей текст постає як суцільна 
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синекдоха,  інакомовлення на зразок частина 
замість цілого (pars pro toto): на думку багато-
річного приватного секретаря Б. Брехта, аме-
риканського театрального критика Е. Бентлі, 
драма виникає насамперед як спеціальний різ-
новид синекдохи — гіпербола. Ці передумови 
перетворення слова в драмі реалізуються без-
посереднім чином у сценічному мовленні.

Виголошене з театрального кону слово на-
буває ейдетичних властивостей вже з тієї ж 
причини, з якої фольклорні замовляння ви-
кликають в уяві візуальні образи. Ця прадавня 
практика нейролінгвістичного програмування 
спирається на механізми, схожі з тими, що 
лежать в основі перетворення слова на ейде-
тичний чинник. Дефектологічний досвід, зо-
крема дослідження недорікуватості, особливо 
яскраво висвітлює цей аспект дієвості слова 
саме як ейдетичного чинника, спроможного 
викликати психосоматичні ефекти. Недорі-
куватість як амнезія, забування саме певного, 
шуканого слова, неможливість його згадати та 
(або) вимовити, зумовлюється гальмуванням 
(інгібіцією), яке зумовлене дуже архаїчними 
механізмами табу, заборони (інтердикції), ви-
тискання слова з пам’яті. З іншого боку, табу 
становить не лише заборону та гальмування, 
але також і насамперед заміну одного зна-
чення іншим, дозволеним і прийнятним. За 
М. М. Маковським, дослідником цього явища, 
“феномен табу вперше створив діалектику 
людського мислення, взаємопроникання “так” 
та “ні” та волю вибору між ними” [8, 44]. За-
значимо, що так звані мантри (словесні фор-
мули, наполегливо повторювані в деяких схід-
них психотерапевтичних практиках (зокрема, 
в системі психотренінгу йога) становлять  
своєрідний варіант табу, витискаючи з поля 
уваги інший словесний матеріал. Табуйоване 
слово стає першоджерелом змістовних мета-
морфоз, оскільки з ним розпочинається пере-
йменування, інакомовлення, заміна однієї на-
зви іншою. До зазначеного варто додати, що 
шепіт і вокаліз (спів без слів) регулюються 
цілком відмінними нервовими механізмами, 
до того ж фонематична артикуляція пов’язана 
саме з лічбою чисел і рухами пальців, якими 
кодуються числа (так звана дигіталізація), а 
відтак мовлене й співане слово з його просо-

дичними можливостями стає на театральному 
кону механізмом. Ці зовнішні виявлення роз-
ширення виражальних можливостей слова на 
кону визначаються істотнішими трансформа-
ціями слова в драмі.

Своєрідність інсценізації як побудови вто-
ринних текстів і відповідних знакових систем 
позначена, зокрема, принциповою зміною 
ставлення до публіки порівняно з інсценізо-
ваними первинними текстами. Спектакль на-
кидається публіці в тому сенсі, що самі умови 
перегляду вистави унеможливлюють активне 
втручання цієї публіки в своє споглядання. 
Коли книгу можна відкрити з будь-якої сто-
рінки, картину оглядати в будь-якому ракурсі, 
то спектакль (так само, як фільм) жорстко за-
програмований, і публіка змушена перегляну-
ти сцени (або в кінофільмі кадри) у послідов-
ності, визначеній режисурою. Сценічна та ще 
більшою мірою екранна культура спрямована 
саме на “підкорення” публіки, на спрямуван-
ня її споглядання, зокрема, за рахунок ілюзії 
самостійного рішення (volens nolens). Діало-
гічність драми також виявляє тут адресацію 
тексту публіці, до якої він постає суцільним 
монологом.

Ця обставина відома віддавна. Сценічне 
слово як результат рефлексії зумовлює так 
званий “ефект трибуни”, коли театральний 
кін стає ораторським рупором. Такий ефект 
знаходять, зокрема, у формуванні давньо-
грецької трагедії й комедії як відмінних і чітко 
розмежованих жанрів, коли на взамін давній 
провідній ролі хорів і танців надходить авто-
номне мовлене слово. Відтак “із внутрішнім 
спілкуванням у межах самої драми пов’язане 
спілкування зовнішнє. Внутрішнє спілкуван-
ня розігрувалося в присутності громадськос-
ті, яка колом оточувала сцену, і саме до цієї 
громадськості діонісійського театру посила-
лася драма в своїй цілісності” [23, 28]. Інакше 
кажучи, драма від самого початку постає як 
явище, сповнене не посилань, референцій до 
свого реального середовища, наявного поряд 
із місцем вистави. За таких умов виголошене з 
кону слово набуває ейдетичних властивостей, 
перетворюється на ідіоматичне позначення ві-
зуалізованих феноменів, стає своєрідним па-
ролем. Таке перетворення слова засвідчуєть-
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ся, зокрема, його вживанням у відлунні (так 
званий Echo-effect), зокрема в інтертекстуаль-
них перегуках поміж творами: “Echo — дещо 
інше, ніж звичайне відлуння” [23, 34], про що 
свідчить, приміром, вживання deinos “жах, 
страхіття” перегуком у різних творах.

Якісно змінюються такі ефекти трибуни 
й відлуння в кінематографі. Принципова від-
мінність від театрального спектаклю, виявле-
на ще Г. Лукачем, тут полягає в безальтерна-
тивності екрану. Система кінозірок, так само 
як масовки, полягає в тому, що пересічні або 
виняткові, середні або екстремальні образи, 
створені уявою як феномени віртуального сві-
ту (подібно до теоретичних фікцій середньої 
величини в статистиці) тепер подаються як 
реальні, засвідчені кадром. Відбувається фік-
сація фікції, звідки походять як переваги кіне-
матографу (насамперед у тому, що стосується 
навіювання публіці потрібного взірця для на-
слідування), так і його ахіллесова п’ята одно-
разовості й зумовленої нею передбачуванос-
ті, якими унеможливлюється багаторазовість 
повернення до перегляду однієї кінострічки, 
яка зрештою викликає нудьгу попри всю ху-
дожню досконалість. Цей ефект фіксації фік-
ції позначається на принциповій відмінності 
поміж кінематографічною та театральною ти-
пізаціями. Для театру типовість постає як іде-
алізований образ, до якого тою чи тою мірою 
наближаються в спектаклі. Навпаки, на екрані 
подається ідеалізований варіант (зірка або ма-
совка) як реально наявний.

Приміром, у драматичній поемі Р. Броу-
нінга “Перстень і книга” про ту саму подію 
(убивство, що сталося в Італії ХVII ст.) ми ді-
знаємося з уст дванадцяти персонажів, кожен 
з яких подає своє тлумачення, а потенційно 
таких свідчень може бути і більше. Навпаки, 
щось подібне виключається у кінематографі, 
де різні ракурси подаються вже наперед фік-
сованими, так що сама екранізація подібного 
сюжету запропонує рівно стільки версій ви-
світлення події, скільки їх запрограмовано, пе-
редбачаючи, що ними можливості висвітлен-
ня вичерпуються, на противагу літературному 
творові, відкритому для дальших тлумачень. 
Можна сказати, сценічна типізація передба-
чає побудову ідеалізованих, абстрагованих 

образів, натомість на екрані така ідеалізація 
завжди уречевлюється в конкретиці. Сценіч-
ний типаж вказує на відсутній ідеал, на екрані 
цей ідеал безпосередньо діє, наперед відсіва-
ючи альтернативні версії (приміром, у формі 
бракованих дублів, що залишилися на опера-
торському столі). Фіксація фікції окреслює 
демаркаційну межу між екраном і сценою, 
визначаючи антитетичне взаємовідношення 
між ними. Коли на кону ініціюється процес 
інтерпретації словесного тексту, то на екрані 
подається остаточний результат інтерпретації, 
де виключаються різночитання.

Саме інтерпретаційна природа театру ви-
значає його покликання як робітні з перетво-
рення слова на образ, оприявлення ейдетич-
них властивостей слова, а відтак формування 
художніх кодів. Під цим оглядом варті особ- 
ливої уваги відомі паралелі поміж драмою та 
лірикою. 

За характеристикою одного з призабу-
тих свого часу, а нині активно відроджува-
них німецьких поетів початку ХХ ст., фак-
тичного першовідкривача верлібру і творця 
жанру сценічної поеми, що випередила по-
яву монодрам, Арно Гольца, “лірика і дра- 
ма — явища одного виміру”, оскільки драма 
постає як “опосередкована лірика” (vermittelte 
Lyrik) [цит. 7, 54]. З ним суголосне відоме 
твердження його сучасника, видатного драма-
турга Г. Гауптмана: “Першоджерело драматиз-
му в будь-якому разі — це розщеплене або по-
двоєне Я… Найпримітивнішою поданою для 
огляду (nach außen zur Erscheinung gebrachte) 
виставою була перша вимовлена вголос роз-
мова з собою (Selbstgespräch)” [цит. 21, 476]. 
Цим вмотивовується доцільність зіставлення 
драми та лірики щодо шляхів перетворення 
образності слова. Зокрема, в описовій ліриці, 
що діє як лірика сугестивна, виявляється па-
радокс згадування назви, іменування речей: 
нагадування або згадка про предмет діє як 
закляття, як засіб навіювання та фасцинації, 
подібно до театрального “ефекту трибуни”. 
На противагу кінематографові, де навіюван-
ня забезпечується фіксацією неповторного 
та його репродукцією, тиражуванням, тут 
саме ейдетичні властивості слова посідають 
провідне місце. Незворотність і невідворот-
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ність драматичної дії, одноразовість вчинків 
і неможливість їх поновити та виправити, її 
ущільненість і суцільність, неперервність і 
нерозривність тексту, від якого неможливе 
відволікання, визначають особливі умови іс-

нування слова на кону, а відтак “припинення” 
його словесного існування. На основі слова в 
драмі складаються вже специфічно театральні 
образні системи, що визначаються самостій-
ними закономірностями.
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Актуальність  проблеми. В археології та 
культурознавчих дисциплінах триває дискусія 
з приводу інтерпретації однотипних (кількіс-
них) знаків на археологічних артефактах. Їх 
з’ясування — ключ до розуміння мислення 
давніх людей.

Ступінь  розробленості  проблеми.  Кіль-
кісні позначки активно вивчає група архе-
ологів з Новосибірська (див.: Фролов Б. А.  
О чем рассказала сибирская мадонна. М., 
1981) та вчені із США (А. Маршак). Попри 
значні досягнення в цьому напрямі, відсутня 
єдина концепція, яка б задовільно пояснювала 
наявні факти.

Метою статті є виклад концепції, яка, на 
думку автора, дає належне тлумачення кіль-
кісних позначок, що наявні на археологічних 
артефактах і орнаментах.

Виклад  основного  матеріалу.  У дослі-
дженні продовжено аналіз архаїчної симво-
ліки, започаткований в статтях, що вийшли 
в щорічнику “Культурологічна думка” (див. 
№1, 2). Для розуміння наступного матеріалу 
необхідно коротко зупинитись на попередніх 
висновках. Автор виходить із гіпотези, згід-
но з якою в первісних символах і народних 
орнаментах закодовано праміф — світогляд 
давніх людей, заснований на культі Великої 
богині і сімки богів. У вивченні символіки та 
орнаментів пропонується йти шляхом дослі-

дження структур — усталених відношень між 
символами.

Серед структур, в які поєднано символи, 
базовою для розуміння їх семантики є семи-
членна структура. Аналіз орнаментів три-
пільської кераміки навів автора на думку, що 
за нею приховано сім відомих давнім людям 
”блукаючих” світил — планет, згідно з якими 
небо ділилось на сім небесних (планетних) 
сфер. За уявленнями давніх людей вони роз-
ташовувались у такому порядку: Меркурій, 
Венера, Місяць, Сонце, Марс, Юпітер, Са-
турн. Водночас Венера, Сонце, Юпітер вважа-
лися втіленнями богинь, їх сфери зображали-
ся ширшими, їх часто орнаментували, а інші 
планети втілювали богів-чоловіків. Оскільки 
боги були водночас планетами і сферами, 
для зручності їх позначено терміном sph (від 
sphаera — лат. сфера): звідси Меркурій — 
1 sph, Венера — 2 sph, Місяць — 3 sph, Сон- 
це — 4 sph, Марс — 5 sph, Юпітер — 6 sph , 
Сатурн — 7 sph. Парні сфери — богині, непар- 
ні — боги-чоловіки.

Сформувавшись на основі семи блукаю-
чих світил і семиденної фази Місяця, семи-
членна структура була перенесена на Тіло 
Богині й Космос, який втілював Богиню. Тіло 
Богині поділялось на три жіночі й чотири чо-
ловічі сфери. Жіночими були стегна і вульва  
(2 sph), живіт і груди (4 sph), голова (очі й 

Євген Причепій

САКРАЛЬНІ чИСЛА НА АРТЕФАКТАХ ТРИПІЛЛЯ 
ТА ОРНАМЕНТАХ РУшНИКІВ ПОДІЛЛЯ

Анотація. У статті здійснено спробу інтерпрета- 
ції кількісних позначок на гончарних виробах Трипілля 
і орнаментах рушників Поділля. Автор доводить, що  
за ними приховуються величини циклів Меркурія,  
Венери, Місяця і Сонця, а також термін вагітності 
жінки.
Ключові слова: сакральні числа, кількісні позначки в ар-
хеології, кількісні позначки в орнаментах, цикли планет 
на археологічних артефактах.

Аннотация. В статье осуществлена попытка интер-
претации количественных знаков на керамических из-
делиях Триполья и орнаментах полотенец Подолья. Ав-
тор доказывает, что они обозначают величины циклов  

Меркурия, Венеры, Луны и Солнца, а также продолжи-
тельность беременности женщины.
Ключевые  слова: сакральные числа, количественные 
знаки в археологии, количественные знаки в орнамен-
тах, циклы планет на археологических артефактах.

Summary. In article attempt of interpretation of quantitative 
signs on ceramic artefacts Trypillia and ornaments of towels 
of Podolia is carried out. The author proves, that they hide 
sizes of cycles Mercury, Venus, the Moon and the Sun, and 
also duration of pregnancy of the woman.
Key words: sacral numbers, quantitative signs in archeol-
ogy, quantitative signs in ornaments, cycles of planets on 
archeologic artefacts.
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Сфера Небо Тіло Богині Космос 

7 sph
6 sph
5 sph
4 sph
3 sph
2 sph
1 sph

Сатурн
Юпітер 
Марс 
Сонце 
Місяць
Венера 

Меркурій

волосся (череп) 
голова (очі і рот)

шия
живіт (пупець і груди)

пояс
стегна і вульва

ноги

зоряне небо
небесні сфери (планети) 

піднебесся
сфера життя

гори, верхній шар землі 
“сира земля”, підземелля

підземні води

рот) — 6 sph. Ноги (1 sph), пояс (3 sph), шия  
(5 sph) і волосся та верхня частина черепа  
(7 sph ) були чоловічими сферами. 

Тіло Богині давні люди уявляли водно- 
час і Космосом. Трансформованими залиш-
ками цього уявлення в історичних міфологі-
ях є образи Пуруші (Індія), Пань-гу (Китай),  
Імір (Скандинавія), з тіл яких був утворе- 
ний світ.

Прийнята археологами і етнографами мо-
дель Космосу давніх людей, згідно з якою 
останній поділявся на підземний, земний і не-
бесний світи, не зовсім відповідає дійсності. 
Насправді космічних сфер було не три, а сім. 
Три зазначені світи були широкими жіночими 
сферами. Крім них, були іще чотири вузькі чо-
ловічі сфери. 

Космос складався з підземних вод (1 sph), 
підземелля або сирої землі (2 sph), гір і про-
валь (3 sph), сфери життя (4 sph), піднебес- 
ся (5 sph), планетних сфер (6 sph), зоряного 
неба (7 sph). На думку давніх людей, сфери 
планет, частини Тіла Богині та сфери Космо-
су корелювали одна з одною, накладались 
одна на одну. Кореляцію сфер Неба, Тіла Бо-
гині та Космосу подано в таблиці 1.

Окрім семичленної, в первісній символіці 
велику роль відігравала також восьмичленна 
структура. Вона утворилась на основі поєд-
нання сімки з Великою богинею, яка в цьому 
випадку є одним із членів пантеону. Вісімка 
богів, як правило, зображалась символами, 
розміщеними по прямому і косому хрестах у 
квадраті або по кругу (див. мал. 16–17).

На мою думку, восьмичленна структу- 
ра була сконструйована давніми “теологами” 
для моделювання чотири/восьмифазних ци-
клів планет (насамперед Місяця і Сонця) і  
чотирьох сторін простору. Ці фази передава-

лись тими самими богами сімки планет і Ве-
ликою богинею як восьмим членом. 

Так, річний сонячний цикл ділився між 
вісімкою богів. За етнографічними даними, 
свята, які прив’язувались до рівнодення і сон-
цестояння, були святами чотирьох богинь, а 
свята, які припадали на проміжки між ними, 
відповідали богам. 

Свято Коструба (Кострома) можна пов’я- 
зати з богом 1 sph (Меркурієм). Його симво- 
ли — тризуб, гребінець, тороки, кострубатість. 
Це перше свято після зимового сонцестояння. 
Масниця випадає приблизно на весняне рівно-
дення. Карнавальний характер свята дозволяє 
прив’язати його до богині 2 sph (Венери). Свя-
то Ярила ймовірно пов’язувалось із Місяцем  
(3 sph). Івана Купала, безсумнівно, є святом 
Сонця (і дерева) — богині 4 sph. Наступне 
язичницьке свято — Перуна (Іллі Громовика) 
є святом бога піднебесся (5 sph), бога хмар і 
грому і ін.

Сам порядок цих свят і їх семантика свід-
чить про збіжність богів — планет (богів сім-
ки) і богів, які пов’язувались із фазами циклів 
Сонця. Це були ті самі боги та богині. Ними 
позначали як планети, так і (по порядку) фази 
циклів окремих планет. 

Сутність кількісних позначок. Кількісні 
позначки є невіддільною складовою первісної 
символіки від верхнього палеоліту й до енео-
літу, а в орнаментах до середини ХХ ст. Кіль-
кісними позначками названо особливий вид 
знаків на археологічних артефактах і орна-
ментах, які, ймовірно, приховують кількісні 
величини. Від інших знаків вони відрізняють-
ся тим, що являють собою множину однакових 
знаків. Це однотипні знаки згруповані в єдине 
ціле. Ними можуть бути палички, зубці, шев-
рони, крапки, кружечки та інші знаки (іноді 

Таблиця 1
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образи), якщо вони однотипні й зосереджені в 
одному місці (просторово об’єднані).

Відсутність спеціальних знаків для фіксації 
кількісних величин – це лише одна з проблем. 
Інша, не менш важлива – відсутність чіткого 
значення одного й того самого знака. В різних 
множинах (групах) знаків той самий знак (як 
з’ясувалося у подальшому дослідженні) мав 
різне значення. Він міг уживатися зі значен-
ням 1, 5, 7, 10, 28. Числова величина знака 
не була задана, її потрібно було визначати в 
кожному окремому випадку. Це і є причиною 
(вірніше, однією з причин) того, що більшість 
таких знаків до сьогоднішнього дня археоло-
гами не прочитана.

Відправним моментом дослідження кіль-
кісних позначок був праміф і його структури. 
Праміф додає якісний аспект у тлумачення 
кількісних позначок, якого йому так не виста-
чало. Оскільки базовою структурою праміфу, 
його богами була сімка планет, то звідси ви-
сновувалося, що кількісні позначки, розмі-
щені у сферах планет, могли стосуватися їх  
циклів. Крім того, місце розташування позна-
чок на зображеннях Богині через кореляцію 
сфер Тіла Богині з планетами також могло 
підказувати їх можливу інтерпретацію. Так 
виникла ідея поєднання структур і кількісних 
позначок.

Під час співвіднесення планетних сфер і 
кількісних позначок зауважено, що останні 
в багатьох випадках згруповані у відносно 
стабільні множини, тобто множини, які часто 
повторюються. Увагу привернув той факт, що 
деякі з цих множин трапляються на тих самих 
сферах. На підставі цього зроблено висновок, 
що їх можна пов’язати з цими сферами.

У процесі аналізу археологічних артефак-
тів вдалося виокремити стабільні множини, 
що включали 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 24, 28, 32, 
40, 48, 52, 56, 72, 73 позначки, які привернули 
увагу тим, що часто повторювались на зобра-
женнях небесних сфер і, отже, могли стосу-
ватися до величин планетних циклів. До цих 
величин з самого початку додаю величину ци-
клу вагітності жінки (280 днів), яка зафіксова-
на на відомому мізинському браслеті [5, 56].

Витоки стабільних множин, якщо пов’я- 
зувати їх із планетними циклами, цілком зро-

зумілі. Природним мірилом тривалості цих 
циклів був день (доба). Однак їх величини, 
виражені в множинах днів, набували велетен-
ських розмірів, оперувати якими давнім лю-
дям було незручно і складно.

З цієї ситуації давні “математики і астро-
номи” знайшли геніальний вихід. Вони на-
вчились передавати великі множини, що ви-
ражали дні планетних циклів, пропорційно 
меншими множинами знаків. Як пропорції 
(мірила) застосовували найбільш відомі чис-
ла, пов’язані з пантеоном сімки/вісімки. Таки-
ми мірилами були (могли бути) четвірка (чо-
тири пари богів, чотири богині, чотири боги), 
сімка (скорочений варіант пантеону), вісімка 
(розгорнутий склад пантеону), 28 (цикл Міся-
ця й жінки) та 56 (подвоєння 28, число Матері 
й Дочки — Великої богині та богині 4 sph). Це 
були сакральні числа, пов’язані із структура-
ми богів праміфу.

З розряду сакральних чисел випадала 
п’ятірка, яка безпосередньо не була пов’язана 
з структурою богів, хоча була зручним міри-
лом. Довелось сакралізувати і її: руці з п’ятьма 
пальцями надали значення бога. (Більшість 
дослідників вважає її символом Богині, хоча, 
на наш погляд, є підстави вважати її символом 
саме бога). У цьому випадку це не суттєво. 
Важливим є те, що рука (множина з п’яти паль-
ців) була сакралізована і, отже, могла функці- 
онувати як мірило інших множин.

Отже, давні люди не мали єдиного міри-
ла величин  планетних циклів (на зразок на-
шої десяткової системи), на що не зверну-
ли увагу дослідники. Для них мірилами цих  
циклів були множини з 4, 5, 7, 8, 28, 56 оди-
ниць. Під час ділення часових циклів на ці 
числа-мірила вони отримували відносно не-
великі за кількістю позначок множини, якими 
легше було оперувати. Але за цими множина-
ми приховувались різні числа-мірила. Оскіль-
ки єдине мірило було відсутнє, то й ту саму 
величину могли передавати різні множини. 
Так, сонячний цикл могли позначати множи-
ною 52(52х7=364), 13(13х28=364), а також 
73(73х5=365) і 72 (72х5=360).

За таких обставин значення окремого зна-
ка задавалось (і визначалось) через множину 
знаків, до якої його включено. Множина збері-
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Числа-мірила 4 5 7 8 14 28 56
Меркурій (88 днів) 22 17 */18 12 /13 11* 1 3 * —

Венера (224 дні) 56*  44/ 45 32 * 28 16 8 4 *
Місяць (28 днів) 7 — 4 — 2 — —

Сонце (360, 364, 365) 91 72 *,73 * 52 * 45 26 13 * —
Цикл вагітності (280) 70 56 40 * 35 20 10 * 5 *

Марс (683) 171 136 97/98 85 48*(?)  24 *(?) 12(?)

Зірочками позначено множини, які часто 
трапляються на первісних артефактах і які за 
належних підказок (при кореляції зі сферами) 
можна вважати величинами часових циклів. 
Ті, що не позначені зірочками, трапляються 
рідко або майже не трапляються як стабільні 
множини. 

Числа 7 і 28 виявляються головними чис-
лами (мірилами). В останньому із них гармо-
нія небесних сфер збіглась з циклами жінки 
(28-денний фізіологічний цикл і 28х10=280 — 
термін вагітності).

Перш ніж викласти наступний матеріал, 
необхідно зробити одне суттєве застереження. 
За вихідну величину взято так звані сидерич-
ні цикли Меркурія, Венери і Марса (Мерку- 
рій — 88 діб, Венера — 224, Марс — 683). 
Це цикли планет на фоні нерухомих одна від-
носно одної зірок. На думку астрономів, ви-
раховувати такі цикли на основі простого 
спостереження неможливо й в астрономію 
вони ввійшли тільки після Коперніка. Видимі 
цикли цих планет (так звані синодичні цикли) 
включають значно більшу кількість: Мерку- 
рій — 115,9, Венера — 583,9, Марс — 779,9.  
І саме на ці числа мали б орієнтуватись мно-
жини давніх людей. Однак спроби узгодити 
синодичні цикли з множинами з археологіч-
них артефактів не були успішними. Водночас 

гала своє значення незалежно від форми зна-
ків, якими вона була виражена.

Установлення значення знака через мно-
жину, до якої його включено, можливе лише 
тоді, коли кількість множин обмежена і позна-
чені ними величини загальновідомі. Знаючи 
числа-мірила й величини циклів у днях, мож-
на скласти таблицю множин, якими познача-
лися ці цикли (табл. 2). 

збільшувалась кількість фактів, які свідчили 
на користь узгодження їх із сидеричними ве-
личинами.

 Доволі переконливим є малюнок з давньої 
Мексики (мал. 1), на якому на тіло змія (бог  
1 sph, Меркурій) нанесено три групи множин, 
що включають 3, 11 і 17 позначок. Якщо ми 
звернемось до таблиці сакральних множин, 
то побачимо, що всі ці множини відповідають 
88-денному циклу Меркурія, вираженому в 
різних мірилах (28х3; 8х11; 5х17). Вони часто 
трапляються у сфері бога 1 sph. (Імовірно тут 
прихована іще одна операція: 11 можна дода-
ти до 17 — це однотипні знаки — і 28 х3).

Автор переконаний в тому, що жителі па-
леоліту оперували величинами сидеричних 
циклів зазначених планет, хоч і не зрозуміло, 
в який спосіб ці величини стали їм відомі. 

Кількісні позначки на кераміці Трипілля. 
Кераміка Трипілля дуже багата на знаки, які 
можна вважати кількісними позначками: чи 
не кожний мальований виріб містить знаки 
такого типу. Цей феномен свідчить про те, що 
сакральні множини (числа) посідали важливе 
місце в праміфі. З іншого боку, він є ознакою 
високого інтелектуального розвитку давнього 
суспільства. 

Розглянемо кількісні позначки, що міс-
тяться на орнаментах мисок. Орнамент миски 
з Майданецького (мал. 2) складається із зуб-
ців, нанесених по вінчику миски, і двох смуг 
із ліній, розміщених всередині. Однотипність 
і групування зубців і ліній підказують, що їх 
можна розглядати як кількісні позначки. Кіль-
кість чорних зубців на обідку, враховуючи, 
що один фрагмент відсутній, у межах 72—74. 
Таку величину можна прийняти з огляду на 
розмір відсутнього фрагмента. Очевидно, що 

Таблиця 2
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Мал. 2 Миска з Майданецького Мал.3 Миска з Старої Буди

це число 73, яке при множенні на п’ять дає 
365. Цікаво, що множник (число 5) представ-
лений у вигляді п’яти шевронів, розміщених 
нижче між смугами.

Підрахунок кількості ліній нижньої смуги 
(у верхній частина зображення відсутня) дає 
число 58. Це число не входить до розряду са-
кральних, але таким є число 56. Можна при-
пустити, що копіювальник у цьому випадку 
міг помилитися. На думку про число 56 на-
вертає не тільки його наближеність до числа 
58, а й чотири палички, якими завершується 
смуга. Число 56 майже завжди зображається 
разом із числами (множниками) 4 і 5. Слід га-
дати, що чотири палички, якими завершується 
ця смуга, означають множник. Отже, ця група 
кількісних позначок символізує цикл Венери 
(56х4=224). Очевидно, що верхня смуга також 
включала 56 ліній і саме вона позначала цикл 
Венери (чотири палички в кінці), а в нижній 
групі у відсутньому фрагменті  множником  
найімовірніше мало бути не чотири, а п’ять 
паличок. Тоді 56х5=280 (цикл вагітності).

Так давній майстер у вигляді орнаменту зоб- 
разив на цій мисці три сакральні цикли — річ-
ний цикл Сонця (365), цикл Венери (224) і тер-
мін вагітності (280), хоча відсутній фрагмент 
робить таку інтерпретацію гіпотетичною.

На мисці із селища Стара Буда (мал. 3) на 
вінчику (зовнішній круг орнаменту) розміще-
но 13 міток. Орнамент у центрі має ознаки мі-
сячного циклу, є 28-членною структурою. По 
прямому хресту він розпадається на чотири 
частини: два овали по горизонталі (ймовір-
но, Велика богиня і богиня 4 sph) і дві умовні 
“окаті голівки” зверху і знизу (імовірно богині 

2 і 6 sph). (До речі, горизонтальні овали також 
нагадують голови з очами і ротом). Кожна із 
цих богинь є центром сімки. З обох боків ве-
ликих овалів розміщені порожні серповидні 
смуги, які, очевидно, є символами богів 3 і 5 
sph. За ними нанесено смуги з чотирьох ліній. 
Таким способом зображають богинь (орна-
ментована сфера завжди є сферою богинь, а 
неорнаментована — богів). За логікою, це бо-
гині 2 і 6 sph цієї сімки. Порожні смуги-сфери, 
розміщені за ними, — боги 1 і 7 sph.

Для дальшої інтерпретації символів слід 
зазначити таку закономірність: у розміщен-
ні символів однієї сімки поруч із символами 
іншої останній бог однієї є водночас першим 
іншої. Це правило підтверджене багатьма ви-
падками. Очевидно, в давнину було не при-
йнято зображати два чоловічі символи поруч. 
Отже, третя порожня смуга від овалу є сьомим 
божеством богині (великого овалу) і водночас 
першим божеством богині “двоокої голівки”. 
Далі в бік голівки розташовані смуги, утво-
рені лініями, які символізують богинь 2 або 6 
sph, і, нарешті, порожні смуги навколо “голі-
вок” — боги 3 і 5 sph. Таким чином, орнамент 
всередині миски передає чотири сімки, місяч-
ний цикл, або 28 днів. 

На підставі аналізу орнаментів такого типу 
запропоновано правило, згідно з яким для 
того, щоб віднайти сакральну множину, що 
приховує орнамент миски, необхідно кіль-
кість позначок, розміщених на вінчику миски, 
помножити на умовне число, яке зображене 
орнаментом усередині миски. 13х28=364. Це 
число позначає річний цикл Сонця і великий 
(тринадцятиразовий) цикл Місяця.

Мал. 1. Зображення із Древньої Мексики 
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Мал. 4. Миска з Чичиркизівки Мал. 5. Миска з Томашівки

Орнамент подібного ж типу на мисці з 
Чичиркизівки (мал. 4) містить на обідку 26 
позначок, тобто 13х2. Якщо він приховує те 
саме число 364, то в центрі має бути зобра-
жено не чотири, а дві сімки. Одна сімка легко 
читається по горизонтальній лінії: два крайні 
місяці-серпики — боги 1 і 7 sph, смуги із лі- 
ній — богині 2 і 6 sph, білі овали — боги 3 
і 5 sph (кругом, овалом могли позначатись як 
жіночі, так і чоловічі сфери, їх значення ви-
значалося місцем у сімці) і дуги протилеж-
ного спрямування в центрі — богиня 4 sph, 
остання часто зображалась саме таким симво-
лом (звідси, до речі, походить і Х-косий хрест 
як символ цієї богині).

Важче ідентифікувати сімку по вертика-
лі. Решітки (зверху і знизу) є, за М. Гімбутас 
і А. Голаном, символами богинь, у цьому ви-
падку богинь 2 і 6 sph. Імовірно, що ці самі 
дуги протилежного спрямування в центрі є 
символом богині 4 sph і вертикальної сімки. 
В такому випадку чотири білі фігури навколо 
решіток символізують четвірку богів. Це так 
зване сумарне моделювання сімки, коли збері-
гається лише кількість богів, а порядок їх роз-
ташування порушується.

Якщо прийняти таку інтерпретацію, то 
структура в центрі миски передає дві сім-
ки, тобто число 14. Отже, 26х14=364. Цей 
орнамент приховує й інші сакральні числа. 
Кількість білих віконець в обох решітках — 
2х9=18. Кількість дуг — символів богинь 2 і 
6 sph — 5+5=10, а великих дуг, що утворюють 
Х-подібну фігуру (богиня 4 sph) — 7+7=14. З 
цих чисел комбінуються такі сакральні мно-
жини: 18+10=28; 14+18=32. Вони познача-

ють місячний цикл і цикл Венери. Сума 10 і 
14 також дає сакральне число (24), яке іноді 
трапляється в орнаментах трипільців, але зна-
чення його достовірно встановлено.

На трипільських мисках досить часто зу-
стрічається орнамент, який складається з двох 
або більше фігур, що відходять від вінчика 
миски і по спіралі закручуються в центрі. Іноді 
“голови” фігур мають вигляд рогу. Б. Рибаков 
називає їх “небесними биками”. Прикладом та-
кого орнаменту є малюнок миски з Томашівки 
(мал. 5). На вінчику миски чорними зубцями 
зображено 30 позначок. Усередині фігур мі- 
сяць-серпик чергується з групою з семи пали-
чок (на рисунку їх не завжди сім, але оскільки 
вони позначають богинь, імовірність сімки у 
всіх випадках досить висока). Очевидно, що 
серпиком позначається бог, а сімома паличка-
ми — богиня. В такий спосіб позначено, що 
богиня містить сімку богів. Отже, всередині 
фігури зображено чергування трьох богинь і 
трьох богів (умовна голова є також місяцем- 
серпиком). Аналіз символіки показує, що кож-
на з фігур (“биків”) передає сімку богів. Мі- 
сяць — роги з “вусами” є богом 1 sph. На 
користь такої ідентифікації свідчать ці самі 
“вуса” які, як і “гребінець”, є символами цього 
бога. Три групи із семи позначок символізують 
богинь 2, 4, 6 sph. Два інші місяці-серпики по-
значають богів 3 і 5 sph, а позначки на вінчику, 
до яких прилягає “бик”, очевидно, символізу-
ють бога 7 sph — “зоряне небо”. Зображення 
зоряного неба у вигляді круга з кількісними 
позначками логічне з огляду на його місце в 
сімці. Крім того, круг із цятками-зорями — 
цілком прийнятна модель зоряного неба.

Мал. 6. Трипілля-Кукутень
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Мал. 7. Горщик з Томашівки Мал. 8. Горщик з Варварівки

Таке розташування символів сімки, на мій 
погляд, переслідує певну мету: бог 7 sph хоча 
й передбачається в сімці, але він присутній у 
ній лише віртуально, оскільки знаходиться за 
межею фігури і, отже, до уваги беруть тільки 
шість богів. Те саме стосується й другої фі-
гури. Вона також включає символіку тільки 
шести богів. Таким чином, у середині миски 
містяться символи 12, а не 14 богів, оскільки 
сьомий символ кожної фігури міститься за її 
межами.

Отже, множником для числа 30 (позначки 
на вінчику) є число 12 — кількість богів у 
центральному орнаменті миски: 30х12=360. 
Це приблизний річний цикл.

З цього малюнку можна зробити висновок, 
що трипільці знали і 30-денний місяць, отже, 
поділяли рік і на 12 місяців, а не тільки на 13, 
як це висновується з інших орнаментів.

На орнаменті (мал. 6) дві істоти змодельо-
вані з дуг — великих місяців-серпів, під яки-
ми розташовані ноги — малі місяці-серпики. 
Чотири ноги-місяці лівої істоти — це чотири 
сімки (тижні місяця), які разом утворюють 28, 
тобтовеликий місяць -серп. У другої істоти з  не- 
відомих причин ніг-серпиків три, хоча гіпоте- 
тично мало бути також чотири. Два місяці в 
сумі дають сакральне число 56, якому слід шу- 
кати множники — 4 і 5. В цьому випадку число 
чотири символізують 4 місяці-серпики, розмі-
щені між істотами, а число п’ять — хрест з 
п’ятьма кружечками. Таким чином, цей малю-
нок символізує Велику богиню і богиню 4 sph 
(56), а також цикл Венери й цикл вагітності.

Орнаменти горщиків, на мій погляд, моде-
люють водночас сфери (сімки) Космосу, Неба, 
і Тіла Богині. Ці сфери мовби сумістились 

одна з одною. На підставі одних даних мож-
на зробити висновок, що орнамент передає  
цикли світил з їх кількісними характеристика-
ми. На підставі інших — у них можна вбачати 
космічні сфери, які містять символи гір (зуб-
ці), сфери життя (зображення тварин і рослин) 
і піднебесся (хмари). Ще інші дають підставу 
вбачати в них частини Тіла Богині.

Структура орнаментів горщиків (мал. 7) 
наступна: 

1 sph — найнижче вузьке ніколи не орна-
ментоване кільце. Як правило, ця сфера роз-
міщена нижче найширшої частини горщика. 

2 sph — широке, завжди орнаментоване 
кільце, яке розміщене на найширшій частині 
горщика (на з’єднанні нижнього і верхнього 
конусів). 

Таке суміщення 2 sph з найширшою час-
тиною горщика зумовлено тим, що горщик 
моделює жінку (богиню), а жінка найширша 
в стегнах, які корелюють з другою сферою 
Космосу. На 2 sph, як правило, розміщувались 
символи 28-денного циклу Місяця, який пе-
редавався чотирма сімками. На цій же сфері 
розміщувався цикл Венери. Для цього між 
сімками розташовували додаткові символи. Їх 
було чотири; разом із 28 вони становили са-
кральну множину 32 — цикл Венери. У такий 
спосіб на 2 sph передавався 28-денний місяч-
ний цикл і цикл Венери. Цей збіг зумовлено 
тим, що при моделюванні сімки на планетах 
на 2 sph припадала Венера, а при моделюванні 
сімки на Тілі Богині ця сфера (стегна і вульва) 
збігалася з 28-денним місячно-менструальним 
циклом. Крім цих двох величин, іноді на цій 
сфері передавався також цикл вагітності. 
3 sph, як і перша сфера, була вузькою й не орна-

Мал. 9. Горщик з Майданецького
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ментованою. Зубці-гори (символи цієї сфери) 
з невідомих мотивів зображалися в четвертій 
сфері. (Можливо тому, що гори підносились 
над землею?) У палеоліті на ній наносилось 
13 позначок, які символізували 13- разовий 
річний цикл Місяця, оскільки серед планет ця 
сфера належала Місяцю.

4 sph, як і друга, була широкою і орнамен-
тованою. В ній часто зображались тварини і, 
як правило, позначаався сонячний цикл і цикл 
вагітності.

Інші сфери зображались рідко. П’ята 
сфера іноді зображалась у вигляді умовних  
хмар. Зрідка на ній могли міститися кількісні 
позначки.

Як приклад запропонованої схеми роз-
глянемо орнамент на горщику з Варварівки  
(мал. 8).

Як видно із схеми орнаменту, 1 sph — най-
нижча вузька неорнаментована смуга. Вище 
неї розміщена 2 sph — широка смуга, орна-
ментована дугами. Косими смугами, на яких 
нанесено ряд крапок, ця сфера поділена на 
чотири сегменти. В центрі кожного сегмента 
знаходиться фігура, що нагадує літеру Ф. По 
обидва боки цієї фігури знаходиться по три 
дуги, які разом з фігурою утворюють сімку. 

На мій погляд, як і в інших орнаментах, 
сімки на цій сфері моделюють місячний цикл. 
За цієї умови фігура Ф символізує повний 
місяць, а три дуги з одного боку позначають 
наростаючий період місяця, з іншого — спад-
ний. Ці сім символів місячного циклу фігуру-
ють як число сім. Отже, в сумі чотири сегмен-
ти дають число 28.

Між сегментами розташовано косі смуги 
з крапками, кількість їх 4. Разом з числом 28 
вони становлять 32 — множину, що передає 
цикл Венери.

Імовірно, кількісними позначками є і крап-
ки, що розміщені на цих смугах. На двох із 
них нанесено по 10 позначок. Якщо припус-
тити, що ця кількість була й на інших смугах, 
тоді сума позначок становитиме сакральну 
множину 40 — цикл вагітності.

На 4 sph суміщаються сфера життя і Сон-
ця. Перша представлена тваринами, друга —  
кількісними позначками сонячного циклу. 
Тварини, що часто зображені на цій сфері, як 

правило, позначають сімку богів. Богів пред-
ставлено чотирма істотами — псами чолові-
чої статі. Олениця є богинею 4 sph, її роги 
уособлюють дерево — символ цієї богині. 
Дві інші богині представлені двома хвостами  
істот чоловічої статі, зображеними у вигляді 
концентричних дуг. Концентричні дуги, як 
і концентричні круги, є символами богинь. 
Символи Богині розпадаються на сфери. 
Отже, тут зображено чотирьох богів і трьох 
богинь.

До кількісних позначок на цій сфері мож-
на однозначно віднести чорні зубці (символи 
гір), зображені під тваринами. Їх 12. Очевид-
но, вони символізують 12 місяців. В такому 
разі слід шукати число 30, яке при множенні 
на 12 даватиме річний цикл в 360 днів. Я га-
даю, що це число закодоване в шести верхніх 
дугах, що позначають хмари (бог 5 sph Кос-
мосу) і в п’яти тваринках (6х5=30). Імовірно, 
саме з цією метою сімку зобразили у вигляді 
п’ятірки.

Про те, що на 2 sph, як правило, зображали 
місячний цикл (28 днів) переконливо свідчить 
орнамент горщика з Майданецького (мал. 9). 
Тут на другій сфері (перша, очевидно, випу-
щена) зображено 28 лінзочок-ромбів — сим-
волів богинь, які фігурують як кількісні по-
значки. З одного боку їх 14, з іншого — 13, 
але тут, найімовірніше, допущено помилку: 
за принципом симетрії їх має бути 28. Отже, 
ці знаки передають місячний цикл. У верх-
ній і нижній частині цієї сфери в умовних 
картушах зображено по шість символів. Ця 
шістка утворилася в цікавий спосіб: місячний 
цикл, що передавався сімкою богів, став уосо-
бленням сімки (числа 7). Тут для отримання 
числа 6 від сімки відняли середній символ. 
Саму сімку символів, від якої відняли серед-
ній член, можна бачити на іншому орнаменті 
горщику з Майданецького (мал. 10). Отже, у 
двох картушах міститься 12 символів (чис-
ло 12). Розміщення їх в одній сфері, очевид-
но, свідчить про те, що їх потрібно додати:  
28 + 12 = 40 (цикл вагітності).

Не виключено, що орнамент приховував ще 
одну дію. Виходячи з того, що ця сфера мала 
містити цикл Венери (32), можна допустити, 
що чотири решітки (по дві в кожному карту-
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ші) — символи богинь — слугували окремими 
кількісними позначками і додавалися до 28.  
В цьому разі цей орнамент, як і попередній, 
містить на 2 sph числа 28, 32 і 40.

На орнаменті посудини з Гребенів (мал. 11) 
зображено два ряди півовалів, між якими зви-
вається умовний змій. Півовали з опуклістю 
вгору, а кінцями вниз є символами богинь 
(поза єгипетської богині Нут над Гебом). Пів-
овали протилежного спрямування — символи 
богів.

Усі фігури зображено в одній сфері, про що 
свідчать дві вузькі смуги зверху і знизу — сим-
воли богів. На жаль, з малюнку не видно, яка 
це сфера, але, судячи з кількісних позначок, це 
2 sph. Три півовали — три богині малої сімки 
2 sph. (Кожна з богинь сімки розпадалась на 
свої менші сімки). Стрічка з чотирьох ліній, 
що в’ється навколо півовалів, очевидно, сим-
волізує чотирьох богів-зміїв сімки цієї сфери. 
Навколо дуг нанесено позначки: біля ниж- 
ньої — 28, середньої — 24, верхньої — 32. 
Такі самі позначки нанесено на повторному 
зображенні овалів. Усі ці множини, включаю-
чи не ідентифіковану множину в 24 позначку 
(Марса в цьому випадку вона не може стосу-
ватися, оскільки ця планета була богом), на-
явні на 2 sph.

Позначки навколо фрагмента змія (з пра-
вого боку) утворюють число 17. Це, най-
імовірніше, цикл Меркурія (17х5=85 або 
18х5=90). Присутність цього бога в 2 sph мож-
на пояснити тим, що він є паредром богині  
2 sph.

Цікавим у плані кількісних позначок є фраг-
мент орнаменту посудини з Бринзен (мал. 12). 
Тут в овалі-сфері зображено фігурки двох бо-
гинь. Одна у верхній частині овалу, друга — в 
нижній. З лівого боку від нижньої розміщено 
8 хрестиків. Очевидно, це кількісні позначки і 
слід гадати, що хрестик за кількістю променів 
означає число 4. Отже, 8х4=32 (цикл Вене-
ри). Навколо верхньої фігурки зображено два 
хрести. Разом вони дають число 8, очевидно, 
це число додавалось до 32, щоб отримати са-
кральне число 40 (цикл вагітності). Сім сфер, 
розміщених з правого боку, слід розглядати як 
множник.

Багато кількісних позначок розміщено на 
образі голови бика з Більча Золотого (мал. 13). 
Бик у трипільців є символом бога і, здебіль-
шого, бога 3 sph. Це бог гір і ущелин, але та-
кож і верхнього родючого шару землі (не сирої 
землі, яку уособлювала богиня 2 sph Космо-
су). Імовірно, цим пояснюється той факт, що 
глиняні фігурки биків часто трапляються у 
землеробів-трипільців.

Роги й голова змодельовані під лоно, в яко-
му міститься фігура богині. Гіпотетично це 
має бути богиня 4 sph, яка є дружиною бога 
3 sph. Вона уособлює сферу життя в космічній 
сімці, лоно жінки при моделюванні сімки на 
Тілі Богині й Сонце в небесній сімці.

Розглянемо позначки, розміщені на виро-
бі. В нижній частині жіночої фігури на боках 

Мал. 10. Горщик з Майданецького

Мал. 11. Посудина з Гребенів
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більшого трикутника, що моделюють стегна, 
нанесено 14х2=28 позначок. Вони, очевидно, 
передають місячний і менструальний цикли, 
які позначались на 2 sph. На умовному поясі 
(3 sph) — третій стороні трикутника, як і має 
бути, зображено 13 позначок. (Вони дещо від-
окремлені від інших). Позначки на 3 sph, як 
правило, передають річний тринадцятиразо-
вий цикл Місяця.

Дві сторони малого трикутника містять 11 
позначок. Це одна з множин, якою позначався 
цикл Меркурія (8х11=88). Отже, в цій нижній 
частині передано цикли, що наносились на 1, 
2 і 3 sph. Тут відсутній хіба що цикл Венери, 
який зображався на 2 sph поруч із 28-денним 
циклом Місяця. Сума всіх позначок цієї ниж-
ньої частини фігури становить сакральне 
число 52 (28+13+11). Це число (52х7=364) 
іншим способом передає той самий річний 
13-разовий (великий) цикл Місяця, або при-
близний цикл Сонця.

Число позначок з лівого боку від пояса до 
плечової лінії — 23, у плечовій лінії — 13 і 
з правого боку від плечової лінії до пояса — 
20. В сумі вони дають сакральне число 56. З 
цим числом, як уже неодноразово зазнача-
лося, пов’язані множники 4 і 5. Ці числа, як 
правило, позначались особливим способом. Я 
гадаю, що чотири отвори (два у вигляді очей 
і два внизу по боках ніздрів) позначають чис-
ло 4. Вони разом з отвором на маківці голови 
утворюють число 5. Таким чином, тут зафік-
совано цикл Венери (56х4=224) і цикл вагіт-
ності (56х5=280).

Позначки верхнього контуру фігури (56) 
разом з позначками пояса (13) і позначками 
шиї й голови (4) дають сакральне число 73, 

що позначає річний цикл Сонця. (4 sph). Ця 
сфера цілком логічно зображена вище 1, 2 і  
3 sph.

На цьому таємниць, що приховує артефакт, 
не вичерпано. Кожна з умовних рук богині 
містить по 13 позначок, разом — 26. Від лівої 
руки відходить лінія з шести позначок. У сумі 
вони дають число 32 — цикл Венери.

Умовна лінія, утворена двома руками (26) 
і лінією плечей (13) із запозиченням однієї 
точки з лінії талії дає 40 позначок (цикл ва-
гітності). Тут в інший спосіб повторено цикл 
Венери й цикл вагітності. Характерно, що ці 
два цикли утворені на базі позначок, що пере-
тинаються.

Через відсутність фрагмента складно зро-
зуміти, що означають позначки верхніх ліній, 
до того ж фактично всі сакральні числа (мно-
жини) уже використані, а деякі й повторені 
двічі різним способом. Привертає увагу те, 
що число 13 (число Місяця, а, отже, і бика) 
використано аж чотири рази (дві руки, плечі й 
пояс). Цей артефакт із Більча Золотого в уні-
кальний спосіб уособлює ідею, згідно з якою 
Велика богиня включає в себе інших богів 
сімки. Останні зображені у вигляді контуру її 
фігури. Фігура Богині утворена з богів сімки.

На мідному амулеті з Карбуни (мал. 14) 
витиснено косий хрест з подвійними проме-
нями. Кількість позначок на кожному проме- 
ні — 7 х2=14, а на хресті в цілому — 56. Чо-
тири отвори, що простежуються у верхній 

Мал.12. Фрагмент посудини з Бринзен (Молдова)

Мал. 13. Артефакт 
з Більча Золотого
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Мал. 14. Амулет з Карбуни (Молдова) Мал. 15. Амулет з Браду (Румунія)

частині бляшки, ймовірно, є множником для 
циклу Венери, а разом із п’ятим отвором у 
центрі (символом Сонця — 4 sph) вони пере-
дають термін вагітності.

Золотий амулет з Браду (мал. 15) є, безпе-
речно, символом Сонця. На це вказує насам-
перед форма виробу — круг — і матеріал — 
золото. Але останні сумніви розвіює той факт, 
що навколо обідка амулета розташовано 52 
позначки. Кращого доказу того, що 52 познач-
ки виражають цикл Сонця (52х7=364) годі шу-
кати. Цей амулет можна розглядати як момент 
істини стосовно значення 52 позначок.

Підсумовуючи аналіз кількісних позначок 
на артефактах Трипілля, можна зробити ви-
сновок, що сакральні множини були певним 
чином поєднані зі структурами символіки, що 
дещо полегшувало їх “прочитання”. На цей 
момент слід звертати увагу дослідникам.

Структури й кількісні позначки наяв-
ні також у традиційних народних орнамен-
тах. Наскільки вони узгоджуються з цими 
ж чинниками первісної символіки, я спро- 
бую з’ясувати, порівнюючи орнаменти по-
дільського рушника й трипільської кераміки.

Подільський рушник — своєрідний фено-
мен народної вишивки України. Він пошире-
ний на відносно невеликій території — в при-
дністровських районах Вінницької й частково 
Одеської областей. На думку етнографів, він, 
як і вишивка всього Поділля, належить до 
Балкано-Карпатського регіону. Вибір орна-
ментів саме цього рушника не є випадковим. 
Вони чітко формалізовані й вишиті рахунко-
вими техніками, що дає змогу легко виокре-
мити в них структури і кількісні позначки.

Автор далекий від того, щоб розглядати 
цей витвір народного мистецтва, поширений 
на території, де свого часу процвітала три-
пільська культура, як прямого спадкоємця 
трипільських орнаментів. Їх розділяє більше 
п’яти тисяч років і не одна хвиля народів, що 
пройшли цією територією. Та й елементи три-
пільських і подільських орнаментів досить 
відмінні. Однак вони мають і багато спільно-
го. Це, як буде показано далі, стосується на-
самперед серцевини орнаментів — структур і 
сакральних чисел і способів їх поєднання, що 
мимоволі породжує спокусу вбачати в орна-
ментах Поділля спадщину Трипілля.

Далі буде досліджено один тип орнаментів 
подільського рушника, який, на думку автора, 
містить структури й сакральні числа, подібні 
до трипільських. У загальному плані він має 
вигляд прямокутника (квадрата, ромба). Про-
менями або фігурами, розміщеними по прямо-
му й косому хресті, цей орнамент поділяється 
на восьмичленну структуру (мал. 16, 18, 19).

Восьмичленна структура орнаментів по-
дільського рушника аналогічна такій самій 
структурі орнаментів трипільської керамі-
ки. Так, на горщиках символи другої сфери, 
що передають цикли Місяця і Венери, також 
утворюють восьмичленну структуру, члени 
якої можна розміщувати по прямому й косому 
хресту. Суть цього поділу, як уже зазначалося, 
полягає в тому, що цикл кожної з планет давні 
люди ділили між вісімкою богів — чотирма 
богами і чотирма богинями. В цьому плані 
восьмичленні структури орнаментів рушника 
цілком збігаються зі структурою орнаментів 
трипільської кераміки.
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Часто орнамент має вигляд вписаних один 
в одного (концентричних) ромбів (мал. 19). 
Прямокутник, квадрат чи ромб у народній ви-
шивці заміщають коло, небесну сферу. Коло, 
круг важко відтворити вишивкою і тому (як 
свого часу на бивнях мамонта) його зобража-
ють у вигляді ромба. А це означає, що вписа-
ні один в одного ромби можна розглядати як 
відтворення небесних сфер, які в символіці 
неоліту й енеоліту, зокрема на трипільській 
кераміці, представлені у вигляді концентрич-
них кілець.

Восьмичленна структура орнаментів по-
дільського рушника разом із концентричністю 
ромбів (кругів) дають підставу вважати, що 
даний тип орнаменту аналогічний орнамен-
там на трипільських горщиках. Він відтворює 
небесні сфери та поділ кожної із сфер на ві-
сімку богів.

Спробуємо аргументувати цю думку. Для 
дослідження орнаментів такого типу важли-
во визначити послідовність розташування 
сфер. У зображенні небесних сфер у вигляді 
концентричних кругів чи ромбів на площи-
ні послідовність сфер може бути двоякою.  
В одному випадку 1 sph (сфера Меркурія) 
може розташовуватися в центрі, а всі інші — 
послідовно від центра до периферії, в іншому 
сфера 1 sph є першою зовнішньою, а всі інші 
сфери послідовно розміщуються до центра 
круга чи ромба. На підставі вивчення орна-
ментів подільського рушника зроблено висно-
вок, що їм притаманне відцентрове розташу-
вання сфер.

Так, орнамент рушника (мал. 16) має чітко 
виражену восьмичленну структуру, утворену 
прямим і косим хрестами (по косому хрес-
ту розміщені фігури). Очевидно, що дерева-
квіти, розташовані по косому хресту, симво-
лізують четвірку богинь, а чотири промені 
по прямому хресту з умовними драбинками 
(драбинки в трипільців — символи чоловічих 
сфер) позначають богів. У центрі орнаменту 
зображено хрест, кожен промінь якого на кінці 
поділяється на зубці. Зубці такого типу (гребі-
нець, тризуб, тороки) є символом бога 1 sph. 
Отже, є підстави вважати умовний прямо-
кутник, утворений хрестом із зубцями, сфе-
рою цього бога. Навколо хреста розташова-

ний ромб, бокові сторони якого складаються 
з трьох різнокольорових смуг. Вважаємо, що 
це сфера богині 2 sph. (Три смуги є ознакою 
того, що вона розпадається на три богині мен-
шої сімки). Далі в кожному із секторів богинь 
розміщені роги бика, які, очевидно, символі-
зують 3 sph. (Бик є одним з утілень бога 3 sph). 
Із рогів виростає дерево (4 sph). Отже, в жіно-
чих секторах восьмичленної структури можна 
виокремити чотири сфери — Меркурія, Вене-
ри, Місяця й Сонця (або, згідно з космічним 
моделюванням, — підземні води, сиру землю, 
поверхню землі та сферу життя).

Розглянута восьмичленна структура з усіх 
чотирьох боків обрамлена смугою, в якій зо-
бражено ряд восьмикутних зірок. На нашу 
думку, так позначено сферу богині 6 sph — бо-
гині неба. Дві вузенькі смуги з обох боків цієї 
сфери є богами 5 і 7 sph. Отже, є всі підстави 
вважати, що орнамент передає всі сім сфер 
Космосу. Якщо уявити цей орнамент у вигляді 
богів і богинь, то він матиме вигляд кола, ут-
вореного чотирма богинями, між якими розта-
шовані чотири боги. При цьому тіло кожної з 
богинь передає: 1 sph (ноги), 2 sph (сідницю),  
3 sph (пояс), 4 sph (живіт і груди). Далі, згідно 
з орнаментом, 5, 6, і 7 sph (тобто піднебесся, 
планетні сфери й зоряне небо) виступають як 
єдине ціле. Вони позначені суцільними сму-
гами на орнаменті. (Починаючи з ший, боги 
мовби злилися в єдине ціле).

Мал. 16. Орнамент рушника
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Порівняємо цей орнамент із символікою 
посудини з Луки Врубливецької (мал. 17).

Нижня частина посудини утворена чотирма 
жіночими фігурками, що розмежовані чотир-
ма порожнинами, які, очевидно, позначають 
богів-чоловіків. Так, на нашу думку, позна-
чено вісімку богів. Імовірно, стегна і животи 
богинь передають 2 і 4 sph. Як і на орнаментах 
рушника, поділ на сфери позначений на тілах 
богинь (жіночих секторах), чоловічі фази  
циклів (порожнини) не містять знаків поділу 
на сфери. Але найбільш цікавим видається 
те, що верхня частина посудини, яка уосо-
блює голови всіх чотирьох богинь (і богів), 
а водночас і небо (5, 6 і 7 sph), позначені як 
суцільна чаша. Це повна аналогія орнаменту 
з рушника, в якому 5,6 і 7 sph зображені у ви-
гляді квадрата (круга) з восьмикутних зірок, 
що обрамляють орнамент. Поширеність цього 
типу посуду й типу орнаменту свідчить, що 
він відігравав особливу роль у культовій прак-
тиці трипільців і наступних племен.

Розглянутий орнамент з рушника (мал. 16) 
містить і кількісні позначки, що співвідно-
сяться зі сферами, розміщеними на ньому. 
Такими, на наш погляд, є дуги із завитками, 
розміщені в прямому хресті. Їх кількість — 
9х4=36. Це число нічого не означає. Але якщо 
розглядати окремий завиток як символ змія, 
що підтверджується символікою, тоді можна 
вважати, що на кожній дузі розташовані по 
два символи, які можуть слугувати двома кіль-
кісними позначками. Отже, 36х2=72. Останнє 
число часто фігурує серед сакральних чисел 
як множина, що передає річний цикл Сонця 
(72х5=360). Як кількісні позначки ймовірно 
фігурували й восьмикутні зірки, розміщені на 

6 sph. Їх кількість 23. На нашу думку, їх мало 
бути 21. У такому випадку вони позначали б 
число цієї богині (про це йтиметься пізніше). 

Орнамент рушника (мал. 18) також поді-
ляється по прямому і косому хресту на вісім 
умовних членів. Від центра в ньому спосте-
рігається нарощування сфер за принципом 
концентричних кілець. Прямий хрест у цен-
трі можна вважати символом бога 1 sph. За-
фарбована восьмикутна зірка — богиня  
2 sph. Ламана лінія, що обводить восьмикутну 
зірку, символізує сферу бога 3 sph, а дерева, 
що розташовані по прямому хресту, — 4 sph. 
Останній символ найбільш певний. Він до де-
якої міри гарантує правильність ідентифікації 
сфер.

Крім чотирьох зазначених, орнамент міс-
тить іще дві сфери. Шеврони, розміщені по 
кутах, є, очевидно, символами бога 5 sph. Їх 
по три в кожному з чотирьох кутів, в сумі — 
12. Якщо врахувати спосіб їх групування — по 
три в кожному з діаметрально протилежних 
кутів, то можна припустити, що це число пе-
редає кількість місяців у році. І нарешті, темна 
смуга з рядами ромбів, що розміщена з трьох 
боків орнаменту (у вигляді арки), є богинею 
6 sph — богинею неба. Останнє підтверджу-
ється і кількістю ромбів. Їх — 21 (дві крайні 
половинки ромбів у верхній стрічці слід ра-
хувати за цілі ромби). Це число богині 6 sph. 
(Тут, на жаль,  не можна навести відповідних 
аргументів, зазначимо, що число 14 символі-
зувало богиню 2 sph, число 28 — 4 sph.). Сама 
форма богині 6 sph нагадує позу єгипетської 
богині неба Нут над богом землі Гебом з ма-
люнку в єгипетській іконографії. Отже, даний 
орнамент моделює Космос. І темну червоно-
синю зірку в центрі можна вважати землею 
(2 sph), навколо якої розміщені інші сфери.

Орнамент рясніє кількісними позначками 
у вигляді гачків. Почнемо аналіз кількісної 
інформації на 3 sph, на ламаній лінії у формі 
восьмикутної зірки, що оконтурює центральну 
восьмикутну зірку. Кількість гачків на внут-
рішньому боці цієї лінії від вертикального до 
горизонтального променів хреста: 8 + 8 + 6 + 
6 = 28. Кількість гачків в цілому на внутріш-
ньому боці зірки: 28х4= 112 — половина від 
циклу Венери (224). Ці ж кількісні позначки 

Мал. 17. Посудина з Луки Врубливецької
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можна структурувати і по-іншому. Навколо 
кожного з чотирьох променів розташовано по 
8+8=16 позначок. Навколо двох кінців проме-
ня їх кількість буде 32 — цикл Венери. Навко-
ло чотирьох променів (така операція логічна) 
цих гачків буде 84. Цим числом іноді позна-
чали цикл Меркурія (насправді 88). Коли мі-
рилом циклів приймається 28, тоді цикл Мер-
курія приймають за 28х3=84. Два інші числа  
(6 і 6) дають відповідно 24 і 48. Ці числа, як 
уже зазначалось, досить часто трапляються 
серед сакральних.

Кількість гачків на зовнішньому боці цієї 
ж лінії від вертикального до горизонтально-
го променів хреста: 11 + 11 + 9 + 8 = 39. На 
нашу думку, замість числа 8 мало бути число 
9 (в лівому нижньому куті гачків насправді 
9 + 9) і сума дорівнювала б 40 — циклу ва-
гітності. Ще одна можлива комбінація: чисел 
11 по всьому периметру зірки 8, отже, в сумі 
кількість цих позначок — 88 (цикл Меркурія). 
Така ж кількість дев’яток, якщо допустити, 
що вісімку позначили помилково, дає 9х8=72, 
приблизний сонячний цикл. 

У цілому можна зробити висновок, що на 
цій лінії розташовані гачки (кількісні позна-
чки), які можна інтерпретувати як сакральні 
числа 24, 28, 32, 40, 48, 72, 88, 112.

Розглянемо позначки, що містяться на гіл-
ках дерев. Гілки мають вигляд шевронів і це 
не випадково. Шеврони використовувались як 
кількісні позначки. Цим мовби наголошуєть-
ся, що гілки містять кількісну інформацію. На 

нижньому шевроні з нижнього боку розміще-
но 12+12 позначок, що дає число 24. Чи перед-
бачаються тут числа 48 (при множенні на два 
кінці променя) і 96 (при множенні на чотири 
промені), ствердити складно, але зауважимо, 
що число 96 іноді трапляється серед кількіс-
них позначок. Що стосується числа 48, то, як 
уже зазначалось, воно, ймовірно, пов’язане з 
циклом Марса.

На верхньому боці нижніх гілок (нижнього 
шеврона) розміщено 9+9 позначок. Очевидно, 
що вони приховують число 72 (18х4). На се-
редніх гілках з нижнього боку міститься 7+7, 
а з верхнього 4+4 гачків. При множенні чис-
ла 14 на 2 і 4 (промені) отримуємо числа 28 і 
56, а при множенні числа 8 на ці ж множники, 
отримуємо числа 16 і 32. Всі вони, за винят-
ком числа 16, є сакральними. Число 16 іноді 
трапляється у сфері Сонця, але те, як воно 
пов’язане з цією сферою, слід іще з’ясувати. 
На верхній гілці міститься 6 (3+3) позначок, 
що при множенні на 4 дає число 24.

Кількісні позначки містяться і на шев-
ронах, що розміщені в кутах орнаменту, але 
вони фактично повторюють уже розглянуті. 
Цей орнамент, в якому так гармонійно розмі-
щені кількісні позначки циклів небесних сві-
тил, є своєрідним шедевром вікової творчості 
людства. Це та сама тибетська мандала, тіль-
ки представлена іншим способом.

Поєднання сфер і чисел оригінально переда-
но на орнаменті рушника (мал. 19), який являє 
собою ряд концентричних ромбів (кругів), по-

Мал. 18. Орнамент на рушнику  Мал. 19. Орнамент на рушнику
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ділених на чотири/восьмичленну структуру. В 
центрі розташований хрест, на променях якого 
містяться зубці, що їх часто використовують як 
кількісні позначки. Їх кількість на одному про-
мені -11+11=22. На чотирьох — 88. Таким чи-
ном, і за логікою розташування сфер, і за кіль-
кістю позначок цей хрест можна ідентифікувати 
із циклом Меркурія (1 sph). Між променями 
хреста розміщено по два трикутники. Всього 
їх 8. Це число 28-денних місяців у циклі Вене-
ри. Кількість гачків на трикутниках — 32 (8х4). 
Вони також передають цикл Венери (32х7=224). 
Отже, і за місцем розташування, і за кількісни-
ми позначками ромб, утворений цими вісьмома 
трикутниками, є підстава ототожнити з 2 sph.

Сфера, ідентифікована як 2 sph, оточена з 
усіх боків смугами з чорних зубців. Як прави-
ло, зубцями позначалася чоловіча сфера, нею 
в цьому випадку мала бути 3 sph, сфера 13-
разового річного циклу Місяця. Однак кіль-
кість позначок не співвідноситься з 3 sph. На 
верхній частині орнаменту кількість зубців – 
11+11, на нижній — 10+10. Можливо, на верх-
ній частині вишивальниця припустилась по- 
милки. Кількість позначок там мала бути 10+10. 
Разом вони мали позначати цикл вагітності (40). 
Упевненості, що ці числа стосуються циклу ва-
гітності, додає те, що вони зображені поруч з 
числом, що передає цикл Венери. Як показано 
вище, ці числа часто зображали в одній сфері, 
тому їх розташування поряд є закономірним.

Наступна широка і, отже, жіноча сфера утво-
рена з рядів паралелограмів. Очевидно, вони є 

кількісними позначками. В кожному з чотирьох 
боків ромба їх кількість дещо відрізняється. 
У верхній частині орнаменту їх 7+7 (без двох 
трикутників при вершині), в нижній частині їх 
число 7+7 (враховуючи трикутники). На нашу 
думку, в такий спосіб прагнули передати 28-
денний місячний цикл. Трипільці позначали 
його на 2 sph, разом із циклом Венери. Врахо-
вуючи специфіку вишивки, його також розміс-
тили на жіночій четвертій сфері. Із зовнішнього 
боку цієї сфери відходять зелені зубці, які разом 
з червоними зубцями, що відходять від 6 sph, 
утворюють малі ромби. На кожному з чоти-
рьох відрізків приблизно по 13 ромбів. Загалом  
їх 52, що передає водночас і великий цикл Міся-
ця і річний цикл Сонця (364 дні). Далі йде сму-
га, що, як і 4 sph, оточена з обох боків зубцями. 
За логікою, це має бути 6 sph. 

Цікаво, що маленьких ромбиків усередині 
цієї смуги в двох випадках усього 21, тобто чис-
ло богині цієї сфери. Таким чином, цей орна-
мент у загальних рисах передає порядок (струк-
туру) розташування сфер і їх сакральні числа. 
Він є одним із найкращих зразків поєднання 
сімки сфер і сакральних чисел.

Висновок. Ми розглянули кілька орнаментів 
подільського рушника, що мають форму квадра-
та чи прямокутника. Кількість їх можна збіль-
шувати, але розглянутого достатньо, щоб зроби-
ти висновок, що структури цих орнаментів і їх 
сакральні числа ідентичні відповідним структу-
рам і числам орнаментів з кераміки Трипілля.
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оЛЕнА БЕрЕгоВА. СучАСнІ ІнФорМАЦІйно-коМунІкАЦІйнІ ТЕХноЛогІЇ В куЛЬТуроТВорчИХ проЦЕСАХ укрАЇнИ

Олена Берегова

СУчАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
КУЛЬТУРОТВОРчИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто із глибинні систем-
ні зміни соціуму на зламі ХХ—ХХІ століть, пов’язані з 
впливами глобалізації, появою нових технологій інфор-
мації, комунікації, зв’язку та нової філософії відносин 
у системі “влада — громадськість”. Основні типи со-
ціокультурної комунікації в цій системі – інформуван-
ня, консультування та залучення громадян до участі — 
проаналізовані з погляду стандартів демократичного 
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Розмірковуючи про зміни, що сталися з 
людиною й людським співтовариством на 
зламі ХХ—ХХІ століть, ми зауважуємо сут-
тєві якісні зміни. Передусім впадають в око 
зовнішні ознаки цих змін, як-от: прискорення 
темпу життя, інтенсифікація транспортних та 
інформаційних потоків, “включення” людини 
у швидкісні режими міжособистісного, діло-
вого, масового спілкування, миттєвість розпо-
всюдження в суспільстві новин, ідей, техно-
логій, результатів людської діяльності тощо. 
Але значно серйознішими є глибинні систем-
ні зміни соціуму. Сьогодні вже нема поділу 
суспільства за класовим принципом; нині ми 
спостерігаємо неухильний рух у напрямі до 
гомогенного суспільства, в якому базовими є 
демократичні цінності й певні стандарти якос-
ті життя. Бурхливий розвиток сфери послуг у 
розвинутих країнах привів до зростання рівня 
комфортності життя та якості обслуговування 
населення, сформувалися й розповсюдилися 

в усьому світі певні стандарти якості життя 
(наприклад, євростандарт дизайну житлових 
та офісних приміщень, відомі торгові марки 
у виробництві продуктів, одягу, побутової 
техніки, автомобілів тощо). Усі ці та інші яви- 
ща — універсалізації, уніфікації, стандартиза-
ції, урбанізації тощо об’єднуються одним ге-
неральним поняттям — поняттям глобалізації.

В цьому контексті виявляється актуаль-
ним питання взаємодії сучасних інформацій-
но-комукаційних технологій в глобалізовано-
му суспільстві.

У життєдіяльності сучасного суспільства 
глобалізація має безліч виявів, багато пози-
тивів, якими є формування загальносвітової 
економічної системи, заснованої на нових 
принципах переміщення в масштабах усієї 
планети капіталу, людських і виробничих ре-
сурсів, світового розподілу праці, стандарти-
зації законодавства тощо. Водночас поряд із 
значними вигодами, що їх несе глобалізація, 
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людство дедалі частіше стикається з негатив-
ними наслідками своєї діяльності, що досягли 
планетарного масштабу, зокрема, такими, як 
світова фінансова криза, міжнаціональні та 
міжрелігійні конфлікти, глобальне потеплі-
шання, загрози глобальної техногенної ката-
строфи, тероризму тощо. 

Хоча глобалізація є незворотною, глобаль-
не не замінило й не знищило локального. Пе-
симістичні сподівання на крах національних 
культур під впливом глобалізації не виправда-
лися. Чимало вчених (С. Кримський, П. Йолон 
та ін.) зазначають паралельне співіснуван-
ня в сучасному світі глобалізаційних явищ і 
тенденцій етнічного відродження, сплеску 
національних культур, іншими словами — од-
номоментність процесів інтеграції та дифе-
ренціації, інтернаціоналізації та регіоналіза-
ції (локалізації). Американський культуролог 
Джеймс Лалл назвав явище співіснування 
глобального і локального терміном “глокалі-
зація”, який означає змішування глобалізацій-
них культурних впливів із місцевими контек-
стами, що має серйозні суспільно-економічні 
наслідки [2].

 На думку С. Кримського, незважаючи на 
всі процеси глобалізації, багато регіонів пла-
нети, як у східних, так і в західних її кордонах, 
не втрачають своєї самобутності [3, 31]. П. Йо-
лон підкреслює стійкість етнонаціональних 
спільностей в умовах глобалізації, які “не за-
знають істотних буттєвих і ментальних змін, 
а продовжують функціонувати стабільно” [2; 
392]. Крокуючи до дедалі більшої єдності, 
спорідненості та взаємопов’язаності, людство 
не може бути безнаціональним. Національ-
ність дає можливість її носієві краще орієн-
туватися в урбанізованому світі, а почуття на-
лежності до певної нації забезпечує сучасній 
людині необхідну соціальну комфортність [1, 
17]. Отже, ми впритул наблизилися до розу-
міння співвідношення “глобалізація і культу-
ра”. Вже саме поняття культури передбачає 
існування відмінностей: різнобарв’я світової 
культури складається з надбань кожної наці-
ональної культури. Саме культура є головним 
оберегом етнічних традицій нації і захистом 
від негативних наслідків глобалізації. Це дало 
підстави британському соціологові Ентоні 

Сміту зауважити, що “ідея глобальної культу-
ри неможлива на практиці” [9].

Отже, метою нашего дослідження є вияв-
лення основних типів соціокультурної кому-
нікації з погляду стандартів демократичного 
суспільства на прикладі галузі культури.

Порівняймо вияви глобалізації в трьох 
ключових сферах людської життєдіяльності: 
економіці, політиці й культурі. Якими б ори-
гінальними, сучасними й передовими не були 
економічні теорії чи політичні технології, ви-
найдені в тій чи тій країні, навряд чи на них 
чекає поширення в масштабах усієї планети; а 
найдовершеніші зразки культури (наприклад, 
музика Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковсько-
го, трагедії Шекспіра, картини Рафаеля, поезія 
О. Пушкіна й Т. Шевченка тощо) є надбанням 
усього людства. Національні особливості еко-
номіки чи політики не можуть, за окремими 
винятками, презентувати ту чи ту країну на 
міжнародному рівні; національні особливості 
культури будь-якої, навіть найбільш відсталої 
з економічного та політичного погляду країни 
можуть презентувати її на міжнародному рів-
ні. Негативні наслідки глобалізації впливають, 
як правило, на всю економічну або політичну 
систему країни; культура потрапляє під стрі-
лу глобалізаційного негативу, здебільшого, в 
сегменті своїх масових, розважальних різно-
видів, але зрозуміло, що не вони визначають 
напрями розвитку культури нації. Отже, ні 
економічна, ні політична системи будь-якої 
країни не можуть бути незалежними від гло-
балізаційних впливів. Культура — чи не єди-
на сфера людської діяльності, здатна “чинити 
опір” глобалізації, зберігаючи недоторканним 
ядро національної ідентичності (наприклад, у 
зразках традиційного народного мистецтва). 

Другий важливий момент суспільних змін 
пов’язаний з появою нових технологій інфор-
мації, комунікації та зв’язку, спрямованих на 
поліпшення якості людського життя. У цьому 
контексті зазначаємо вдосконалення та інтен-
сифікацію транспортних перевезень, швидке 
розповсюдження всесвітньої інформаційної 
мережі Інтернет та інших електронних мас-
медіа, мобільної телефонії тощо.

Найпотужнішою з винайдених у ХХ ст. 
інформаційно-комунікаційних технологій є 
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Інтернет. До позитивних рис комп’ютерної 
мережі належить те, що вона дає можливість 
працювати, купувати, розважатися і спілку-
ватися, не виходячи з власного будинку. Зні-
мається питання про роботу й робочі місця, 
з’являється новий канал комунікації не лише з 
іншими індивідами, а й з усім світом. Інтернет 
є невичерпним джерелом інформації різного 
роду і виду. 

Водночас звідусіль лунають заклики щодо 
створення системи фільтрування інформації в 
Інтернеті. Розсуваючи межі інформаційного 
простору до безмежності, Інтернет знімає й 
будь-які моральні обмеження з наявної в ньо-
му інформації. Поряд із цінною й суспільно 
корисною інформацією користувач Інтернету 
може знайти в мережі багато бруду, тобто веб-
сторінок, що поширюють не позитивну, а руй-
нівну інформацію, пропагують наркоманію, 
дитячу порнографію, тероризм, ультраради-
кальний націоналізм тощо. Це означає, що мо-
ральне обличчя та рівень культури власників 
веб-сайтів є не менш важливою проблемою 
глобального масштабу, ніж екологічна без-
пека, фінансова стабільність тощо. Так, ви-
значальною для повноцінного, ефективного, 
цивілізованого функціонування механізмів 
комунікації в сучасному соціумі стає етична 
домінанта, неухильно зростає роль культури в 
комунікаційних процесах.

Третій момент суспільних змін полягає 
в наступному: з’явилися нові концептуаль-
ні технології соціокультурної комунікації. Ці 
технології потребують окремого розгляду. 
Сучасне цивілізоване суспільство функціонує 
за принципом пріоритету життєвих інтересів, 
прав і свобод людини. У такому суспільстві 
рішення приймаються колегіально, учасни-
ки суспільної комунікації висловлюють різні 
погляди, радяться, консультуються, шукають 
консенсусу, переконують один одного за допо-
могою словесних доказів. Переконати — озна-
чає обґрунтувати висловлені ідеї в такий спо-
сіб, щоб ті, хто беруть участь у їх обговоренні, 
погодилися з аргументами і приєдналися до 
них. Технології переконання є визначальними 
у формуванні будь-яких видів політики — еко-
номічної, соціальної, культурної і т. ін. Дер-
жавна влада здійснюється відкрито, публічно, 

перебуває під постійною критичною увагою, 
консультується і враховує думку громадськос-
ті під час прийняття відповідальних рішень, 
а тому вільний обмін інформацією, ідеями, 
думками між владою та громадськістю є над-
звичайно важливим чинником громадянсько-
го суспільства. 

Демократичні країни століттями накопичу-
вали досвід суспільної активності, що сприяє 
підвищенню ефективності державного управ-
ління і прозорості дій влади. З іншого боку, 
владні структури цих країн навчилися вико-
ристовувати в своїй діяльності певний арсенал 
засобів, спрямованих на формування громад-
ської думки щодо різних аспектів державної 
політики в бажаному напрямку, створення по-
зитивного іміджу органів влади та їх керівни-
ків, зростання довіри громадян до влади. 

Прозорість, підзвітність і відкритість для 
громадськості є основними характеристика-
ми демократичного ринкового суспільства. 
Тому в демократичних країнах організації та 
установи державного сектора в своїй діяль-
ності керуються такими принципами: 1) гро-
мадськості надається вся інформація, необ-
хідна для розуміння діяльності організації;  
2) внутрішні процедури вироблення та кри-
терії ухваляття рішень роз’яснюють громад-
ськості; 3) громадськість має право доступу 
до всієї офіційної інформації, а всі винятки 
обґрунтовуються на підставі чітких критеріїв; 
4) забезпечення довіри та добровільної співп-
раці громадськості є одним з найважливіших 
завдань організації; 5) організація консульту-
ється з іншими державними установами та 
всіма зацікавленими сторонами поза органа-
ми державної влади [6, 13].

У світовій практиці склалася типологія 
комунікаційних відносин у системі “влада — 
громадськість”, яка включає: 

● інформування;  
● консультування; 
● залучення громадськості до участі. 
Інформування — це однобічний процес 

надання інформації громадськості загалом 
або зацікавленим групам чи організаціям, що 
представляють інтереси тих, на кого відповід-
на політика потенційно впливає. Інформуван-
ня, як правило, здійснюється через систему 
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засобів масової комунікації, основними скла-
довими якої є:

● традиційна друкована преса;
● електронні ЗМІ (радіо, телебачення);
● інформаційні та рекламні агентства;
● комп’ютерні мережі.
Демократичний устрій суспільства надає 

громадянам право самостійно здійснювати по-
шук необхідної інформації, зокрема, й через 
немедійні джерела (тим більше, що мас-медіа 
не завжди оприлюднюють інформацію, яка на- 
справді цікавить громадян), а саме: роботу зі 
зверненнями (запитами) громадян, обробку те- 
лефонних запитів, систему інформаційних 
служб та інформаційних центрів, інформуван-
ня через Інтернет тощо.

Консультування як практика прямого без-
посереднього обміну ідеями, думками чи по-
радами між зацікавленими сторонами є одні-
єю з обов’язкових адміністративних процедур, 
вагомою складовою комунікаційних відносин 
у системі “влада — громадськість”. У демо-
кратичних країнах громадські (публічні) кон-
сультації проводяться для того, щоб отримати 
уявлення про думку та реакцію суспільства 
на ті чи ті дії уряду. По суті, консультування 
в процесі вироблення та реалізації політики, 
під час прийняття рішень на всіх рівнях вла-
ди є отриманням інформації від громадськос-
ті (визначеної аудиторії) щодо заздалегідь ви-
значених владою питань. Цей вид зв’язків є 
важливим на стадії розробки альтернативних 
варіантів політики й може стати ключовим у 
процесі налагодження добрих стосунків між 
урядом і громадськістю. 

Відповідно до специфіки завдань чи етапів 
консультування може здійснюватися в різних 
формах: 

● проведення опитування та дослідження 
громадської думки;

● оголошення періодів зауважень та комен-
тарів під час розробки законопроектів чи про-
ектів документів щодо розвитку політики;

● проведення колоквіумів, неформальних 
презентацій, днів відкритих дверей, публічних 
слухань із виступами посадових осіб тощо;

● проведення зустрічей посадових осіб та 
громадськості для обміну думками;

● проведення зустрічей-навчань у групах 

від 5 до 20 осіб для обговорення важливих 
суспільних проблем;

● обговорення під час “круглих столів” і 
в рамках фокус-груп (8-10 чоловік) для вияв-
лення всього спектру специфічних інтересів і 
досягнення консенсусу.

Необхідним елементом демократії є залу-
чення громадськості до процесів вироблення 
політики і прийняття політичного рішення. 
Залучення громадськості – це активна участь 
громадян та їх об’єднань (організацій) за влас-
ною ініціативою у формуванні публічної полі-
тики, а також у її реалізації та оцінці. Саме цей 
тип комунікаційної взаємодії, що є принципо-
во двостороннім, відкриває шлях реального 
партнерства. Серед найбільш ефективних є 
низка механізмів, методів та процедур участі 
громадськості в процесі розробки політики, 
кожен з яких має свої переваги й недоліки і 
використовується для різною мети:

громадські ради, дорадчі комітети;
громадські слухання, під час яких грома-

дяни, їх об’єднання та посадові особи різних 
рівнів збираються разом для обміну інформа-
цією та думками щодо різних питань соціо-
культурного розвитку;

громадська експертиза як проектів, так і рі-
шень влади та їх наслідків;

громадський контроль за дотриманням 
представниками влади законів та власних рі-
шень;

громадянська просвіта як комплекс заходів 
з інформування та мотивації великої кількості 
громадян з метою вирішення нагальних про-
блем громади; це базовий елемент, передумо-
ва формування “культури участі”;

дослідження (ініціатив) за участю всіх за-
цікавлених сторін як інструмент підвищення 
активності громадян, ідентифікації проблем-
них зон громади;

звітні картки, які використовують для ви-
значення ставлення населення до певних про-
блем місцевих громад, а також для спрямуван-
ня політики, подальших дій владних структур 
та недержавних організацій з метою покра-
щення рівня життя;

організація громади на принципах самоор-
ганізації з метою впровадження змін у політи-
ці на місцевому рівні;
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соціальний моніторинг як процес, що до-
зволяє громадськості відстежувати впрова-
дження державних рішень на місцевому рівні, 
визначати їх ефективність та адекватність, а 
також надавати свої пропозиції щодо поліп-
шення процесу ухвалення рішень;

створення коаліцій як добровільне (фор-
мальне чи неформальне) об’єднання недер-
жавних організацій, що обстоюють спільні 
інтереси;

участь у стратегічному плануванні для за-
безпечення оптимальних шляхів економіч-
ного, соціального та культурного розвитку  
громад;

участь громадян як платників податків у 
фінансовому плануванні, формуванні місце-
вого, регіонального, державного бюджетів. 

Наведений перелік не є вичерпним, до ньо-
го можна додати такі ефективні форми участі 
громадськості, як демонстрації/мітинги, пі-
кетування, збір підписів на підтримку колек-
тивних протестів, проведення громадських 
розслідувань у випадках порушень прав та 
інтересів громадян. Вибір методу (або комп-
лексу методів) участі громадськості є особли-
вим, специфічним у кожному конкретному ви-
падку й залежить від проблеми, яка потребує 
розв’язання.

Розглянемо тепер, як реалізується типоло-
гія комунікаційних відносин у системі “вла- 
да — громадськість” в умовах України на при-
кладі галузі культури.

В Україні створення дієвої, ефективної, 
прозорої системи комунікації органів влади 
з громадськістю тільки-но розпочалося. Ві-
тчизняні фахівці зі зв’язків з громадськістю 
обережно ставляться до нових маловідо-
мих в Україні форм управлінської демокра-
тії й з величезного арсеналу інформаційно-
комунікаційних технологій відбирають лише 
ті засоби, що вже пройшли апробацію часом 
і, до певної міри, є звичними для української 
громади (наприклад, взаємодія зі ЗМІ та засо-
би пропаганди).

За часи незалежності в Україні напрацьо-
вано досить вагому нормативно-правову базу 
з питань інформаційної діяльності та кому-
нікаційної взаємодії в суспільстві. Загальна 
кількість законодавчих і підзаконних актів з 

питань інформаційно-комунікаційної діяль-
ності зростає з року в рік, що свідчить, з од-
ного боку, про  неврегульованість інформацій-
них відносин, відсутність зваженої концепції 
державної інформаційної політики та страте-
гічного комунікаційного планування, з іншо- 
го — про намагання підвищити “спроможність 
суспільства забезпечувати участь громадян у 
політичному житті за допомоги комунікацій, 
від чого безпосередньо залежить потенціал 
демократії” [7].

Інформування громадян про основні на-
прямки культурної політики держави від-
бувається через загальнодержавні галузеві 
періодичні видання, до яких належать газе-
ти “Культура і життя” та “Українська музич-
на газета”, журнали “Українська культура”, 
“Музика”, “Український театр”, “Театрально-
концертний Київ”, “Дніпро”, “Україна”. До-
ступ до офіційної інформації з питань культур-
ної політики можливий для громадян України 
й через систему публічних бібліотек та Інфор-
маційний центр з питань культури і мисте-
цтва, що діє при Національній парламент-
ській бібліотеці. Інформування відбувається 
й через запровадження нових комунікаційних 
технологій, наприклад, таких, як прес-тури і 
прес-клуби. 

Досить насиченим джерелом офіційної 
інформації про культурну політику держа-
ви є офіційний веб-сайт Мінкультури (www.
mincult.gov.ua). Цей веб-сайт інтегрований у 
Єдиний веб-портал органів виконавчої вла-
ди. На веб-сайтах, відповідно до єдиних ви-
мог, розміщено інформацію про структуру, 
склад, основні види діяльності органів влади, 
номери “гарячих” телефонів, за якими можна 
звернутися за допомогою, тексти норматив-
них актів, прийнятих установою, оперативну 
інформацію, важливі повідомлення, бланки 
документів тощо.

На сьогодні фактично всі центральні орга-
ни виконавчої влади, обласні державні адмі-
ністрації та 265 районних державних адміні-
страцій представлені в мережі Інтернет. Але 
на всіх веб-сайтах органів виконавчої влади 
застосовано режим односторонньої взаємодії. 
Режими двосторонньої взаємодії та проведен-
ня трансакцій поки що відсутні. Веб-сайти 
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здебільшого використовуються для інформу-
вання, а не для двосторонньої взаємодії, як в 
усьому світі.

На відміну від розвинутих європейських 
країн, Інтернет в Україні поки що розвиваєть-
ся не так стрімко, розширення українського 
сегменту Всесвітньої мережі просувається 
повільно, не достатньо розробленими зали-
шаються правові засади діяльності Інтернет-
ресурсів. Інтернет ще не став визначальним 
джерелом інформації для громадян нашої дер-
жави, хоча спостерігаються деякі зрушення в 
розвитку мережі Інтернет в Україні та неухиль-
не зростання рівня комп’ютерної грамотності 
переважної маси громадян. За статистичними 
даними Держкомстату та Держкомінформати-
зації, зафіксовано тенденцію зростання кіль-
кості активних користувачів мережі в Україні: 
у 2001 р. ця кількість становила близько 230–
250 тис. або 0,5% всього населення, а станом 
на жовтень 2003 р. становила 3,5 млн або 7% 
населення України, станом на липень 2008 р. 
налічувала близько 8 млн осіб або 17,4% насе-
лення України (зараз це приблизно 20%).

Новим для України є й досвід проведення 
громадських консультацій. Зростання інте- 
ресу до цього виду зв’язків із громадськістю 
зумовлене зростанням ролі “третього секто-
ра” — мережі недержавних організацій (НДО) 
в Україні. І хоча кількість НДО в Україні, по-
рівняно з іншими країнами, є малою, вона має 
тенденцію до стійкого розширення. Якщо, за 
статистикою, в 1996 р. в Україні діяло при-
близно 16 тис. НДО, то на початку 2000 р. 
їх кількість становила вже близько 25 тис. У 
2005 р. нараховувалося понад 30 тис. громад-
ських і майже 17 тис. благодійних організацій, 
і на сьогодні позначилася стійка тенденція по-
стійного зростання цих показників. Половина 
з наявних в Україні громадських організацій за 
статутною діяльністю належить до культурно-
мистецьких. Серед них — ціла низка органі-
зацій театрального, музичного, книговидав-
ничого, образотворчого, кінематографічного 
спрямування, національно-культурних това-
риств, які не тільки успішно функціонують, 
стимулюючи продукування мистецьких вар-
тостей, а й поширюють здобутки українського 
мистецтва як в Україні, так і за її межами.

За участю представників громадських ор-
ганізацій культурно-мистецького спрямуван-
ня відбуваються фактично всі семінари, “кру-
глі столи”, тренінги з різних питань діяльності 
галузі, ініційовані Міністерством культури і 
туризму України. Отже, все це є свідченням 
того, що суспільство та його репрезента-
тивні інстанції свідомі того, що культурно-
мистецькі організації недержавного сектору 
сьогодні становлять реальну суспільну силу 
і стають дедалі потужнішим чинником куль-
турної активності населення. Водночас “не-
зважаючи на наявність численних недержав-
них неприбуткових організацій та об’єднань, 
попри …законотворчі зусилля й навіть окремі 
часткові успіхи, ““третього сектора суспіль-
ного виробництва»” фактично досі не сфор-
мовано” [4; 84].

Залучення громадян до участі в розроб-
ці та реалізації культурної політики відбува-
ється переважно через діяльність експертних 
рад (комісій), що утворюються при Міністер-
стві культури і туризму України. На сьогодні 
при Міністерстві культури і туризму Украї-
ни функціонує більше 10 експертних рад, до 
складу яких входять провідні митці, представ-
ники міністерств і відомств, громадських ор-
ганізацій і творчих спілок:

● Експертна комісія з питань розповсюдження і 
демонстрування фільмів;

● Вища експертна Рада з питань кінематогра-
фії;

● Експертна рада з монументальної скульпту-
ри; 

● Експертна Рада з розгляду заявок учасників 
конкурсу з визначення вітчизняних гастролерів;

● Експертна рада з відбору та придбання кра-
щих творів українських композиторів, видатки на 
які здійснюють з державного бюджету України на 
умовах державного замовлення;

● Експертна рада з відбору та придбання творів 
образотворчого, декоративного та народного мисте-
цтва;

● Експертна рада з питань відбору книг для попов- 
нення фондів публічних бібліотек;

● Експертні ради з розгляду клопотань про на-
дання статусу академічного творчим колективам 
України в галузях музичного та театрального мис-
тецтв;
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● Науково-методична рада з питань охорони 
культурної спадщини;

● Рада директорів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 
виховання);

● Рада з питань культури національних меншин 
України;

● Громадська рада.
Висновки. Таким чином, аналіз стану роз-

витку сучасних комунікаційних технологій, 
здійснений у цій статті на прикладі культурної 
політики, показує, що в Україні розпочався по-
шук нових форм соціокультурної комунікації, 
які є адекватними принципам сучасного рів-
ня демократії й роблять можливим залучення 
громадськості до процесів вироблення та реа-
лізації культурної політики. З широкого спек-
тру видів PR-діяльності найрозвинутішими в 
Україні є традиційно використовувані ще з ра-
дянських часів засоби взаємодії з мас-медіа та 
пропаганди; значна частина інших, не менш 
важливих і ефективних PR-технологій, таких, 
як громадські консультації, інформаційний мо-
ніторинг, створення позитивного іміджу тощо, 
виявилися новими для всіх рівнів менеджмен-
ту. В Україні створена широка законодавча 
база з питань інформаційно-комунікаційної ді-
яльності, однак відсутність офіційної концеп-
ції інформаційної (комунікаційної) політики 
робить механізми соціокультурної взаємодії 
та обмінів недієвими, а мінімальний рівень за-
лежності влади від населення спричиняє знач- 
ний ухил у бік інформування замість пошуку 
оптимального балансу громадських інтересів 
і активного залучення громадян до участі в 
процесах вироблення та реалізації культурної 
політики.

В Україні, де відсутній необхідний рівень 
залежності влади від населення, розвиток 

системи зв’язків з громадськістю перебуває в 
зародковому стані, дієвого зворотного зв’язку 
та механізму впливу громадянського суспіль-
ства на прийняття й реалізацію управлінських 
рішень в Україні поки що не створено, хоча їх 
пошук уже розпочався. Надзвичайно важли-
вим на шляху співпраці влади з громадськіс-
тю є подолання інертності соціуму, розвиток 
“третього сектора” та піднесення політичної 
культури громадян, котрі повинні усвідомити 
себе суверенними, вільними, рівними та від-
повідальними.

Якщо коротко підсумувати основні тези 
статті, то вони замикаються на ідеї культури:

1. Культура — це фактично єдина сфера 
людської діяльності, здатна “чинити опір” 
глобалізаційним процесам.

2. Нові засоби комунікації (зокрема Інтер-
нет) відкрили нові можливості обміну інфор-
мацією, але гостро поставили питання про її 
носія та призначення. Тому визначальною для 
ефективного, цивілізованого функціонування 
механізмів комунікації в сучасному соціумі 
є етична домінанта, зростає роль культури в 
інформаційно-комунікаційних процесах.

3. Нові концептуальні технології соціо-
культурної комунікації вимагають подолання 
інертності соціуму, розвитку “третього секто-
ра” та піднесення політичної культури грома-
дян. Тільки за цих умов можливо створити в 
Україні таку систему управління інформацій-
ними потоками, яка б забезпечила діалоговий 
характер відносин між владою та громадськіс-
тю, цілеспрямоване формування громадської 
думки, стимулювання громадянської актив-
ності, піднесення довіри до органів державної 
влади, що наблизить Україну до стандартів 
демократичної цивілізованої держави.
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Ідея часу, бувши епістемологічно апріор-
ною як суттєве припущення фізичної науки, 
є продуктом людської еволюції, продуктом 
певного культурного розвитку. З іншого боку, 
наше усвідомлення часових явищ, очевидно, 
завжди ґрунтується винятково на фундамен-
тальному й суто особистому досвіді буття у 
світі, який ні до чого іншого не зводиться. 
Скільки б не “ловив” (за Сковородою) світ 
людську екзистенцію, ніколи він не “впіймає” 
її, ніколи не буде до неї чимось співмірним. 
“Прагнучи втілити повноту сущого, людина 
виступає медіатором між матеріальним та іде-
альним, потенційним та актуальним, між річ-
чю та словом, символом та бездонною семан-
тикою його референції. З цього погляду світ 
відбивається в історії та життєдіяльності лю-
дини як наявне буття його дарувань, тобто як 
світ культури” — писав видатний український 
культуролог Сергій Кримський. [4. 18] 

Явища часу на рівні повсякденного мис-
лення ми зазвичай розглядаємо як такі, що 
існують “самі собою”, поза континуумом на-
шої соціокультурно організованої групової та 
індивідуальної життєдіяльності. Однак саме 
етапи й умови соціального буття детерміну-
ють наше уявлення про час, структурування 

та категоріальну структуру його сприйняття 
на рівнях абстрагування від одиничного до за-
гального та всезагального, а через сприйняття 
структури часу (як апріорної та персоніфіко-
ваної даності) вибудовується й сприйняття ці-
лісного образу нашого власного буття.

На рівні одиничного ми виокремлюємо 
суб’єктивно-індивідуальний час — усвідом-
лення й емоційне переживання людиною як 
свого власного “суб’єктивного” часу, так і 
“об’єктивного” часу навколишнього світу у 
тім зв’язку і, в якому конкретна людина усві-
домлює й переживає свою залежність від 
природної й соціальної дійсності, свою при-
четність до неї. Природний ритм і соціаль-
на практика (ритм господарської діяльності, 
ритм цивільного та політичного життя) на-
кидають людині “природні” для неї масштаби 
часу. Темп суб’єктивного часу залежить також 
від емоційного ставлення людини до очіку-
ваних подій. Наприклад, побутує думка, що з 
віком фізичні й психічні процеси в організмі 
вповільнюються й це створює враження, що 
все, що відбувається поза нами, відбувається 
із дедалі більшою швидкістю. З кожним про-
житим роком ми дедалі більше адаптуємося 
до навколишнього світу, новизна й відчут-
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тя відкриття стають для нас недоступними, 
особливо якщо ми не виходимо за межі сві-
ту стандартизованих форм життєдіяльності. 
Прискорення темпу повсякденного життя в 
XX ст. Тоффлер назвав “трансенією” (швид-
коплинністю). До того ж що більш старшими 
ми стаємо, то кожний прожитий рік становить 
дедалі меншу частку вже прожитого життя. 

Визначений на рівні загального час як час 
буття людського покоління — вважається в 
сучасному дискурсі основною ланкою в сис-
темі соціального часу. Покоління з’єднує, 
зв’язує індивіда з історією, водночас видо-
кремлюючи його з неї як актора у складі кон-
кретної групи. З цього погляду індивід, який 
ізольований від свого покоління, розуміється 
як ізольований і від свого часу, оскільки лише 
разом із своїм поколінням (у складі його як со-
ціальної групи) він переживає історію й сам 
бере участь у історичному процесі. 

На рівні всезагального виокремлюють іс-
торичний час, що є часом загальнолюдсько-
го буття, часом людської діяльності як такої. 
Вважають, що, оскільки людина є соціальною 
істотою, то тільки на соціальному рівні час 
набуває максимальної глибини й повноти сво-
го змісту. На відміну від того, як це відбува-
ється в біологічному світі, у світі соціальному 
індивіди й покоління не просто детермінують 
один одного, вони пов’язані між собою більш 
глибоко, а саме змістом своєї життєдіяльності. 
З буденної, рутинної роботи мільйонів і міль-
йонів людей, з незліченного переплетення й 
перехрещування породжених у цій повсяк-
денності воль і прагнень окремих індивідів 
виникає одна “рівнодійна” — історична по-
дія. А з подій складається й сама історія, їхнє 
зчеплення утворює тканину історичного часу. 
Структура, зміст, масштаби подій, що відбу-
ваються, визначають основні параметри й ха-
рактеристики конкретного історичного часу.

Час історії — це якісно вищий рівень люд-
ського, тобто соціального, часу, тому що іс-
торія є самовідтворюваним і самопороджува-
ним процесом. Індивід є смертним, приходять 
і йдуть покоління, але жодне життя не зникає 
безвісти, не залишається поза історією. Дослі-
джувати історію в аспекті часу означає дослі-
джувати її за всіма вимірами: в часі та просто-

рі за якісними  топологічними властивостями 
історичного часу: розмірністю, послідовністю 
основних етапів, усвідомлюючи незворот-
ність цієї послідовності. Проблема часу ніко-
ли не хвилювала б настільки глибоко й сильно 
людину, якби вона не знала про скінченність 
свого існування, а, отже, про скінченність 
власного, “відміряного”, свого часу. 

Можна бачити також, що у сприйнятті часу 
домінує традиція зведення його до просторових 
метафор, відповідно до чого мислиться часо-
ва “перспектива”, яка задає “вектори” розвит- 
ку, протиставлення епох руйнує перспективу 
їх сприйняття.  Час у філософії історії визначає 
межі її предмета. Виділяють такі властивості 
часу, як атрибутивність, вічність, незворот-
ність, історичність. Що далі від нас відстоять 
події, то вони немов щільніше згуртовують-
ся одна біля одної — наприклад, XVIII сто- 
ліття “коротше” за XIX, a XIX коротше за ХХ 
(оптична ілюзія “рейок, що збігаються”). Іс-
торія набирає темпу, підвищується щільність і 
значущість історичних подій — хронологічно 
рівні інтервали уявляються нам дедалі місткі-
шими, тобто насиченими окремими подіями, 
а, відтак, і тривалішими. Крім того, ближчий 
до нас час ми, як правило, більше знаємо, ніж 
про віддалений, і це також викривляє розміри 
суб’єктивного часу в бік недооцінки віддале-
ного від нас часу. 

Відповідно до реляційної концепції про-
стору й часу соціальний час так само, як і 
простір, постає у вигляді системи відносин, 
утвореної соціальними суб’єктами, що вза-
ємодіють. Соціальний час проявляється через 
взаємозв’язок різних видів діяльності людей, 
їхніх груп, суспільних інститутів. Структу-
ра соціального часу містить у собі реальні 
процеси історичної дії, що мають свій зміст, 
масштаб і своє значення порівняно з іншими 
подіями. Усі ці атрибути виявляють себе у 
структурі побудови масиву культури відпо-
відного суспільства — від повсякденної до 
високоспеціалізованої. Відтак культура є істо-
ричною, належачи до певної епохи, що втілює 
та живить її. У цьому сенсі культура має істо-
ричний часовий масштаб, втілюючи практики 
буття конкретних людей, їх індивідуальне та 
групове буття, набуваючи через них екзистен-
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ційних і соціальних вимірів. У тому ж сенсі 
час як універсалія людського буття породже-
ний у культурі на основі соціальної самоорга-
нізації. Так, український дослідник культури 
Юрій Богуцький пише, що “першопочатково 
формуючись як “захисна ніша” індивіда се-
ред природної стихії, соціальна організація 
породжує феномен культури як способу са-
моорганізації, призначену для приведення до 
““спільного знаменника»” різноманітних ін-
дивідуальних спрямувань людської активнос-
ті в суспільстві” [1. 103] 

Культура не розвивається в сенсі її вдоско-
налювання в часі всієї історії, вона є завжди 
конкретно-історичною, тобто “прив’язаною” 
до конкретного часу, способу матеріального 
та духовного життя, його простору й форм, 
але одночасно вона є позачасовою, констант-
ною,  вона належить вічності. Часова та поза-
часова природа культури проявляється у тому, 
що саме вічне в ній втілюється, найбільшою 
мірою, роблячи історично конкретне бут-
тя кожної історико-цивілізаційної спільноти 
складовою загальнолюдського буття. Кожна 
людська група утворює власний хронотоп — 
власні час та простір (просторове володіння 
та часові ритми існування), що знаходять вті-
лення в її персональному культурному тілі. 

У культурологічних розвідках групове бут-
тя досліджується доволі часто. Зокрема,  по-
слуговуючись засобами соціології, розгляда-
ються процеси соціалізації, інкорпорування 
індивіда в масив культури. Однак, подібно до 
того, як можна розглядати групу з огляду на те, 
що вона утворює власні час та простір,  можна 
розглядати в цих вимірах також індивідуальне 
буття. У гуманітарній думці традиційно фоку-
сування уваги відбувалося саме на груповому 
бутті людини, а те, що відбувається на рівні її 
індивідуального буття в культурі більшою мі-
рою розглядалося у предметній галузі психо-
логії (де вона виступає як індивідуалізований 
носій “властивостей” або “рис”, що зводяться 
до біологічної або соціальної її “природи”) 
або, спираючись на це знання, в педагогічних 
розвідках, у аспекті його “культурації”.

Актуальною в умовах становлення сучас-
них суспільств, які, своєю чергою, актуалі-
зують значення індивідуальних, персоніфі-

кованих рис особистості, постає соціальна 
проблема вироблення здатності до індивіду-
алізованого творення хронотопу, особистих 
часу та простору, оскільки у складі групової 
спільноти людина має лише передумови для 
цього. Історично виникає та поширюється 
ситуація, коли задля адекватного соціального 
спілкування (утворення спільнот) індивідам 
вже недостатньо соціалізуватися у складі гру-
пи, засвоївши групові норми та цінності у їх 
просторово-часовому бутті, індивід мусить 
виробити та опанувати здатність до форму-
вання власного персоніфікованого особистіс-
ного хронотопу.

Надскладне та високодинамічне, насичене 
новітніми викликами та ризиками суспільство 
потребує від індивіда здатності до створення 
та утримання персоніфікованого “місця” в 
суспільстві, індивідуалізація стає вже не так 
простором свободи (як це було раніше в іс-
торії), як новим рівнем соціальної регуляції, 
необхідною умовою адекватного соціально-
го буття як суб’єкта власного життєтворен-
ня. Відповідно до цього перед культуроло-
гією постає наукова проблема, що полягає в 
осмисленні та концептуалізації індивідуаль-
ного буття особистості в масиві культури як 
цілого конкретно-історичного утворення зі 
своїми просторовими та часовими вимірами, 
проблема концептуалізації процесів вже не 
групового, а індивідуального творення часу 
та простору.

Мета: розглянути проблему співвідно-
шення культури та процесу утворення часу 
індивідуального буття людини.

Основний  зміст. Своєрідний компроміс, 
у рамках якого відбувалось утворення екзис-
тенції, полягав за доби класичного Модерну 
на межі буття в складі групи та індивідуалізо-
ваних (“приватних”) форм буття — саме тому 
його ідеологічними гаслами були групові за 
своєю природою концепти свободи, рівності та 
братерства, навколо витлумачення та практич-
ного здійснення яких формувалися відповідні 
ідеологічні та політичні дискурси й протиріч-
чя.  Інформаційно-комунікативне суспільство, 
віртуалізація соціального контролю робить 
цей “фронтир” формування людської екзис-
тенції дедалі більшою мірою неактуальним, 
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формалізованим та нежиттєдайним. Культура 
модерну через те втрачає свою силу, здається 
лише антуражем, намагаючись самовідтвори-
тись у вигляді “культури постмодерну”. 

Індивід початку ХХІ ст. опиняється в си-
туації, за якої можна вільно здійснювати со-
ціальну мобільність, переходячи з групи в 
групу, залишаючись водночас абсолютно ма-
ніпулятивною істотою, не маючи власної ек-
зистенції, не знаходячи життєвих сенсів там, 
де вони ще донедавна царювали — у політиці, 
бізнесі, науці, релігії. Більш того, дух нової 
епохи потребує від індивіда постійного про-
сування в рамках хронотопу суспільного бут-
тя. Якщо в індустріальному суспільстві інди-
від був вимушений докладати значних зусиль 
задля того, щоби залишатися в складі соціаль-
ної групи (“щоби залишатися на місці, треба 
дуже швидко бігти”, — каже королева Алісі в 
Країні чудес), то в умовах доби постмодерну 
він вимушений до цього ж додавати зусилля 
задля постійного просування від однієї соці-
альної групи до іншої. Будь-яка позиція буття 
в соціумі все більшою мірою обумовлена ви-
могами до вікових та операційних характерис-
тик індивіда, який цю позицію займає, вона 
інкорпорує індивіда таким чином, щоб через 
деякий (певний і досить визначений) час по-
збавитись від нього. Більше того, соціаль-
ний генотип, що сформувався в суспільствах 
сучасної доби, орієнтує людину на постійне 
“оновлення”, “соціальне кочівництво” — “са-
мовдосконалення” “саморозвиток” “самоздій-
снення”, зміну “стилів життя” й таке інше. 

Це вже не процеси соціальної мобільності, 
які були складовою функціонування соціуму 
як цілісної сталої системи, коли індивіди у 
процесі соціалізації переходили зі складу од-
нієї групи (соціодемографічної, професійної) 
до складу іншої. Те, що позначалось у цій 
системі визначень як маргінальний стан, по-
стає як фундаментальна засада соціального 
буття. “Соціальні автоматизми” суспільних 
інститутів, в яких соціалізувався індивід ми-
нулих епох, відійшли на другий план перед 
масовізованими індивідуалістичними форма-
ми утворення екзистенції. Тому в процесах 
культуротворення початку нашого сторіччя 
актуалізувалися естетичні, етичні та інші про-

блеми персоніфікованого буття індивіда в ма-
сиві людської культури.

Теоретикам культури доби модерну з при-
таманною цій добі еволюціоністською методо-
логічною орієнтацією так і не вдалася спроба 
представити історичну послідовність культу-
ри як її розвиток по висхідній. Пам’ятки Дав-
нього Єгипту не поступаються за своєю до-
сконалістю здобуткам сучасності. Але існує 
критерій, за яким можливо виділити найбільш 
високий здобуток культури, не опираючись на 
принцип послідовності. Найголовніший па-
радокс зв’язку людини, індивіду з культурою 
полягає в тому, що не сама по собі культура 
та її скарби знаходять безсмертя, а саме люди-
на, найбільш смертна з усього сущого у світі, 
наділяє її даром вічності. Конкретна людина 
виявляється тим суддею, що своєю уявою, 
сприйняттям, естетичним та інтелектуальним 
переживанням дає вмерти одному здобутку й 
наділяє безсмертям інший. 

Лише на перший погляд, об’єктивуючи 
себе у формах культури, своєю творчістю 
людина відразу віддає їх вічності. Це ілюзія, 
пов’язана з тривалістю існування пам’яток 
архітектури, скульптури, шедеврів з довговіч-
них металів. Тільки здатність пережити віки, 
через сприйняття чогось як прекрасного, цін-
ного, надає йому життя в сьогоденні.

Тим самим і людина, не тільки як тво-
рець здобутків культури, а і як та, хто своїм 
сприйняттям відроджує їх до життя, одночас-
но долучається до вічності. Це сприйняття не 
тільки інтелектуальне або естетичне пережи-
вання, що надає життю зміст, а людині – задо-
воленість, це “вихід за межі” свого часу, що 
дає переживання волі та особистої екзистен-
ційної наповненості. 

Життя людини має свій масштаб, що інте-
грує її час і простір, водночас людина нале-
жить, включаючись у соціум, також до його 
хронотопу – його часу й простору. Але як но-
сій духовних здатностей, своїм реальним і по-
чуттєвим життям вона долучається до масш-
табів часу й простору життя людства. Час 
особистого життя більш жорстко регламенто-
ваний для тих, хто детермінований зовнішнім 
часом (і особистісно, і соціально). Час життя 
більше “просторніший”, “вільніший” для ти-
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пів, що керують часом, і тому саме вони здат-
ні “витратити” його на роботу свідомості й  
переживання, що виводять у вічний простір 
культури.

Таємниця взаємовідносин людини й куль-
тури, їхнього взаємопроникнення не тільки в 
тому, що задовольняється потреба смертного 
в безсмерті, “несвідома” потреба продовжи-
ти своє життя. Найбільша таємниця полягає 
в утриманні сьогодення, в його продовженні 
саме як сьогодення (“тут-і-зараз”), у розши-
ренні його простору й “угору”, і “вглиб”. Не 
випадкові стародавня й зовсім сучасна фор-
мули, що заклинають “зупинися, мить” і вод-
ночас визнають її скороминущість: “є тільки 
мить між минулим і майбутнім”. Сьогодення 
за всієї своєї реальності й повноти є скороми-
нущим, таким, що завжди вже-стало, а відтак 
й майже-минулося. Воно минуще, хоча має 
й часову, і просторову (фізичні) модальнос-
ті. Минуле не має “просторової реальності”, 
просторово воно стає ідеальним, втілюючись 
в сьогоденні, прориваючись до нього лише за-
вдяки роботі індивідуальної та масової пам’яті, 
спогадів. Майбутнє також не має реального 
(фізичного) простору, а має тільки часовий 
вимір. Сьогодення тому є більше “повноцін-
ним”, що його час є “заземленим” у просторі 
конкретного людського діяння. І тому людина 
прагне перебороти не тільки скінченність, об-
меженість часу у своєму житті, вона бореться 
також і проти незворотності часу, проти скі-
неченності, обмеженості сьогодення. Люди-
на прагне розширити це сьогодення, зробити 
його чимость більшим порівняно з навалою 
минулого та майбутнього.

Як же вона може “втримати і розширити” 
мить, якщо всі здатності людини динамічні, 
якщо її думка в постійному русі, якщо вона 
сама постійно спрямована у майбутнє? “Роз-
ширення” меж сьогодення досягається тільки 
зусиллями усвідомлення й переживання, що 
відтворює людську культуру, тобто ціннісною 
свідомістю й переживанням. Таке переживан-
ня виявляється пов’язаним не тільки з реаль-
ним (фізичним) часом-простором індивідуаль-
ного буття, а й з ідеальним часом-простором 
культури. Таке переживання продовжує сьо-
годення, надаючи йому такої дійсності, якої 

не має саме по собі фізичне, емпіричне життя. 
“Життя є тим більше життям, чим більше во- 
но — життя внутрішнє”, — писав Л. М. Тол-
стой. Як може життя бути “більшим” або 
“меншим” життям? Надання йому ціннісно- 
го характеру розширює й поглиблює його 
час, і Толстой мав на увазі саме переживання 
й думку, здійснені за формулою духовності, 
культури.

Цей принцип у його філософській формі, 
на думку А. Ф. Лосєва, був відкритий ще сто-
їками в їхньому розумінні мистецтва. “Утри-
мання сьогодення вони розуміли як повноту,  
як те, що “стійко перебуває”, як самодовлін-
ня. Ця стійкість надається особистості й мис-
тецтвом, тобто естетичним переживанням, і 
рівною мірою чеснотою, тобто етичним вза-
ємовідношенням” [5. 191]. Чеснота, на дум-
ку стоїків, абсолютно стійка тому, що вона є 
результатом внутрішньої школи людини, ре-
зультатом її внутрішнього загартування, ство-
реного суворими методами педагогіки й само-
виховання [5. 198].

Інше розуміння, але тієї ж ідеї втримання 
сьогодення, сповідали епікурейці в своєму по-
трактуванні насолоди як “безтурботного, без-
мовного спокою душі” [5. 201]. Однак справ-
жнє задоволення Епікур пов’язував не тільки 
із сьогоденням, а й з минулим, і з майбутнім.

Розбіжності стоїцизму й епікурейства в 
розумінні стійкості й самодостатності в тому, 
що перший пов’язує його із внутрішньою ро-
ботою, а другий — з насолодою, що володіє й 
прихильністю до сьогодення, і вічністю. “Але 
це задоволення, — пише А. Ф. Лосєв, — фік-
сує непорушний предмет свого прагнення й 
тим самим одержує для себе вже свою власну 
стійкість, стриманість і структуру” [5. 191]. 
Повсякденне ж життя, на думку епікурейців, 
позбавлене естетичного задоволення, воно  
“завжди кудись прагне без достатнього задо-
волення” (там само). Дивним чином до ідеї 
спокою як статики сьогодення приходить і 
скептицизм, що “проявляє пасивістську фор-
му своєї душі.., такий анархізм, що є водночас 
найбільшим консерватизмом” [5. 387]. Однак, 
не маючи теоретичних засобів для структуру-
вання цього сьогодення, вони розуміли його 
фактично як естетичне світовідчування, що 
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виражає, скоріше, сум про минуле, “тужить за 
чимось великим й загиблим, і в його ледь по-
мітній усмішці ми завжди відчуваємо думку 
про щось безповоротне і таке, що не має во-
роття” [5. 388].

Елліністичне мистецтвознавство, виступа-
ючи проти пасивності скептицизму і його без-
силля перебороти плинність як таку, прагне 
“фіксувати у вічності конкретний художній 
твір і зробити його стійким на тлі минущих 
цінностей життя.., прагне увічнити естетич-
не сприйняття, і не його статичну довжину, а 
саме миттєвість” [5. 404]. 

На складних етапах свого розвитку  
філософсько-естетична думка поступово пе-
реборює синкретизм, властивий і стоїцизму, 
і епікурейському світогляду, змінюються самі 
способи пояснення часу (його плинності або 
стійкості), які грунтувалися на нерозривнос-
ті людини й прекрасного в природі й людині, 
буття й свідомості, краси й чесноти. Посту-
пово з’являються власне естетичні й етичні 
категорії, які дають змогу диференціювати й 
естетичні й етичні здатності суб’єкта та відо-
кремити встановлювану ним упорядкованість 
(у формі краси або чесноти) від піднесеного 
як такого. І тут вже в Цицерона, коренем на-
вчання якого є, на думку Лосєва, еллінізм, 
уперше з’являється поняття ідеального, що 
відповідає певному змісту. “Цицерон, отже, 
наголошує на суто ідеальному, суто значен-
нєвому характері “мисленого образу”, і, хоча 
він якось створювався в розумі художника, за 
самою суттю своєю він і не народжується й не 
гине, а є чистою ідеєю, до якої зовсім незасто-
совні ознаки часу” [5. 487].

Ознаки часу не стосуються, таким чином, 
ідеального простору й наявного в ньому спо-
собу організації знань, теорій, творів мисте-
цтва. Природу ідеального розкриває у своєму 
аналізі міфу О. М. Фрейденберг, визнача- 
ючи ідеальність змісту, поняття й нарації. 
“Образ, — пише вона, — інакше висловлює 
те, що бачить, і передає конкретність так, що 
вона перетворюється у своє власне іносказан-
ня, тобто в таку конкретність, що виявляється 
відверненим і узагальненим новим змістом” [7. 
187]. Іносказання образу дослідниця пов’язує 
з його поняттєвим характером: “конкретність 

набуває відвернених рис, одиничність — рис 
багаторазовості, без`якісність забарвлюється 
в різко окреслені, спершу монолітні власти-
вості, простір розсовується, впроваджується 
момент руху від причини до її результату” 
[7. 189].

У понятті відбувається не тільки те узагаль-
нення, що зазвичай у філософії й психології 
аналізувалося з погляду змісту його сутнос-
ті. Там, де поняття “народжується” з образу, 
вдається висвітити те, що сам образ своєю ре-
альною екзистенцією уже не несе безпосеред-
ність сутності, а виражає, позначає, осмислює 
ідеальне, що в його екзистенції відсутнє. 

“Етос” Сократа вже став подвійним філо-
софським здійсненням оманливого “виду”, 
“вигляду” (реальності) і “прихованої суті” 
(ідеального світу). У контексті нашого розгля-
ду цей аналіз переходу від образу до змісту є 
дуже  важливим. “Етос” грецькою мовою най-
частіше означає “уклад”, “норма” або “стиль”. 
Тому коли давні говорили про “етичне” у зна-
ченні того або іншого предмета, стану або 
здобутку, то “вдача”, “характер”, “уклад” ро-
зумілися тут також і естетично, і поняттєво, 
образи виявлялися “свідками” і змістів, і по-
дій життя. Цей момент “перетворення” об-
разів, є, мабуть,  архетипічною здатністю на-
шої індивідуальної свідомості, що відтворює 
принципи, які виникли ще в міфічній свідо-
мості. Це перше, що висновується з аналізу 
його історії як компоненту історії культури. 
Друге, також суттєве, полягає в тому, що при 
цьому виявляється рух, сутність якого сучасні 
психологи намагаються вловити в індивіду-
альній свідомості й самій особистості. Цей 
рух, здійснюючи перетворення реального в 
ідеальне, конкретного в абстрактне, по суті 
своїй мав ту волю, що, очевидно, притаман-
на й індивідуальному “несвідомому”. Воно 
(іносказання) “відкривало собою шлях у май-
бутнє, в нове мислення, у багатоплановість, у 
зв’язок несподіваних явищ і в їхній взаємний 
перехід у вільне й універсальне узагальнення 
одиничного, не зв’язане ніякими умовними 
залежностями, зокрема, ні довжиною, ні дис-
курсивністю” [7. 193].

Третє, найбільш суттєве, полягає в тім, 
що при переході виникають зовсім нові часо-
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просторові співвідношення, і тут можна про-
довжити ідеї А. Ф. Лосєва про ідеальне як 
позачасове. Воно є позачасовим стосовно 
сьогодення (реального), але має свій, влас-
ний, внутрішній, екзистенційний час. Так 
з’являється структура розповіді (нарації), “за-
лишаючись образною, вона стає поняттєвою. 
У ній з’являється кілька часів, мінімум два” 
[7. 223]. І далі, “розповідь виникає мимоволі, 
як об’єктивний результат розсунутого часу й 
простору. Він з’являється там, де вже недо-
статньо площини, просторової й часової. Час 
тут довгостроковий, причиновість породжує 
наслідки, простір подовжено. У нарації відби-
те становлення суб’єктного світу, відділеного 
від об’єктного й у часі, й у просторі” [7. 227].

Таким чином, ідеальне, бувши позачасо-
вим щодо конкретно-історичного часу, має 
свою часову організацію, що включає рух, 
воно пов’язане з перетворенням з однієї якос-
ті в іншу, ним здійснюється розсування часу-
простору, подвоєння часів і т.ін. Тут постає 
хронотопний суб’єктний світ ідеального, що 
має свої закони, логіку, часо-просторову роз-
мірність. Можна припустити, що цей спосіб 
ідеалізації, оскільки він пов’язаний з міфом, 
тобто історично ранньою формою свідомості, 
є архетипом індивідуальної свідомості. Але 
можна припустити й інше — що цей спосіб 
привласнюється, засвоюється кожною осо-
бистістю. Але в останньому випадку, на наш 
погляд, повинен існувати мотив, більш ши-
роко — потреба, прагнути до цього засвоєн-
ня, визнання (пізнання) естетичних і етичних 
принципів. Що це за мотив та як він може ви-
никати? 

Багато хто з філософів висловлював думку, 
що особливість людської організації полягає 
у “виході за межі” адаптивної моделі життя, 
принципу корисності. Воля, що утворилася 
від “адаптивності” передбачає необхідність 
особливої потреби в розвитку “марних” в 
адаптивному плані здатностей, у прояві над-
мірності людської природи.

Історичний розвиток людського почуття 
часу спочатку ґрунтується на прагненні зна-
йти задоволення, впорядкованість у сього-
денні, чи буде це задоволення пізнавальне, 
естетичне або етичне. Лише з моменту, коли 

був знайдений критерій задоволення, що від-
повідає не тільки впорядкованому спокою, а 
вдосконаленню, ідея, креативність і особливо 
краса почали визначатися в нових, специфіч-
но їм притаманних часових категоріях. Від-
находяться  особливості музичних мелодій 
і звуків, що викликають екстатичні, шляхет-
ні, сумні або спокійні стани. Ці особливості 
пов’язані із природою ритму — ритмізуються 
рухи тіла, мелодія, словесне вираження. Сло-
весний ритм знаходить одні, співочий – інші, 
танцювальний — ще інші засоби втілення. 
Самі ритми визначаються своїми часовими ха-
рактеристиками (короткі й прискорені, довгі й 
повільні або змінні за частотою й довготою) і 
зумовлюють відповідні стани свідомості. Був 
позначений і ритм (метр) діалогу, адекватний 
розмовній мові й розмірності вищезгаданої 
нарації. Аристид уводить поняття модуляції, 
“яка є ритмічною зміною ритмів або темпу”.

Ритми, мелодії, музичні засоби також є 
рухами, про які говорилося вище стосовно 
ідеального, тобто здійснюється радикальний 
перехід від спокою й статики до динаміки. 
Аристотель називає ритм і мелодію рухами, 
порівнюючи їх із вчинками, тобто поширює 
естетику на організацію особистості. 

В естетиці висуваються дві теорії, що пояс-
нюють спорідненість музики й душі. Одна має 
числовий характер і стверджує, що основою 
спорідненості є гармонія. Це фактично теорія 
математичного статичного характеру. Інша, 
на думку А. Ф. Лосєва, має фізичний характер, 
оскільки доводить, що “побудова” душі — 
аналог музики. Засновуючись на цій аналогії, 
можна розглядати унікальні часові феномени 
зіставно з різними фізичними теоріями.

Той самий принцип своєрідної ідентифі-
кації психології особистості й архітектурно-
го або скульптурного здобутку має місце у 
сприйнятті художнього простору. І хоча про-
стір статичний, він, бувши художньо консти-
туйованим (пропорціями, ритмом, жестами 
скульптур), утягує глядача в духовне пережи-
вання, що розвиває душу, а тим самим підно-
сить її рух.

“Скопасом була створена статуя вакханки 
з пароського мармуру — піцегон, вона могла 
здатися живою; камінь, сам по собі залиша-
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ючись усе тим же самим каменем, здавалося, 
порушив закони, які зв’язали з його мертвою 
природою... Ти міг би побачити, як цей твер-
дий за своєю природою камінь, наслідуючи 
жіночу ніжність, сам став начебто легким й 
передає нам жіночий образ, коли його жіно-
ча природа наповнена різкими рухами. По-
збавлений від природи здатності рухатися, він 
під руками художника дізнавався, що означає 
шаленіти у вакхічному танку й бути відгуком 
бога, що зійшов у тіло вакханки. Споглядаю-
чи цю особу, стояли ми, наче позбавлені дару 
мови, — так яскраво у всякій деталі написа-
ний був прояв почуття” [5. 649]. 

Але як би не були подібні або ідентичні 
естетична дійсність і її створення творцем і 
відтворення глядачем, перейти від статики 
часу до руху, відірватися від наявного, безпо-
середньо почуттєвого діалогу часу виявилося 
можливим, як висновується з етико- і естети-
ко-філософського дослідження А. Ф. Лосєва, 
тільки коли з’явився двоплановий значеннє-
вий потік, коли з’явилася значеннєва, ідеаль-
на, естетична реальність. Із цього моменту 
появи ідеального значеннєвого ставлення лю-
дини відбувається її звільнення мистецтвом.

Щодо цього цікавим є надзвичайно гли-
бокий аналіз Г. Вельфліним  архітектурних 
стилів у його відомій книзі “Ренесанс і баро-
ко” [2]. Готика, на його думку, створила таку 
форму, що і зуміла виразити прагнення лю-
дини вгору, і сама викликає при спогляданні 
це прагнення. Іншими словами, архітектурні 
стилі мають не тільки статичну гармонію, а й 
виражають прагнення вийти за межі площин-
ного простору, прагнення нагору до доскона-
лості. Останнє є не тільки досконалістю форм, 
й вираженням потреби людини в досконалості 
духу. Тут парадоксальним чином поєднується 
несумісне — архітектурна композиція статич-
на, тому що її краса в пропорційності, а спря-
мованість готики вгору виражає вихід за межі 
цього цілого, виражає потребу в русі. Однак 
положення “вгору”, з’єднане зі спрямованіс-
тю нашого погляду, є рухом незавершеним, 
оскільки він прагне не до точки вгорі, до мети, 
але прив’язаний до напрямку, до координати. 

Той же зв’язок руху зі скульптурними здо-
бутками простежується А. Ф. Лосєвим від-

носно сьогодення часу, оскільки здійснюється 
акт естетичного сприйняття й переживання. 
Суб’єкт виникає, вивільняючись від уподі-
бнення своїх почуттів до естетичного явища, 
предмета. Він позв’язаний не з моментом 
зустрічі людини із твором мистецтва або на-
уки, а з особливим внутрішнім часом, у якому 
оформляється естетична або теоретична по-
треба, мотивація, почуття прекрасного, розу-
міння теоретичних ідей. Естетика й філософія 
естетики трактують двоплановість як зобра-
ження або естетичний предмет, сюжет, тему, 
як те, що вони виражають. 

Отже, ми коротко розглянули історичну 
послідовність і логічну сутність виникнення 
образно-значеннєвої ідеальної дійсності, її 
призначення в способі існування людини, її 
“здатність” розширення суб’єктивного часу. 
Але ця дійсність культури, як можна припус-
тити, за юнґівським принципом прижиттєвого 
оволодіння нею стає або повинна стати дій-
сністю індивіда, особистості. І тут відбуваєть-
ся її нова актуалізація, але відбувається вона 
специфічно — психічними можливостями 
особистості в особливому процесі естетично-
го  сприйняття й переживання, в якому відбу-
вається подвоєння часу. 

Естетичний суб’єкт є не тільки суб’єктом 
актів сприйняття, він стає суб’єктом духов- 
ного облаштування свого, власного внутріш-
нього світу за  принципами, які він особисто 
зміг відтворити. Тут відбувається переведен-
ня особистісних потреб в етичні й естетичні, 
завдяки чому й виникає духовність. Тим са-
мим створюється екзистенція, його власний 
часово-просторовий унікальний духовний 
континуум, який має свою мірність, свою 
ціннісно-часову архітектоніку. 

Цей континуум не є замкнутим інтер-
нально-екстернальним простором. Цей час-
простір, персоніфікований хронотоп, маючи 
у своїй основі процедури, що втримуються в 
культурі: наукову (знання), естетичну (фор-
ми), завжди має дуже складну організацію. 
Момент звернення до наукової концепції, до 
знань і ідеальних об’єктів, що втримуються в 
них, повинен бути своєчасним з погляду вну-
трішньої логіки самої особистості. Прочитати 
наукову книгу або провести декілька годин на 
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виставці картин ще не означає “увійти” у їх 
значеннєвий ідеальний час-простір, засвоїти 
та інтерналізувати його. Особистість повинна 
мати певну (спочатку, може не оформлену, 
не розвинуту) потребу в цих культурних цін-
ностях, а потім — інтерес, ставлення до них. 
Іншими словами, вона має довідатися, знайти 
в них предмет своєї потреби й виразити себе 
так, щоб, самовиражаючись, розкрити їхній 
зміст і спосіб організації, зрозумілу в коорди-
натах власного світу “логіку”. А це самовира-
ження пов’язане з одночасним перетворенням 
своїх життєвих, уже сформованих духовних і 
інших потреб в естетичні, пізнавальні і т.ін. 
Становлення такого суб’єкта — це його етич-
не й естетичне самовираження, “мовою” яко-
го й стають значеннєві “гештальти”.

“При стабілізації “я», що пізнає, відділе-
ного від пізнаваного “не, — пише О. М. Фрей-
денберг, — суб’єкт уже настільки виріс, що 
зміг почати конструювання паралельно світу 
об’єкта — свого власного суб’єктного світу, зі 
своєю окремою сферою, зі своїми законами. 
Крім того, що це було особистісним світорозу-
мінням, у багатому інтелекті цей суб’єктивний 
світ набував форми начебто самостійного пла-
ну, незалежного від будь-якого об’єкта... Люди 
стали відрізнятися один від одного обсягом і 
якістю свого світорозуміння, і тепер у деяких 
видатних людей з’явилася здатність мислити 
особливим і специфічним мисленням, у яко-
му межі пізнання більше розсунуті, ніж в ін-
ших людей тієї ж епохи. Воно проявлялося не 
повсякденно й не за всіх умов не тому, що в 
людини може бути два мислення, а тому, що 
повсякденне життя силоміць змушує особис-
тість підкоритися своєму шаблону й вимагає, 
щоб все незвичайне заміщалося звичайним, 
складне — примітивним” [7. 445]. 

В. П. Іванов слушно задзначає, що цей світ 
даний людині не як примусова життєва об-
ставина, що він позбавлений ознак утилітар-
ної корисності. “Мистецтво не просто втягує 
свідомість людини в певний інформаційний 
потік, — пише В. П. Іванов, — воно, що най-
головніше, створює простір перевтілення 
людської особистості в різноманітні форми 
буття, модифіковані силою творчості й уяви” 
[3. 207]. Однак аж ніяк не можна погодитися 

з тим, що й несвідоме, і художня реальність 
“утворені діяльністю” [3. 231] і мають тільки 
цільову спрямованість. Тут він виявляє непо-
слідовність — стверджуючи цільову спрямо-
ваність і діяльну сутність художньої реаль-
ності, він одночасно позділяє ідею К. Маркса, 
що це “специфічний світ почуттєвого буття 
для споглядання” [3. 250], “пережиті (худож-
ні) реальності” [3. 327]. Якщо пізнання мож-
на умовно вважати діяльністю, то естетична 
активність — це споглядання, тобто щось 
зовсім інше. На нашу думку він цілком має 
слушність, стверджуючи, що в переживанні 
“проявляється тотальність людського спосо-
бу життя, що дозволяє людині акумулювати 
життєвий процес, не гублячись у його зо-
внішньому плині й зберігаючи тотожність із 
самою собою”. [3. 226], однак перебільшує, 
вважаючи цей процес цілком усвідомленим і 
цілеспрямованим.

За С. Л. Рубінштейном, споглядання є від-
мінним від діяльності способом ставлення 
людини до світу. Діяльність, навіть творча, 
має свій власний, дуже конкретно визна-
чений, такий, що закінчується результатом, 
часово-просторовий вимір, свій алгоритм. 
Споглядання ж спирається на несвідоме, що 
здійснюється його механізмами, виливаючись 
у художні форми, умовності, образи процесу-
ально, динамічно й часто мимоволі. Але по-
єднання сил особистості, потреб її самови-
раження з реаліями естетичного, набуваючи 
ціннісного характеру, створює й підтверджує 
та утримує в потоці часу самоідентичність 
особистості, й тим самим створюється й роз-
ширюється її теперішній час. Вона повсякчас, 
знову й знову інтегрує різні змісти, враження, 
відносини, конструюючи свій світ, відтворю-
ючи й підтверджуючи свою суб’єктність. 

Висновки. Таким чином, можна ствер-
джувати про існування механізмів свідомості 
індивідуальності, особистості, “мета” яких 
є залучення особистості до нескінченнос-
ті культури задля збагачення й стверджен-
ня її ідентичності (і в цьому сенсі сьогоден-
ня) і самої себе в новій якості. Формулюючи 
специфіку способу детермінації людського 
буття, С. Л. Рубінштейн позначив її як “пере-
бування в зміні” або збереження в зміні (або 
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тотожність, що змінюється). Тут з психоло-
гічного погляду полягає відповідь на питан-
ня про специфіку людського, особистісного 
часу. Формула С. Л. Рубінштейна про прояв і 
розвиток особистості в діяльності може бути 
переформульованою в такий спосіб: прояв-
ляючи себе, але не тільки в діяльності, а й у 
спогляданні, особистість повертається до себе 
в новій якості, збагачуючи й насичуючи себе 
й свій світ, утворюючи власну неповторну 
екзистенцію. Таким чином, вона стверджує, 
здавалося б, свою ідентичність через прилу-
чення до вічності мистецтва, науки, культури, 
а остання здобуває цю ж таки вічність у цьому 
відтворенні через особистісну суб’єктивацію, 
“екзистенціювання”.

У чому ж полягає вдосконалювання осо-
бистості, яке пов’язується звичайно з її 
прилученням до культури? Побудова сво-
го внутрішнього ідеального світу, екзистен- 
ції — свого ціннісного часу-простору — від-
криває в людині здатність до ідеалізації, тоб-
то прагнення до кращого, “більшого буття”. 
Проблемі ідеалізації присвятив свої найкра-
щі праці О. О. Ухтомський, що пов’язував її 
насамперед з моральними відносинами між 
людьми. Однак ідеалізація як здатність лю-
дини проявляється й у її ставленні до себе, в 
його “Я-Концепції”, що містить, як відомо, 
“я” — реальне та “я” — ідеальне, і в прагнен-
ні людини до кращого життя, в її життєвому 
оптимізмі. Ідеалізація і є проявом духовності 
людини, що не просто й не тільки розширює 
час-простір сьогодення, а й проектує майбут-
нє як краще стосовно сьогодення, тобто таке, 
що відповідає вищим критеріям людяності. 
Ідеалізація — це здатність множення ціннос-
ті, з цього погляду бути на боці добра та інших 
людських цінностей означає примножувати їх 
через власну життєдіяльність. Час життєвого 
шляху й розвиток особистості й інших людей 
протилежні їх приземленості й обмеженості. 
Ідеалізація припускає деяку віддаленість від 
сьогодення, піднесеність ідеалу над повсяк-
денним, його надцінність і вдосконалює лю-
дину, її здатність іти за цінністю, спираючись 
на безмежність змісту цінності, її привабли-
вість, її людяність. 

Не зупиняючись на конкретних прикла-

дах, слід зауважити, що деонтологізований 
конструктивістський підхід, відштовхуючись 
від розуміння наявності такого механізму, по-
стулює абстрактну за своєю природою мож-
ливість використати як цінність будь-що, зо-
рієнтувати людину на шлях гонитви за тим, 
що цінністю не є. У культурних механізмах 
трансляції цінностей сучасного суспільства 
розрізнення цінностей відбувається лише 
за фактом їх несприйняття людиною, відтак 
остання залишена на самоті перед агресивним 
середовищем, яке здійснює постійну експан-
сію в її ціннісний світ, намагається заволодіти 
її екзистенцією, “спіймати” її. Більш того, час-
то відбувається трансляція засобами масової 
інформації смислів, вбивчих щодо природи 
самої людини і окремий індивід найчастіше 
не в змозі самостійно визначити їх згубність 
для себе, тому підтримує дію механізмів такої 
трансляції. Суспільство, утворене такими ін-
дивідами, хворіє на нарцисизм і некрофілію, 
постійно балансуючи на межі розпаду – від-
так останній постає у ньому як своєрідна цін-
ність, що оспівується засобами мистецтва. 

Російський дослідник В. Д. Шадриков ви-
словив думку, що культура досягає своєї 
реальності, тільки стаючи культурою осо-
бистості [8. 35]. Тільки жива людина своїм 
вчинюванням (рос. “поступанием” – дотри-
муючись термінів М. М. Бахтіна) ціннісним 
способом надає їй вищого ступеня реальнос-
ті. Але в перетворенні культури в ідеальний 
світ ідеалів особистості приховано також 
складний механізм перетворення самої осо-
бистості (метаноя), її відволікання від по-
всякденного часу-простору для відтворення 
в цьому ж реальному часі-просторі нових 
духовних способів життя. Це перетворення 
є рівносильним удосконалюванню особис-
тості. Ідеалізація припускає розвиток в осо-
бистості особливих почуттів — почуття пре-
красного, почуття справедливості, любові до 
людей, що переймається його труднощами й 
потребами ближнього, які так важко зберегти  
в душі. 

Можливо уявити собі думку людини, залу-
чену в систему наукових абстракцій — вона 
підтримується її професійною належністю, 
роллю й завданнями особистості в цій профе-
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сії. Вона починає й звикає жити в цьому про-
сторі абстракцій. В наш час легко уявити собі 
залученість людини в уявний світ фантазії, у 
віртуальну комп’ютерну реальність.

Але що спонукає людину не тільки у своє-
му особистому житті не робити підлостей, а й 
боротися з людською несправедливістю взага-
лі? Очевидно, щось більше й значно сильніше, 
ніж описана Піаже здатність подумки приста-
ти на позицію (точку зору) іншої людини, або 
постульована В. Дільтеєм здатність розуміння 
як переживання, або рекомендована Д. Карне-
гі раціональна “політика” поваги іншого. 

Не претендуючи на повноту й глибину по-
яснення, можна сказати, що до цього спону-
кає перетворення почуття в особливу рушійну 
силу, “двигун” духовного життя особистості, 
виявляється можливим за умови досягнення 

пропорційності особистісного часу. Ідеал і 
ідеалізація — сфера необов’язкового, сфера, 
що не пред’являє до людини ніяких вимог, що 
нізащо не карає, що не обвинувачує ні в чому. 
Чому ж вона, затиснута в лещатах повсякден-
них справ, поспіху, невідкладних зобов’язань, 
необхідної життєвої й ділової швидкості, тем-
пу, раптом виявляється здатною “переступи-
ти” через обов’язковість і корисність і вийти 
в інший духовний ідеальний час і простір? 
Відповідь на це питання ще потрібно віднай-
ти. Але в категоріях часу можна визначити цю 
здатність як здатність індивіда до породження 
поряд із всезальним, загальним та одинич-
ним, ще й персоніфікованого часу (і тим са-
мим його збільшення, “поглиблення”) щляхом 
об’єднання з культурою людства на рівні по-
всякденного буття.
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Актуальність  проблеми. Проблема взає-
мозв’язку людської суб’єктивності з культу-

рою, зокрема художньою, відображає, по суті, 
динамічність індивідуального буття людей 

Анотація. Автор репрезентує соціально-культурні 
основи художнього простору в культурологічній пара-
дигмі дослідження, зокрема основні засади художньої 
творчості, деякі аспекти державної політики щодо об-
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Аннотация. Обозначены социально-культурные основы 
художественного пространства в культурологичес-
кой парадигме исследования, в частности основопо-
логающие принципы художественного творчества, 
некоторые аспекты государсвенной политики в отно-

шении талантливой молодежи, а так же формирова-
ние системы художественного воспитания.
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particular basic bases of artistic creation, some aspects of 
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у сучасному світі, складність і змістовну на-
сиченість багатогранного діалектичного про-
цесу перетворення індивіда на справжнього 
суб’єкта суспільних, зокрема культурних від-
носин. Важливість розуміння проблематики 
зв’язку “світу людини” та культури висно-
вується з тієї незаперечної обставини, що ін-
дивід “поза своєю діяльністю, яка зумовлює 
засвоєння існуючих форм культури та їх по-
дальший розвиток, беззмістовний та не існує 
як історичний суб’єкт” [2].

Щодо кожного члена суспільства духовна 
культура, зокрема художня, характеризується 
комплексом ознак:

● як процес неперервного розвитку, збага-
чення й удосконалення змісту та форм куль-
тури;

● як активна творча діяльність, орієнто-
вана на створення, збагачення та подальший 
розвиток культури; 

● як форма суспільних зв’язків, спілкуван-
ня між людьми і суспільством загалом;

● як реальні, визначені духовні та художні 
цінності [3; 4].

Крім того, художня культура особистості є 
складною системою залучення до світу мис-
тецтва, яка включає: 

● ціннісне орієнтування у сфері мистецтва, 
що виявляється в оцінюванні творів мисте-
цтва, у поглядах і твердженнях; 

● участь у творенні самого мистецтва в 
усій різноманітності форм прояву цієї участі; 

● художні знання теоретичного та практич-
ного характеру. 

Отже, особистість, яка взаємодіє з худож-
ньою культурою суспільства, перебуває з нею 
у трьох важливих відносинах: 

● засвоює художнє багатство поколінь як 
об’єкт художньої взаємодії; 

● функціонує в художньому середовищі як 
носій і виразник художньо-культурних цін-
ностей;

● творить художню культуру як суб’єкт ху-
дожньої творчості.

Це актуалізує дослідження основних засад 
художньої творчості в культурологічній пара-
дигмі дослідження.

До  мети нашої наукової розвідки можна 
віднести визначення головних культуроло-

гічних аспектів художнього простору, його 
змісту, форм вираження та сучасних художніх 
практик.

Отже, основниими завданнями досліджен-
ня є, зокрема наступні: визначити соціально-
культурні основи художнього постору в кон-
тексті культурологічного дискурсу.

Теоретичні основи дослідження.
Художня культура — це не тільки худож-

нє виробництво (творчість), а й збереження, 
поширення, споживання й освоєння створе-
ного. Її центральною ланкою є мистецтво,  
яке становить, з одного боку, продукт твор-
чості — конкретний здобуток, а з іншого — 
сукупність накопичених суспільством ціннос-
тей. Це предметно-речовий фонд художньої 
культури. Наприклад, предмети декоративно-
прикладного мистецтва; картини живопису, 
створені художником; музика, втілена у нот-
них знаках і видана у збірниках; літератур-
ні твори у вигляді книги тощо. Але продукт 
творчості може бути й у формі акту діяльно- 
сті  — безпосереднього виконання, що стано-
вить переважну частину народної художньої 
культури. Створення предметів мистецтва, їх 
виконання є процесом художньої творчості, 
яка є складовою художньої культури.

Л. Коган і М. Іовчук поняттям “народна ху-
дожня творчість” позначають художню само-
діяльність, усну народну творчість (фольклор) 
і неорганізовану художню самодіяльність 
(аматорство) [6; 7]. B. Цукерман, говорячи 
про народну художню культуру, видокрем-
лює чотири її форми — фольклор, традицій-
не образотворче й декоративно-прикладне 
мистецтво, художню самодіяльність та інди-
відуальну аматорську творчість [12, 19—22]. 
А. Каргін визнає три основні форми народної 
художньої творчості — традиційний фоль-
клор, декоративно-прикладне й образотворче 
мистецтво, художню самодіяльність і сучасне 
аматорське мистецтво [8, 7].

Основною, визначальною характеристи-
кою народної художньої творчості й водночас 
відмінністю від народної художньої культури 
як її складової є поняття “творчість”. Воно на-
лежить до категорій, які не піддаються одно-
значній дефініції, тому що відображає фено-
мени, які існують і в матеріальній, і в духовній 
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сферах. Одним з найпоширеніших є визна-
чення творчості як передосвітньої діяльності. 
Більшість радянських вчених дотримувалися 
погляду на творчість як на діяльність людини, 
яка перетворює природний і соціальний світ 
відповідно до мети і потреб людини та люд-
ства на основі об’єктивних законів дійсності 
(А. Г. Спіркін).

Я. Пономарьов зазначає, що “творчість 
природи і творчість людини” лише різні сфери 
творчості, які, безперечно, мають спільні ге-
нетичні корені. У такому випадку варто визна-
ти, що творчість властива й неживій природі 
й живій до виникнення людини, й людині, й 
суспільству. Творчість — необхідна умова роз-
витку матерії, утворення її нових форм, разом 
з виникненням яких змінюються і самі форми 
творчості. Творчість людини лише одна з та-
ких форм [10, 16].

Отже, Я. Пономарьов формулює гіпотезу, 
відповідно до якої творчість, у найширшому 
розумінні, є механізмом розвитку, взаємодією, 
яка веде до розвитку [10, 17]. Таку думку ви-
словлює і Г. Свят: “Усе більше утверджується 
гіпотеза, відповідно до якої творчість є меха-
нізмом продуктивного розвитку, руху від ниж-
чого до вищого, що дає змогу розглядати твор-
чу діяльність людини як вищий прояв якогось 
загального закону матеріального світу” [11]. 
Із цих висловлювань зрозуміло, що творчість 
виходить за межі людської діяльності й роз-
глядається як механізм розвитку й самороз-
витку матерії.

Загальноприйнятим і класичним є розумін-
ня творчості у вузькому смислі — як людської 
діяльності, у результаті якої з’являється щось 
нове, що характеризується: а) абсолютною 
новизною, оригінальністю і значущістю для 
всього суспільства і людства (вищий рівень); 
б) елементами новизни, важливими для колек-
тиву або регіону, що припускає використання 
наявного досвіду і розширення сфери його за-
стосування (середній рівень); в) новизною і 
значущістю лише для самої особистості, яка 
у процесі творчості самореалізується й само-
вдосконалюється (нижчий рівень) (Л. Н. Ко-
ган, Ф. І. Прокоф’єв та ін.).

Розуміння творчості як новизни і пере-
творення навколишньої дійсності має екс-

пансіоністський характер, що найвиразніше 
реалізувався в підкоренні природи людиною, 
яка прагне до самоактуалізації шляхом само-
вираження, самореалізації, самоствердження 
у різних сферах і видах діяльності. У такому 
розумінні основною метою й основним смис-
лом творчості для суб’єкта стає прагнення 
залишити свій слід: “Важливо дати собі адек-
ватне вираження, нав’язати себе світові — на-
класти на дійсність власну Міру Всіх Речей” 
[1, 125].

Нові форми творчості виникають внаслідок 
впливу об’єктивних причин, зовнішніх умов і 
чинників. У соціумі типи народної культури 
або форми художньої творчості виникають 
у відповідь на зміни умов життєдіяльності. 
Трансформація соціально-історичної ситуа-
ції, злам життєвих стереотипів, поява нового 
життєвого середовища, як природного, так і 
соціального, – все це сприяє змінам форм ху-
дожньої діяльності народу. Нове у творчості 
завжди має соціальні причини, хоча й створю-
ється суб’єктом. Водночас результати народ-
ної художньої творчості впливають на громад-
ське життя, змінюючи соціальне й культурне 
середовище. Це взаємозалежний процес, тому 
художню творчість не можна розглядати тіль-
ки як відображення дійсності, вона завжди до-
дає до неї щось нове, досягаючи конкретного 
результату, збагачуючи й розвиваючи світову 
художню практику.

Творчість є позитивно спрямовувальною 
інноваційною діяльністю, яка продукує ви-
ключно позитивні з ціннісного погляду речі, 
збагачує людство новими звершеннями, забез-
печує розвиток цивілізації та культури, сприяє 
суспільному прогресу [9]. Творча діяльність 
здатна приносити людям велику користь — у 
різних формах її прояву й у різних напрямах 
її здійснення. Вона є способом самовдоскона-
лення особистості, засобом задоволення зрос-
таючих матеріальних і духовних потреб (про-
дукуючи для цього потрібні речі), рушійною 
силою суспільного розвитку. Вона збагачує 
світ цивілізації та культури новими здобутка-
ми, приносить насолоду індивідам від само-
го процесу її здійснення. Усе це досягається 
завдяки таким сутнісним властивостям твор-
чості, як якісна новизна, смислова оригіналь-
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ність, змінюваність і поступовий розвиток.
Творчість, за визначенням і сутністю, є фор-

мою людської активності, способом буття лю-
дини у світі, її самоствердження і саморозвит-
ку, засобом існування особистості. Водночас 
творчість — це позитивна людська цінність, 
яка отримує, відповідно, і схвальну оцінку, але 
лише за умови, коли вона здійснюється у ме- 
жах, визнаних соціокультурних норм. Нормою 
вважається та діяльність, яка продукує істинне 
знання, добрі вчинки, корисні й красиві речі, 
гуманні справи та справедливі рішення.

Формування художніх орієнтацій особис-
тості у процесі занять мистецькою діяльніс-
тю є досить ефективним засобом виховання 
культурно-освіченої людини. Основою всіх 
підходів до організації діяльності різнома-
нітних гуртків, студій, колективів художньої 
самодіяльності є те, що розвиток особистості 
ґрунтується на всебічному розкритті їхнього 
творчого потенціалу, на створенні можливості 
для прояву власної активності, самоорганіза-
ції та самореалізації засобами мистецької ді-
яльності.

Художні орієнтації можуть існувати також 
як взаємодія двох чинників: власного особис-
тісного та внутрішнього, соціального та зо-
внішнього. У рамках окресленої проблеми ви-
никає поняття власних цінностей, які мають 
відносно незалежний від конкретного соці-
ального середовища характер. Вони відобра-
жають цілісність особистості, яка займається 
творчою діяльністю, є ціннісно-смисловим 
ядром свідомості.

Якщо творча діяльність розуміється як про-
цес, який має певну специфіку, яка призводить 
до створення нового, то художні орієнтації 
можна представити як одну із внутрішніх по-
треб реалізації потенціалу особистості. Вра-
ховуючи те, що носієм творчості є людина, ху-
дожні орієнтації мають визначати її здатність 
до конструктивного, нестандартного мислен-
ня і відтворення, а також до усвідомлення та 
розвитку свого культурного досвіду. 

Показниками творчої діяльності в межах 
формування художніх орієнтацій є: 

● оригінальність думок; 
● здатність знайти нестандартне рішення 

певної проблеми; 

● логічність викладу своїх думок; 
● повноцінність наведеної аргументації. 
Саме за допомогою художніх орієнтацій 

формується глибинний інтелект, гнучкість, 
стійкість, а також усвідомлення розумової 
діяльності й самостійність під час засвоєння 
нових знань. При цьому формування худож-
ніх орієнтацій може включати:

● художню освіту (гносеологічний аспект 
розвитку); 

● формування художніх знань, тобто ху-
дожнє навчання (прагматичний аспект роз-
витку); 

● здатність оволодіти зображувально-
виражальними засобами художнього вихован-
ня (аксіологічний аспект); 

● формування художніх настанов, цін-
нісних орієнтацій особистості у світі пре-
красного.

Соціалізація особистості — процес актив-
ного, а не пасивного оволодіння людиною 
соціально-культурним досвідом. Процес соці-
алізації особистості має такі три щаблі: соці-
альна адаптація, інтеріоризація, екстеріориза-
ція. На першому щаблі відбувається початкова 
фаза соціалізації індивіда, його пристосуван-
ня до соціально-економічних умов, рольових 
функцій, соціальних норм, які складаються 
на різних рівнях життєдіяльності суспільства, 
до соціальних груп і соціальних організацій, 
соціальних інститутів, як і середовищем його 
життєдіяльності.

Другий щабель — процес включення сус-
пільних норм, цінностей у внутрішній світ 
людини. Характер переведення норм, ціннос-
тей та інших компонентів зовнішнього серед-
овища у внутрішнє “я” різний, обумовлений 
структурою кожної окремої особистості, яка 
формується на основі попереднього досвіду.

Третій щабель — завершальний етап соці-
алізації, який характеризується осмисленістю, 
соціальною активністю індивіда, достатністю 
знань, умінь і навичок діяти.

Важливе місце в розвитку творчих здібнос-
тей обдарованих дітей та молоді належить 
аматорському мистецтву, художній самодіяль-
ності. Різноманітні гуртки, клуби за інтереса-
ми, студії, любительські об’єднання тощо до-
помагають молодій людині самовизначитися, 
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Динаміка розвитку мережі клубних закладів України

Станом на Клуби всіх 
відомств

З них у сільській 
місцевості

Системи МКТ З них у сільській 
місцевості

Профспілкові З них у сільській 
місцевості

01.01.92 24016 20560 20246 18834 2490 480

01.01.93 23816 20375 20473 19001 2085 428

01.01.94 23516 20200 20408 18967 1911 347

01.01.95 23268 20015 20290 18857 1857 359

01.01.96 22942 19754 20057 18630 1791 336

01.01.97 22394 19344 19710 18289 1624 311

01.01.98 21205 18385 18520 17159 1427 301

01.01.99 20913 18062 18020 16651 1387 268

01.01.00 20659 17905 17934 16564 1239 234

01.01.01 20387 17707 17940 16555 1131 200

01.01.02 20191 17552 18080 16614 960 172

01.01.03 19887 17321 18007 16533 709 113

01.01.04 19614 17146 17907 16452 709 113

01.01.05 19379 16973 17879 16412 608 85

01.01.06 19202 16845 17895 16364 505 67

01.01.07 19011 16803 17836 16376 423 42

01.01.08 18888 16696 17847 16342 392 31

01.01.09 18790 16609 17794 16280 361 22

реалізувати закладені в ній природні творчі 
нахили й уподобання, сприяють гармонійно-
му розвиткові особистості, вихованню само-
свідомості, почуття власної гідності, само- 
поваги.

Аматорські колективи, які, як правило, ор-
ганізовані за місцем проживання, навчання 
або роботи (на жаль, останніх стає дедалі мен-
ше) молоді, більш поширені й доступні усім 
охочим. Участь у них добровільна, без при-
мусу батьків чи педагогів. Вимоги до учасни-
ків не такі жорсткі, а навчання й діяльність не 
такі тривалі, як у мистецьких школах, значно 
дешевші, а у більшості випадків – безоплатні. 
Художня самодіяльність є невичерпним дже-
релом поповнення професійного мистецтва, 
здійснюючи первинний відбір талантів. Але 
більшість аматорів займаються “для душі”, 
долучаючись до прекрасного, збагачують свій 
духовний світ, наповнюють дозвілля корис-
ною та цікавою діяльністю.

Осередками, в яких зосереджується худож-
ня самодіяльність, які дбають про розвиток 
різноманітних талантів, пробудження у мо-

лоді творчої жилки, завжди були і є будинки 
культури, творчості молоді, клуби. У них кож-
на дитина, юнак чи юнка мають змогу знайти 
своє покликання, задовольнити потяг до твор-
чості, здобути визнання своїх талантів.

В Україні діють 18790 клубних закладів, у 
тому числі 17794 системи МКТ, і 996 інших 
відомств. З них 16275 клубних закладів зна-
ходяться в сільській місцевості. У клубних 
закладах працює понад 83 тисяч аматорських 
і самодіяльних творчих колективів. Чисель-
ність клубних закладів в останні роки стабілі-
зувалась, а закриття клубів у сільській місце-
вості протягом 2009 року відбулося переважно 
внаслідок зменшення кількості населення, 
аварійності приміщень, передавання закладів 
культури з одного балансу на інший. 

Діяльність клубних закладів потребує фі-
нансової підтримки з бюджетів усіх рівнів. Ці 
кошти потрібні на здійснення ремонтних ро-
біт, оновлення матеріально-технічної бази, за-
безпечення будинків культури автотранспор-
том, аудіо-, відеоапаратурою, комп’ютерами, 
а також для оплати за спожиті енергоносії.

Таблиця 1
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Назва області Клубних закладів У т. ч. в сільській 
місцевості

Потребують 
 капремонту

Потребують 
капремонту, %

У сільській  
місцевості

1. Вінницька 1170 1058 379 32,4 356

2. Волинська 676 629 240 35,5 219

3. Дніпропетровська 633 519 356 56,2 331

4. Донецька 692 416 357 51,6 222

5. Житомирська 1096 1014 488 44,5 458

6. Закарпатська 471 434 169 35,9 154

7. Запорізька 482 407 256 53,1 218

8. Івано-Франківська 722 660 310 42,9 290

9. Київська 852 785 291 34,2 269

10. Кіровоградська 613 538 222 36,2 187

11. АР Крим 656 518 329 50,2 301

12. Луганська 568 385 214 37,7 147

13. Львівська 1403 1268 542 38,6 499

14. Миколаївська 547 491 188 34,4 166

15. Одеська 742 693 407 54,9 380

16. Полтавська 868 801 523 60,3 489

17. Рівненська 682 637 56 8.2 47

18. Сумська 644 572 270 41,9 243

19. Тернопільська 923 870 211 22,9 199

20. Харківська 716 622 358 50,0 300

21. Херсонська 454 400 204 44,9 182

22. Хмельницька 1193 1106 88 7,4 74

23. Черкаська 744 689 422 56,7 385

24. Чернівецька 392 354 157 40,1 147

25. Чернігівська 792 726 246 31,1 215

26. м. Київ 26 0 5 19,2 0

27. м. Севастополь 33 25 8 24,2 6

Разом: 18790 16617 7296 38,8 6484

Технічний стан клубних закладів (станом на 01.01.2009)

З метою вивчення, вдосконалення та ак-
тивізації діяльності клубних закладів на селі, 
пошуку нових форм і методів культурного 
обслуговування сільського населення, при-
вернення уваги державних органів влади до 
проблем культури села МКТ затвердило по-
ложення про Всеукраїнський огляд-конкурс 
клубних закладів у сільській місцевості (наказ 
МКТ від 10. 11. 2009 № 50). 

У 2010 р. згідно з наказом МКТ відбувся 
огляд-конкурс клубних закладів у сільській 
місцевості. У подальшому МКТ буде прово-
дити цей огляд-конкурс раз на два роки.

Зміст роботи з обдарованою молоддю має 

інституціональний та позаінституціональний 
характер. Важливим чинником становлен-
ня талановитої особистості є художнє вихо-
вання та просвіта, які відбуваються шляхом 
відродження народної традиційної культури 
(традиції, свята, обряди), масова культура 
(культурно-освітня робота), високе мисте-
цтво, самоосвіта.

Розвиток суб’єкта художньо-освітнього 
простору відбувається у процесі засвоєння її 
складових: від мови твору мистецтва до засо-
бів художнього мислення, методів художнього 
засвоєння. Суб’єкт художньої культури роз-
вивається не тільки тому, що потенційно при-

Таблиця 2
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власнює, відтворює існуюче, а й створює нове 
як акт самоактуалізації унікальної особис-
тості. Наслідування створеного та первинна 
індивідуальна творчість необхідні для розви-
тку художньої культури суспільства й окремої 
людини.

За сучасних змін ціннісних орієнтацій у 
суспільстві, відродження національної куль-
тури відчутна потреба в активізації естетич-
них чинників, однак економічні й політичні 
труднощі породжують різне ставлення до 
мети художнього виховання. За однією з кон-
цепцій, сьогоднішні тенденції в розвитку сус-
пільства суперечать вищим естетичним іде-
алам, не сумісні з ними. Аргументів багато: 
зниження престижу освіти, суспільної культу-
ри; інтелігентна людина поступилася місцем 
енергійній, діловій, практичній, якої потребує 
ринкова економіка; споживацьке ставлення до 
художніх цінностей, що відбилося на якості 
преси, теле-, радіопрограм; засилля “масової 
культури”, особливо західної; поляризація 
суспільства, різкий поділ на тих, кому ці цін-
ності доступні, й тих, хто не має змоги задо-
вольнити навіть насущні матеріальні потреби; 
скорочення культурно-освітніх, художніх за-
кладів, кадрові втрати.

За іншою концепцією, в умовах суверен-
ної, незалежної держави створюються справ-
жні умови для естетичного виховання людей. 
Аргументи теж вагомі: звернення до націо-
нальних витоків, до джерел народної культу-
ри, мудрості; відкритість суспільства, що дає 
можливість інтегрувати у світове співтовари-
ство; ознайомлення із світовими досягнення-
ми в різних галузях, зокрема в художній твор-
чості; свобода думки; альтернативна система 
освіти, підвищення уваги до здібних, обдаро-
ваних.

За таких суперечливих умов зростає роль 
цілеспрямованого художнього виховання. 
Акумулюючи в собі різноманітні аспекти про-
будження творчих сил і здібностей людини до 
вдосконалення дійсності, воно здатне стати 
дійовим засобом формування духовного світу 
молоді, підсилити позитивні впливи й нала-
штувати вихованців на правильне сприйняття 
й критику негативного, естетично потворно-
го, на реальну боротьбу з ним задля змін у 

житті власному і суспільства. Сила й резуль-
тативність цих впливів зростає, якщо на всіх 
етапах активного періоду життя людини її 
спрямовуватимуть на творення в собі істинно 
людського. Так постає проблема державної, 
національної системи виховання. Окремі її 
ланки — сім’я, дошкільні заклади, школи різ-
них видів, вузи, культурно-освітні заклади й 
установи, засоби масової інформації — мають 
різні можливості щодо художнього виховання, 
оскільки в їхній діяльності поєднуються різ-
ні функції. Тож найбільшою тут є практична 
проблема — узгодження естетичних впливів 
усіх виховних ланок, державних і недержав-
них закладів і установ, які повинні утворити 
певну систему художнього виховання, розумі-
ючи його сутність і специфічну роль у розвит- 
ку особистості.

Проблема предмету виховання — найваж-
ливіша для розуміння суті художнього вихо-
вання. Сутність виховання полягає у впливі 
на процес розвитку особистості. Естетичний 
аспект як людський спосіб життєдіяльності 
повністю, в усьому своєму обсязі є предме-
том художнього виховання, який виявляє при-
родні здібності людини, створює умови для їх 
реалізації і, спираючись на них, формує сис-
тему здібностей до творчої діяльності, нама-
гається розвинути її до рівня, який забезпечує 
необхідне суспільству художнє відношення до 
світу. Сутність естетичного виховання — ці-
леспрямоване формування і розвиток підходу 
людини до світу з потребою в удосконаленні, 
залучення її до споживання і творення ціннос-
тей художньої культури суспільства. Саме від 
цих об’єктивних потреб іде соціальний запит, 
замовлення вихованню формувати особис-
тість, здатну жити цими художніми ціннос-
тями. Уявлення про таку особистість — ідеал 
як модель потрібних суспільству якостей — є 
метою художньо-естетичного виховання [5].

Ще з античних часів ідеал людини філо-
софи вбачали у всебічності й гармонійності 
її розвитку, тобто в її здатності до активної 
участі в усіх суспільних відносинах і в сумір-
ності розвитку цих здібностей. Цим поясню-
ється обов’язкова у будь-якому суспільстві 
структура ідеалу, структура, в якій існує й 
розвивається “людськість”, “гуманістичність 
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як родова сутність людей. Можливості всебіч-
ного розвитку гуманістичної сутності в кожну 
епоху своєрідні, залежать від особливостей 
економічних і політичних умов, суспільної 
організації виховання. Через це в кожному 
суспільстві ідеал конкретизується.

Висновки. Зважаючи на предмет і мету ви-
ховання, художнє виховання можна визначити 
як формування художнього взаємовідношен-
ня людини до дійсності, зміст якого, поєдну-
ючи загальнолюдські, епохальні, регіональні, 
національні, професійні та індивідуальні риси, 
має в собі історично певний рівень людя-ності. 
Сутність художнього виховання, яке є одним 
із напрямів гуманізації людини, проявляється 
й конкретизується у змісті та завданнях освіт-
нього процесу. Отже, завдання художнього 
виховання можна сформулювати так:

● формувати художньо-естетичне відно-
шення до дійсності;

● розвивати художні здібності;
● розвивати художньо-естетичні почуття;
● розвивати художньо-естетичний смак;
● формувати систему художньо-естетичних 

поглядів;
● формувати образне мислення.
Більш систематизованим, на нашу думку, є 

такий варіант завдання: вчити людину відчу-
вати (переживати), розуміти художні ціннос-
ті, творити за законами краси (Б. Т. Ліхачов, 
М. І. Кияшко, Є. В. Язовицький). Для систе-
матизації різноманітних засобів художнього 
виховання потрібно виділити серед них прі-
оритетні для кожного етапу розвитку люди-

ни, наявність яких зумовлена можливостями 
і потребами віку й типовим середовищем. 
Важливим компонентом єдиної системи ху-
дожньої освіти й виховання в Україні є шко-
ли мистецтв, музичні школи, хореографічні 
школи, заклади культури та мистецтва, які за 
час діяльності накопичили чималий досвід 
навчально-виховної діяльності, художньої осві- 
ти та виховання підростаючого покоління.

Формування в людини здібностей до ху-
дожнього зв’язку з дійсністю є багатоаспект- 
ним процесом не лише по вертикалі (від 
сприймання — до художнього перетворю-
вання), а й по горизонталі (від формування 
художнього ставлення до природи — до фор-
мування ставлення до самого себе). Це дикту-
ється специфікою цінностей у різних сферах 
дійсності, що вносить деякі особливості й у 
естетичне освоєння цих сфер. Так, здібності, 
необхідні для естетичного сприймання при-
роди, не актуалізуються повною мірою за ес-
тетичного підходу до поведінки чи наукового 
твору. Крім загальних критеріїв досконалості, 
для оцінювання явищ у кожній сфері необхід-
ні ще й специфічні критерії. Усе це формує 
проблему співвідношення загальних і част-
кових завдань художнього виховання. Форму-
вання загальних художніх здібностей відбува-
ється зазвичай шляхом вирішення часткових 
завдань, а саме: шляхом формування худож-
нього відношення до природи, поведінки, 
мистецтва, узагальнення того спільного у здіб- 
ностях і навичках, що виникає у процесі ви-
рішення цих завдань.
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Актуальність. Проблема завершення на-
цієтворення і формування спільної ідентич-
ності громадян України набуває особливої 
гостроти й актуальності в умовах суттєвої ак-
тивізації глобалізаційних процесів у світі. У 
зв’язку з цим проблема формування спільної 
ідентичності громадян України в контексті 
інформаційної безпеки української нації по-
требує особливо пильної уваги, а її наукове 
осмислення й конструктивне вирішення дик-
тується нагальними потребами Української 
держави.

Постановка проблеми. Відомо, що інфор-
мація (від лат. information — ознайомлення, 
роз’яснення, виклад) — це відомості (повідом- 
лення), що передаються від одних суб’єктів 
до інших в процесі міжособистісної комуні-
кації або через різноманітні канали масової 
комунікації з метою формування, розширен-
ня, зміни уявлень людей і їхніх орієнтацій в 
подіях і явищах навколишнього світу. Поняття 
“інформація” відоме з давніх часів, початкове 
розуміння інформації як певної суми відомос-
тей зберігалось аж до середини ХХ ст., але з 
другої половини ХХ ст. воно набуло нового, 
більш широкого значення. У 1948 р. американ-
ський математик Н. Вінер започаткував “ін-
формаційне бачення” багатьох явищ і проце-
сів у світі. А в 1962—1963 роках американець 

Ф. Машлуп і японець Т. Умесао почали розроб- 
ляти поняття “інформаційне суспільство”, в 
умовах якого одним з основних ресурсів стає 
інформація. Головною ознакою інформацій-
ного суспільства є виробництво й поширення 
інформації, перетворення її на товар, вид по-
слуг і навіть на владу. О. Тоффлер, Й. Масуда, 
С. Хантінгтон, А. Бард, П. Бергер, Д. Гілмор, 
А. Кін, М. Маклюен, М. Постер, А. Шюц та 
інші вчені показали, що основними рисами ін-
формаційного суспільства є комп’ютеризація, 
інформаційна революція, перетворення ін-
формації та інформатизації на вирішальний 
чинник життя суспільства, інтелектуалізація 
людської діяльності, децентралізація і дебю-
рократизація, індивідуалізація і демократи-
зація. Сьогодні інформація є багаторівневою 
сукупністю знань, відомостей і повідомлень, 
які поширюються й використовуються в сус-
пільстві з метою регулювання соціальної вза-
ємодії та відносин між людиною, соціумом і 
державою. Різні види інформації (соціальна, 
економічна, політична, правова, ідеологічна, 
соціокультурна, історична, екологічна тощо) 
характеризують сутність різноманітних сус-
пільних явищ і процесів, циркулюючи за до-
помогою різних каналів і засобів її зберігання 
й поширення. Дедалі більшу роль у поширенні 
інформації відіграють ЗМІ, можливості Інтер-
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Анотація. У статті аналізуються проблеми національ-
ної самоідентифікації та теоретико-методологічні 
засади становлення спільної ідентичності громадян 
України. Аналізуються результати емпіричного дослі-
дження самоідентифікації громадян України за мето-
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Аннотация. В статье анализируются проблемы на-
циональной самоидентификации и теоретико-методо-
логические основы становления общей идентичности 
граждан Украины. Анализируются результаты эмпи-

рического изучения самоидентификации граждан Укра-
ины по методике Берри.
Ключевые  слова: национальная идентичность, граж-
дане Украины, информационная безопасность, инфор-
мационная и психологическая война, украиноведение.

Summary.The problems of national self-identification 
and the development of similarity identity of the citizen of 
Ukraine are analyzed in this article. The results of the em-
pirical research of self-identification of the citizen of Ukraine 
by Berry method are analyzed.
Key words: national identity, citizen of Ukraine, informa-
tion safety, information and psychological warfire, Ukrai-
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нету суттєво збільшили кількість інформації, 
що поширюється у світі [6, 12—37].

Отже, категорія “інформація” стала загаль-
нонауковою, її використовують кібернетика, 
філософія, генетика, математичні й фізичні 
науки, теорія управління, соціологія, психо-
логія, культурологія тощо, а інформаційний 
підхід став загальнонауковим засобом до-
слідження. Розвиток поняття “інформація” в 
руслі природничих і соціогуманітарних наук 
привів до появи її різноманітних філософсько-
світоглядних інтерпретацій (екзистенціалізм, 
неотомізм, неопозитивізм та ін.).

Таким чином, поняття “інформація” віді-
грало позитивну загальнонаукову роль, ана-
логічну поняттю “енергія”. Відомо, що мозок 
людини є надзвичайно складною “кіберне-
тичною системою”, яка зберігає й переробляє 
різноманітну інформацію, що надходить із зо-
внішнього світу. Здатність мозку відображати 
й пізнавати зовнішній світ постає як ланцю-
жок у розвиткові процесів, пов’язаних з пе-
редаванням і переробкою інформації. Науко-
ве опрацювання категорії “інформація”дало 
можливість виявити нові аспекти єдності 
світу, по-новому розглянути різноманітні 
процеси: передання повідомлень технічни-
ми каналами зв’язку, функціонування нерво-
вої системи, роботу обчислювальної техніки, 
процеси управління тощо.

Відомо, що проблема національної іден-
тичності в зарубіжній науці вивчалась пе-
реважно в руслі соціальної й культурної 
антропології та психології з різних теоретико-
методологічних позицій (З. Фройд, Е. Еріксон, 
К. Юнґ, Е. Дюркгейм, С. Московичі, Г. Тедж-
фел, Дж. Тернер, С. Страйкер, Г. Кон, В. Кон-
нор, М. Мід, А. Сміт, М. Баррет та ін.). Теоре-
тичний аналіз різних концептуальних підходів 
до вивчення проблеми формування спільної 
ідентичності показує, що ідентичність є ре-
зультатом процесу ідентифікації, яка найчасті-
ше розглядається як процес уподібнення, ото-
тожнення себе (або своєї групи) з кимось або 
чимось. Ідентифікація розглядається як най-
важливіший механізм соціалізації, етнізації і 
виховання особистості, який проявляється у 
прийнятті індивідом певної соціальної ролі, в 
усвідомленні ним власної групової належнос-

ті тощо. Отже, ідентичність — це динамічна 
структура, яка розвивається протягом всього 
життя людини, її розвиток є нелінійним і не-
рівномірним, може відбуватися як у прогре-
сивному, так і регресивному напрямі, долати 
кризи ідентичності тощо. Ідентифікація — це 
процес, включений в цілісну життєдіяльність 
суб’єкта, нерозривно пов’язаний з когнітив-
ною, емоційною, ціннісно-смисловою і пове-
дінковою сферами особистості, зумовлений її 
потребами, мотивами, метою й настановлен-
нями, опосередкований мовою, нормативни-
ми, знаковими, символічними, образними, ак-
сіологічними системами культури [2, 61–63].

З другої половини 1980-х років зростає ін-
терес учених з різних країн до проблеми на-
ціональної ідентичності. Але видані статті й 
збірники (див. праці Є. Галкіної, Н. Іванової, 
Н. Корж, Н. Лебедєвої, Л. Науменко), а також 
проведені теоретико-емпіричні дослідження 
П. Гнатенка і В. Павленко [4], М. Рябчука [9], 
Я. Грицака [5, 188—197] та багатьох інших 
вчених не вичерпали проблеми української 
національної ідентичності.

Мета дослідження. Оскільки національна 
ідентичність вивчалась у вітчизняній соціо-
гуманітаристиці переважно у філософському 
та історичному аспектах, без комплексно-
го, міждисциплінарного аналізу результатів 
емпіричних досліджень, то метою нашого 
дослідження є застосування комплексного 
аналізу при емпіричному вивченні різних ви-
дів ідентичності громадян України. Це було 
здійснено в рамках кількох наукових проек-
тів Центру українознавства КНУ імені Тара-
са Шевченка (“Українська національна ідея: 
теоретико-емпіричні аспекти” [8, 127—134]; 
“Трансформація національної ідентичності: 
історіософські, культурологічні та соціально-
психологічні аспекти” [10, 24–53] та ін.).

Виклад основного матеріалу. У названих 
проектах упродовж 1993–2010 роках було до-
сліджено гендерну; особистісну; вікову; сімей-
ну; соціально-професійну; майнову; релігій-
ну; етнічну; метаетнічну; місцеву (локальну); 
регіональну; національну (або громадянсько-
політичну); європейську (або континенталь-
ну); планетарну (або загальнолюдську) та 
пострадянську ідентичність громадян Украї-
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ни. Застосування інтегративного підходу до-
зволило виявити досить цікаві трансформації:  
1) у 1991—1994 рр. пострадянська ідентич-
ність посідала перші місця (з 1-го по 5-е), але 
її відрив від інших форм ідентичності ста-
більно зменшувався; 2) протягом 1994—2004 
років значущість пострадянської ідентичності 
стрімко зменшувалась (хоча в групі етнічних 
росіян та російськомовних українців, які меш-
кають на Півдні та Сході України, пострадян-
ська ідентичність і далі посідає високі позиції);  
3) етнічна ідентичність у всіх групах посту-
пово зростала (найбільш активне зростання 
було помічено в росіян, українців, кримських 
татар, євреїв); 4) дуже повільно зростала май-
нова ідентичність (найбільш значущою вона 
була для євреїв, вірмен, греків, росіян, поля-
ків); 5) загальнолюдська (планетарна) ідентич-
ність практично не змінилась; 6) європейська 
ідентичність спочатку посідала передостан-
ні місця, але починаючи з 1998—1999 років 
її значущість почала зростати (особливо в 
групі етнічних українців, поляків, слова-
ків, румунів, кримських татар); 7) найбільш 
стрімко зростає європейська ідентичність у 
мешканців великих міст; 8) національна (або 
громадянсько-політична) ідентичність була 
законсервована протягом 1991—1993 років у 
всіх групах, але починаючи з 1994—1995 рр. 
вона почала стрімко падати в групі етнічних 
росіян, білорусів, євреїв; повільне зростан-
ня цієї форми ідентичності в групі етнічних 
українців та в деяких групах національних 
меншин (передусім у групі етнічних поляків 
і кримських татар) простежується з 1997—
1999 років; 9) престижність національної (або 
громадянсько-політичної) ідентичності зрос-
тає більш повільно на Сході і Півдні Украї-
ни, на відміну від Півночі, Центру та Заходу 
України; 10) найбільш відчутних трансфор-
мацій зазнала етнічна та національна (або 
громадянсько-політична) ідентичність, але 
розрив між цими формами ідентичності на 
Сході й Півдні є набагато більшим, ніж на За-
ході й у Центрі України; 11) у етнічних україн-
ців на Півдні й Сході України спостерігається 
тенденція до зростання європейської та наці-
ональної (або громадянсько-політичної) іден-
тичності; 12) у етнічних українців, вірмен, бі-

лорусів та молдаван, які проживають на Сході 
та Півдні України, більш виражені ностальгіч-
ні настрої стосовно радянської ідентичності; 
але в цих самих груп на Заході України на пер-
ше місце виходить бажання відчувати себе єв-
ропейцями; 13) в 2004—2009 років зрівнялись 
емпіричні показники етнічної ідентичності як 
у групі етнічних українців, так і в групі на-
ціональних меншин; 14) у групі національних 
меншин у 2005—2006 рр. зросло значення 
регіональної ідентичності (за грамотної регіо-
нальної політики цей тип ідентичності міг би 
стати базовим підґрунтям для зміцнення за-
гальноукраїнської ідентичності); 15) стала по-
мітною тенденція до збільшення показників 
європейської ідентичності як в групі етнічних 
українців, так і у групі національних меншин; 
європейська ідентичність не втрачає своєї зна-
чущості для громадян України, а отже, запит 
на європейськість є досить потужним в укра-
їнському суспільстві.

З’ясувалося, що для україномовних та 
російськомовних українців властиві чотири 
типи  етнічної  ідентичності  (за типологією 
Беррі [12, 44—62]): а) моноетнічна ідентич-
ність з власною етнічною групою (відповід-
но — 78% і 26%); б) змінена ідентичність, що 
постала на основі самоідентифікації з чужою 
(російською) етнічною групою (відповідно — 
0% і 28%); в) біетнічна ідентичність (17% і 
10%); г) маргінальна етнічна ідентичність 
(5% і 36%).

З’ясувалося, що типовою самоідентифіка-
ційною формулою для осіб із зміненою іден-
тичністю є наступна: “ближчими для мене є 
росіяни”. При цьому чужа етнічна група роз-
цінюється як така, що має вищий економічний 
і соціальний статус, ніж власна. Цей феномен 
пояснюється бажанням індивіда інтегрувати-
ся в домінантну групу і таким чином здобути 
позитивний соціальний статус. Особи з біет-
нічною ідентичністю є компетентними в обох 
культурах і однаково добре володіють обома 
мовами, часто вони виступають посередника-
ми між цими культурами. Маргінали балан-
сують на межі між двома культурами, пере-
живають дискомфортні почуття, заявляють, 
що знають лише одну мову (хоча насправді 
користуються “суржиком”), вони дезоргані-
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зовані, неадаптовані, агресивні, не включені 
повністю в жодну культуру, часто пережива-
ють внутрішньо-особистісні конфлікти [1, 
23—28].

Для російськомовних українців етнічна 
ідентичність більше пов’язується з пострадян-
ською, ніж з європейською чи громадянсько-
політичною, а європейська ідентичність більш 
пов’язується з метаетнічною ідентичністю, 
ніж з етнічною чи громадянсько-політичною. 
Громадянсько-політична ідентичність у цій 
групі пов’язується з пострадянською ідентич-
ністю, а також спостерігається роз’єднаність 
регіональної й місцевої ідентичності. Для 
етнічних росіян, які є громадянами Украї-
ни, суб’єктивна важливість таких категорій 
ідентичності, як “слов’янин” та “мешканець 
країн СНД” є вищою, ніж для етнічних укра-
їнців. Але спостерігається тенденція зростан- 
ня суб’єктивної значущості європейської 
ідентичності та української політико-грома-
дянської ідентичності для представників на-
ціональних меншин.

Правильно зрозуміти природу індивідуаль-
ної й колективної ідентичності, а також зако-
номірності ідентифікаційних процесів немож-
ливо без вивчення процесів смислоутворення, 
саме тому застосований нами інтегративний 
підхід передбачав обов’язкове вивчення систе-
моутворювальної ролі ноетичного (смислово-
го) виміру ідентифікаційних процесів. Відомо, 
що людське життя розгортається одночасно в 
двох площинах: у просторово-часовій (гори-
зонталь) та ціннісно-смисловій (вертикаль), 
що перехрещення цих двох площин утворює 
життєвий простір особистості, але при цьо-
му простір і час є лише засобом реалізації 
смислової організації особистості (М. Бахтін, 
М. Мамардашвілі, В. Зінченко). Смисли не 
тільки вкорінені в людському бутті (Г. Шпет), 
а й опредметнюються в мові, культурі, мисте-
цтві, а також в образах, символах, метафорах. 
Відомо, що будь-яка політична, економічна, 
історична, етнокультурна інформація потре-
бує смислової обробки в процесі її засвоєння 
[11]. Адже смисл є “одиницею” внутрішнього 
світу особистості (О. Леонтьєв), а “прагнення 
до смислу” є однією з основних мотиваційних 
тенденцій людини, проте знесмислення жит-

тя викликає у людей стани екзистенціального 
вакууму, відчуженості, депресії, зневіреності 
тощо (В. Франкл).

Культуротворча діяльність людини та її 
здатність осмислювати й оцінювати світ, зу-
мовлює специфіку його перетворення, а та-
кож трансформації навколишнього середови-
ща на “ландшафти культури” (Е. Ротхакер) та 
“ціннісно-смисловий універсум” (С. Крим-
ський). В процесі культуротворення вини-
кають не тільки нові культурні явища і про-
дукти, а й новий смисловий зміст, який може 
стати детермінантою оформлення смислового 
поля української ідентичності (як індиві-
дуальної, так і колективної). Для того, щоб 
зробити новий смисловий зміст “відкритим” 
для розуміння суб’єктів, потрібно знайти від-
повідні форми його репрезентації (знакові, 
символічні, образні, аксіологічні тощо). Саме 
в адекватній інформаційній оформленості 
такого смислового поля закладена можливість 
швидкого поширення спільних ідентитетів і 
відповідних ідентифікаційних практик (сакра-
лізаційних, консервативно-ретроспективних, 
конструктивно-перспективних тощо). Але ан- 
тиукраїнський інформаційний тиск Росії 
(який уже давно переріс в інформаційно-пси- 
хологічну війну) не тільки деформує внутріш-
ню структуру ідентифікаційних матриць гро-
мадян України, а й змістовне наповнення цих 
матриць, зумовлюючи смислові деструкції й 
смислові розбіжності в розумінні громадяна-
ми української історії, українських національ-
них інтересів, діяльності українських провід-
ників, борців за свободу й незалежність.

Саме ціннісно-смислова сфера здатна збе- 
рігати національну ідентичність особистості 
в будь-яких ситуаціях (навіть в умовах жор-
стких деструктивних впливів), а для фор-
мування колективної ідентичності вкрай 
необхідними є ментальнозумовлені процеси 
смислоутворення (які базуються на перцеп-
тивних, мнемічних, логічних, імажинативних 
та емоційно-почуттєвих засадах). Проведені 
нами дослідження показали, що процес крис-
талізації української ідентичності значно при-
скорюють: актуалізація ідейного, образного й 
смислового змісту культури; смислове наси-
чення художніх і наукових творів; трансляція 
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смисломісткої українознавчої інформації; за-
безпечення смислових зв’язків між особистіс-
тю та національною спільнотою; активізація 
смислового резонансу в процесі комунікації й 
соціальної взаємодії.

Проведені нами в 1993—2010 роках 
теоретико-емпіричні дослідження показали, 
що смислове поле ідентичності двох груп 
громадян України суттєво відрізняється: 
для представників першої групи, до якої на-
лежать особи з моноетнічною і біетнічною 
ідентичністю, характерна більш конструктив-
на ієрархія життєвих смислів (екзистенційні, 
альтруїстичні, самореалізаційні, когнітивні, 
сімейні, комунікативні, статусні, гедоністичні 
смисли), ніж для представників другої  гру-
пи, до якої належать особи з маргінальною і 
зміненою етнічною ідентичністю (відповід-
но — гедоністичні, комунікативні, статусні, 
сімейні, когнітивні, самореалізаційні, екзис-
тенційні, альтруїстичні смисли) [1, 23—28]. 
Було з’ясовано, що кількість респондентів, 
які дивляться переважно російські телекана-
ли, суттєво відрізняються в цих двох групах: 
у першій групі таких осіб лише 8%, а в дру-
гій групі таких осіб — 72%. Отже, деструк-
тивний інформаційний тиск Росії негативно 
впливає передусім на осіб з маргінальною і 
зміненою етнічною ідентичністю. У зв’язку 
з цим постає проблема інформаційної без- 
пеки громадян України. Інформаційний прос- 
тір — це стратегічний ресурс будь-якої нації, 
але українська влада ще й досі не контролює 
власний інформаційний простір, що приво-
дить до багатьох негативних наслідків.

Наші багаторічні дослідження [3, 144—153] 
показали, що діяльність багатьох російських і 
українських ЗМІ тотально порушувала й далі 
порушує інформаційно-психологічну безпеку 
українських громадян протягом останніх 18 
років (спостерігається деструктивне вторг- 
нення в систему національних і загальнолюд-
ських архетипів, поширення байдужості й 
цинізму, деформування критеріїв суспільних 
оцінок, системи духовних і культурних цін-
ностей; цілеспрямовано зберігаються й вико-
ристовуються радянські стереотипи, розробля-
ються нові інформаційні технології розбрату 
між східними і західними українцями; триває 

процес деукраїнізації та відчуження населен-
ня Сходу й Півдня від загальнонаціональних 
проблем). Локальні масштаби наслідків ви-
користання “брудних” інформаційних тех-
нологій поступово переростають у глобаль- 
ні — відчуження громадян від своєї держа-
ви. На жаль, поки що проблема відродження 
української національної культури не розгля-
дається через призму інформаційної безпеки 
української нації. Триває агресивна політика 
лінгво-етнічної міксації — влиття українців 
у російську культуру (яка була започаткована 
ще в СРСР). Чотири п’ятих ефірного часу в 
українському інформаційному просторі лунає 
російська мова. Українська книга поки що не 
стала повноцінним інформаційним продуктом. 
Не задіяні повністю можливості українських 
музеїв та архівів як потужного інформаційно-
го ресурсу української нації, в інформаційно-
ідеологічне поле держави не залучена музей-
на та архівна інформація як концентрована 
пам’ять українства. Напрями інформаційно-
ідеологічних потоків, зміст офіційної та нео-
фіційної інформації не спрямовуються у русло 
формування національної ідентичності грома-
дян України. Не використовується належним 
чином інформаційний чинник у фінансовій та 
економічній сфері суспільства, порушується 
інформаційно-психологічна безпека україн-
ського підприємництва. Форми асиміляції й 
лінгвоциду в Україні змінилися, але й лінг-
воцид, і асиміляція тривають; простір україн-
ської мови й культури цілеспрямовано звужу-
ється. В багатьох українських ЗМІ відсутній 
дух національного будівництва, девальвується 
саме поняття “незалежність”, українська іден-
тичність нищиться в усіх її вимірах.

Дослідницька група Центру українознав-
ства КНУ імені Тараса Шевченка протягом 
2001—2010 років відстежувала деструктив-
ний вплив українських ЗМІ на формування 
спільної ідентичності наших громадян. Про-
ведене дослідження показало, що більшість 
FM-радіостанцій не просто “говорять” мовою 
іншої держави, а й цілеспрямовано впливають 
на свідомість і підсвідому сферу українських 
слухачів. Найбільш потужно поширюється 
думка про те, що українська мова є діалектом 
російської, що українці й росіяни — це один 
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народ, просто українці є недорозвинутими ро-
сіянами.

Радіо “Шансон”, “Русское радио”, “Взрос-
лое радио” та інші FM-радіостанції не просто 
популяризують в Україні російську попсу, а й 
активно поширюють тоталітарну ідеологію, 
ксенофобію і фашизм, російський неоімперіа-
лізм і неосталінізм у середовищі українських 
слухачів. Про це свідчать хоча б такі тексти 
пісень, що транслюються в українському ефі-
рі: “хитромудрые хохлы, …пустые балабол-
ки, …всегда вам нужен пришлый свинопас!”; 
“позорно русским быть, без Родины, без Ста-
лина …За Родину! За Сталина!”; “Сталин, 
тебя призывает честный советский народ!”; 
“Русский порядок набирает силу!”; “Братья-
славяне, …уже сегодня на вражью стаю 
готовьте списки, готовьте списки!”; “Хо-
чешь жить — разрушь Америку!”; “Какого 
цвета американская кровь?”; “Убей янки!”; 
“Дымит торговая Гоморра, …четыре взры- 
ва — лишь начало, сто тысяч взрывов впе-
реди!”; “И дрогнут спесивые Штаты!…И 
навсегда наша империя с нами!”; “Русичи-
братья, надо спасать матушку нашу —  
Россию!”; “Ты должна остаться с нами,  
империя!”; “Киев и Минск, Петербург и Мо-
сква — всё это Русь, Россия!”; “Жиды — хо-
лера и чума любой страны!” і т. ін.

Українським телеглядачам роками наві-
юють: “Украина обречена интересоваться 
Россией” (“ІСТV”, 3.04.2001); “Ми не може-
мо обійтись без Росії” (“1+1”, 15.04.2001); 
“Росія без України великою не буде” (“УТ-1”, 
1.05.2001); “Стус был болен душевно…” 
(“1+1”, 8.01.2003); “Для полноценного функ-
ционирования ЕврАзЭс Украине нужно посту-
питься суверенитетом” (“1+1”, 15.01.2003); 
“соединение украинской и русской культуры 
в Украине ничего, кроме пользы, для украин-
ской культуры не даст” (“УТ-1”, 27.01.2003); 
“Харків — перша столиця України” (“1+1”, 
16.03.2003); “Мазепа — це взірець зрадника” 
(“1+1”, 21.04.2003); “Тараса Шевченка, який 
пив горілку та спокушав дівчат, не сприймає-
мо, …його знову почали підносити до вершин” 
(“УТ-1”, 18.05.2003); “украинский язык явля-
ется диалектом русского языка, …эти языки 
отличаются так, как отличается звучание 

одной балалайки и целого оркестра” (“Ін-
тер”, 10.06.2003); “треба пожвавити в’їзд 
в Україну російських капіталістів” (“1+1”, 
21.09.2003); “Буде план увійти до ЄС через 
ЄЕП” (“1+1”, 5.10.2003); “церковный раскол 
ведёт и к расколу нации!” (ICTV, 19.10.2003); 
“прикладів недружньої поведінки Росії більш 
ніж достатньо.., але ми добрі, ми потерпи-
мо… ЄЕП — це збирання “земель русских”” 
(“1+1”, 16.11.2003); “Союз славянских госу-
дарств неизбежен” (ICTV, 25.01.2004); “Мы 
пока что само-недостаточная культура” 
(ICTV, 15.02.2004).

Різноманітні дискусії щодо української на-
ціональної ідеї та української мови закінчу-
ються, як правило, нічим: “спекуляция на на-
циональной идее ведёт к расколу общества” 
(“1+1”, 28.03.2002); “Как помочь украинско-
му языку? …Ответов пока нет даже здесь!” 
(ICTV, 30.11.2003); “Национальная идея не 
может быть маленькой, …Украине нужно 
формировать новый мир, …стать лидером 
общерусского мира” (“1+1”, 22.01.2004); 
“Варіант української національної ідеї – щоб 
у сусіда хата згоріла… або корова здохла!” 
(“1+1”, 26.08.2004). У такий спосіб власники 
українських телеканалів намагаються боро-
тися проти української ідентичності, україн-
ської державності, проти державної мови, ні-
велюючи таким чином будь-яке підґрунтя для 
консолідації українського суспільства.

Деякі українські телеканали запрошують 
на роботу журналістів, які є громадянами Ро-
сії. І це робиться не випадково, адже журна-
ліст, який є громадянином України, фізично й 
психологічно не зможе так зневажливо ста-
витись до України, так брутально демонстру-
вати зверхнє ставлення Росії до України, так 
дошкульно акцентувати увагу глядачів пере-
важно на негативних моментах в Україні, так 
тонко підтримувати радянські стереотипи, так 
невимушено демонструвати імперську при-
сутність в Україні, так послідовно вбивати 
клин між Східною і Західною Україною, і так 
наполегливо транслювати великодержавниць-
ку ментальність, тоталітарну свідомість і про-
сувати неоімперські ідеї. Це можна проілю-
струвати на прикладі діяльності журналіста 
каналу “ІСТV” Д. Кисельова, який протягом 
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кількох років завзято аналізував свої улюблені 
теми – розкол України, “новый союз Украины 
с Россией”, оренда Росією Кримського пів-
острова, “ужасающий имидж Украины”, не 
забуваючи формувати у глядачів уявлення 
про українську культуру як про нерозвинуту, 
недолугу, відсталу й низькопробну. А деякі 
його фрази про “украинское тело, украинские 
волосы” (ICTV, 23.12.2002) мали расистський 
відтінок.

У процесі Президентських виборів 2004 р. 
всі громадяни могли спостерігати як деякі  
вітчизняні ЗМІ деформують образ Украї-
ни, демонізують Західну Україну, вбивають  
клин між Заходом і Сходом України, за до-
помогою інформаційного тероризму розді-
ляють країну. Але найбільш небезпечним  
для української нації було те, що головні під-
ривні елементи “запускались” громадянами 
іншої держави. Всі загальнонаціональні те-
леканали транслювали протягом жовтня —  
листопада 2004 р. рекламу І. Душина зі слога-
ном “хохлы становятся нацией”; 28.09.2004 р. 
російський політтехнолог Г.   Павловський  
дав старт інформації про нібито існуючий роз-
кол в Україні, він говорив про “очень раско-
лотое украинское общество” й переймався 
тим, “чтобы людей, говорящих по-русски, 
не считали людьми второго сорта”, його  
заяви тиражували всі українські телекана- 
ли. А через кілька днів починається тран-
слювання різних антиукраїнських “гач-
ків”: “Я не хочу, чтобы меня считали недо- 
украинцем только потому, что мой родной 
язык — русский” (ICTV, 11.11.2004); “А не 
станет ли граница между Западом и Восто-
ком границей между нашими сердцами?” (“Ін-
тер”, 16.12.2004) тощо. Старт іншій інфор-
маційній “бомбі” дав російський журналіст 
Д. Кисельов, який 25.10.2004 р. стверджував: 
“Украинское общество стоит на грани кро-
ви”. Ця інформація була потужно підтримана 
в українських ЗМІ. Всі запам’ятали знамени-
ту пісню Й. Кобзона: “Всё это будет, всё это 
будет, если не будет гражданской войны” 
(УТ-1; 16.11.2004). 24.11.2004 р. Л. Кучма 
продовжив цю тему: “Громадянська війна 
може стати реальністю наших днів” (УТ-1; 
24.11.2004). С. Гавриш нагадував про кризу, 

“яка перейде в громадянську війну” (УТ-1; 28 
11.2004).

Проведений контент-аналіз показує, що 
до Помаранчевої революції інформаційно-
психологічна безпека громадян України по-
рушувалась надзвичайно зухвало (найбільше 
в цьому плані відзначились ведучі телепро-
грам “Проте”, “Подробно”, “Епіцентр”, “За-
дело” та ін.), але й після 2004 р. окремі про-
грами деяких телеканалів продовжили свою 
звичну практику. Деякі інформаційні “меси-
джі” українських телеканалів дивним чином 
синхронізуються з повідомленнями росій-
ських ЗМІ: “вокруг Донбасса единоверная, 
единокровная и единодушная Россия”, “поли-
тическое и экономическое значение столицы 
может снизиться”, “Крым и Россия имеют 
общие исторические корни”, “давайте ре-
шим вопрос об автономии Донецкой облас-
ти”, “Украина будет федеративным госу-
дарством!” (ТРК “Україна”, 15.01.2005); 
Юго-Восток Украины хочет быть с Россией” 
(НТВ, 16.01.2005); “страна скатится в про-
пасть” (ICTV, 15.05.2005); “Украина развали-
вается на наших глазах” (RTVI, 1.06.2005); “в 
Украине есть две цивилизации, а не одна, …
восточноукраинская цивилизация и западно-
украинская цивилизация, …Украина будет 
неминуемо расчленена” (ICTV, 5.05.2006); 
“Украина — несостоявшееся государство, а 
украинцы — недержавообразующий народ!” 
(НТВ, RTVI, 7.06.2006); “Украина? Нет та-
кой державы! Это незаконнорожденный 
ребенок” (ТРК “Україна”, 12.07.2006); “не 
треба засмічувати українську мову гали-
цизмами” (“Ера”, 7.08.2006); “когда же, 
наконец, на Украине русскому языку будет 
предоставлен статус государственного?” 
(НТВ, 16.08.2006); “на территории Львов-
ской области идёт религиозная война” (НТВ, 
18.08.2006); “украинцы хотят говорить на 
своём родном — русском языке” (“УТ-1”, 
20.08.2006); “раньше их называли предателя-
ми, а сейчас их называют диаспора” (“Ера”, 
23.08.2006); “в России четыре империи было. 
Вот сейчас мы будем строить пятую.., вклю-
чая Украину” (RTVI, 6.09.2006); “народ хочет 
гордиться своей страной, как он гордился ею 
73 года…” (ТРК “Україна”, 4.04.2007); “Се-
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вастополь — это один из городов СНГ” (ТРК 
“Україна”, 9.05.2007); “політика українізації 
…дестабілізує внутрішню ситуацію в Украї-
ні” (телеканал “Рада”, 26.12.2008); “Россия 
без Украины — это пол-России, а Украина 
без России вообще не существует” (RTVI, 
12.08.2009); “Мочить хохлов в Интернете — 
есть такая работа” (RTVI, 28.08.2009).

Українські журналісти (які мусять знати іс-
торію України, основи мовознавства та етно-
логії) чомусь не дають належних коментарів, 
коли гості студії озвучують відверто антиу-
країнські заяви: “Крым — это особый регион 
России” (ІСТV, 21.03.2002); “Я не отделяю 
себя от россиян, потому что у меня мама бе-
лоруска, а папа — украинец …Если мы сегодня 
создадим союз с Россией, мы сможем проти-
востоять всей Европе… Союз этот неизбе-
жен” (ICTV, 25.01.2004); “…нужно говорить 
про историю нашей общей родины — Рос-
сийской империи” (ICTV; 29.10.2004); “весь 
наш народ походить з Радянського Союзу” (5 
канал; 27.08.2006); “без России мы — ноль”  
(5 канал, 28.11.2008); “украинский язык — это 
язык, который ассоциируется с бедностью” 
(радіо “Ера”, 21.02.2010); “украинцы, рус-
ские и белорусы — это люди одной, славян-
ской национальности” (“5 канал”, 4.05.2010); 
“самая прочная крыша на сегодняшний день 
…партия регионов; …большинство граждан 
Украины хотят видеть власть именно та-
кой; …и не надо строить из себя шаманов 
и кричать: “Украина у нас одна!”… будет  
2 Украины, или 5 — 6 Украин, …всё предель-
но просто, как игра в напёрстки…” (радіо 
“Ера”, 7.05. 2010).

Отже, продовжується не просто інформа-
ційне кілерство, продовжується інформаційна 
й психологічна війна проти української нації. 
Припинити цю війну — справа честі україн-
ської влади, адже інформаційний простір має 
об’єднувати, а не роз’єднувати нашу державу. 
Сьогодні є можливість грамотного викорис-
тання інформаційного підходу як у науці, так 
і у суспільно-політичній практиці, й це має 
сприяти просуванню нашої держави в євро-
пейське співтовариство й утвердженню Украї-
ни в колі цивілізованих народів світу.

Відомий вислів “Хто володіє інформацією, 

той володіє світом” давно вже став крилатим 
[7, 5—11], але необхідно також пам’ятати важ-
ливе зауваження “батька кібернетики” Н. Ві-
нера про те, що основою виживання будь-якої 
системи є точна інформаційна картина. Тому 
здатність держави обстоювати власну націо-
нальну самобутність і самодостатність у гло-
бальному інформаційному просторі стають у 
сучасному суспільстві питаннями екзистенці-
альними.

На жаль, в умовах інформаційної війни 
українські націєтворчі процеси істотно галь-
муються. Головний удар інформаційних кіле-
рів спрямований: 1) на послаблення україн-
ської етнічної нації (яка є “ядром” політичної); 
2) на деструкцію української національної 
культури; 3) на нівеляцію громадянського 
суспільства; 4) на руйнування українського 
інформаційного простору; 5) на послаблен-
ня української держави (за допомогою регі-
оналізації та федералізації). Тому громадяни 
України (зокрема нинішня політична еліта, 
керівники партій, а також українські олігархи) 
мають зрозуміти, що без завершення процесів 
націєтворення і без збереження власної іден-
тичності Україна не буде конкурентноздатною 
державою у світі (дуже прикро, що в умовах 
президентської кампанії 2009—2010 років 
деякі кандидати на посаду Президента Укра-
їни не утримались від антиукраїнських заяв і 
українофобських тенденцій).

Головними перешкодами на шляху ста-
новлення української модерної нації євро-
пейського типу є “зрадянізоване” населен-
ня, якому накинуто неадекватні тоталітарні 
радянські міфологеми й стереотипи, а також 
певні українофобські тенденції. Для форму-
вання української модерної нації потрібно 
інтегрувати національні меншини в україн-
ське суспільство (без втрати їхньої культурної 
самобутності), націоналізувати свій інфор-
маційний простір, активізувати формування 
громадянського суспільства, подолати наки-
нуту Україні регіональну фрагментацію, роз-
ширити простір української мови, відновити 
історичну пам’ять українців, припинити про-
цеси лінгво-етнічної міксації в українських 
ЗМІ, знівелювати вплив тоталітарних міфо-
логем, українофобських стереотипів, роз-



ТЕорІЯ ТА ІСТорІЯ куЛЬТурИ

66

вивати у громадян України співпричетність 
до своєї держави, політичну культуру, демо-
кратичність і толерантність. Сучасна наука 
(яка спроможна формувати адекватні знання,  
що доволі повно відображають об’єктивні 
процеси і зв’язки навколишнього світу)  
має стати важливим джерелом світоглядної 
інформації. Особливу роль тут має відіграти 
українознавство.

Висновки. Проведене дослідження дало 
змогу з’ясувати, що спільна (громадянсько-
політична) ідентичність громадян України 
(яка за самою своєю суттю є багатовимірною, 
адже вона охоплює, але не скасовує етнічну, 
мовну, релігійну, регіональну, професійну, 
класову, вікову, статеву та інші ідентичності) 
формується на основі патріотизму і базових 
цінностей української національної культури. 
У зв’язку з цим необхідно: 1) розробити сучас-
ну доктрину інформаційної безпеки України; 
2) забезпечити більш оперативне реагування 
РНБО, СБУ та відповідних громадських орга-
нізацій на факти інформаційної агресії інших 
держав; 3) не транслювати фільми й програми, 
які мають антиукраїнський зміст, принижують 

національні почуття і гідність українського 
народу; вчасно давати професійну відповідь 
тим російським ЗМІ, які стали рупором анти-
української пропаганди, дискредитують укра-
їнських лідерів і намагаються дестабілізувати 
політико-правову й соціально-економічну си-
туацію в Україні; 4) законодавчо врегулювати 
процес використання панівними партіями й 
фінансово-політичними групами потужного 
ресурсу ЗМІ, убезпечивши громадян України 
від деструктивного впливу ангажованих ЗМІ, 
які транслюють антиукраїнські, асоціальні й 
аморальні уявлення, ідеї, думки, поширюють 
українофобські настрої, нагнітають страх, 
тривожність, апатію тощо; 5) посилити гума-
нітарну складову внутрішньої політики Укра-
їни, розробити й упровадити цілісну систему 
гуманітарних технологій для формування й 
підтримки почуття колективної самоповаги 
громадян України до себе, для розвитку патріо- 
тизму, української мови і культури; посилити 
державну підтримку свят, символів, звичаїв, 
традицій, які є важливою базою для конститу-
ювання спільної ідентичності.
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Юлія Сугробова

СПІЛЬНА ТВОРчІСТЬ ЯК ПАРАДИГМА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
МОЛОДІ В бАГАТОНАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ УКРАЇНА

Актуальність.  Сучасна соціокультурна 
ситуація в Україні характеризується розши-
ренням взаємозв’язку й взаємозалежності різ-
них народів і їх культур. Сьогодні неможливо 
знайти етнічні спільноти, які не випробували 
на собі вплив як культур інших народів, так 
і більш широкого соціокультурного середови-
ща, що існує в окремих регіонах й у світі за-
галом. Це посилюється внаслідок зростання 
культурних обмінів і контактів між держав- 
ними інститутами, соціальними групами, сус- 
пільними рухами й окремими індивіда-
ми. Розширення взаємодії культур і народів  
особливо актуалізує проблему культури міжет-
нічного спілкування, їх взаємодії й співпраці.

Вивчення культури міжетнічного спілку-
вання є особливо важливим для поліетнічних, 
полікультурних країн, до яких належить Укра-
їна й, зокрема Автономна Республіка Крим. 
Полікультурність України, Криму зумовлена 
особливостями їх історичного розвитку, впро-
довж якого культури етносів й етнічних груп 
виявилися включеними, в загальноукраїнську 

культуру, утворюючи з нею єдине ціле. І пер-
спективи розвитку етнічних культур можна 
визначати, розглядаючи їх у зв’язку із загаль-
ноукраїнською культурою.

Ця тема є предметом міждисциплінарно-
го аналізу, в якому за допомогою теоретико-
методологічних підходів гуманітарних наук 
досліджуються різні аспекти цього соціокуль-
турного феномену. Його дослідження вимагає 
звернення до філософських, культурологіч-
них, соціологічних, етнологічних, політоло-
гічних й історичних робіт, автори яких по-
різному трактували зазначену проблему.

До поняття “Культура міжетнічного спіл-
кування” близькі за змістом терміни “гармоні-
зація міжетнічних стосунків”, “соціокультур-
на міжетнічна взаємодія, співпраця”.

Проблему спілкування у філософському, 
психологічному і соціально-психологічному 
контексті в своїх працях висвітлювали 
Б. Д. Паригін, Т. Г. Грушевицька, Н. В. Казарі-
нова, В. Н. Куніцина, В. М. Поголипа, В. Д. По-
пков, А. П. Садохін [6].

Анотація. Соціокультурна взаємодія і співпраця, гар-
монізація міжетнічних відносин, що будуються на 
принципах діалогу й толерантності, засобами творчос-
ті стає необхідною соціальною потребою для багато-
національних регіонів України. Запропонована нами ідея 
обов’язкового впровадження творчих лабораторій у всі 
навчальні заклади є унікальною можливістю цілеспря-
мованої системної дії на процес формування життєвих 
орієнтирів підростаючого покоління, розвитку соціо-
культурної, позитивної активності молоді України. 
Ключові  слова: творчість, культура міжетнічного 
спілкування, соціокультурна взаємодія і співпраця, гар-
монізація міжетнічних відносин.

Аннотация. Социокультурное взаимодействие и со-
трудничество, гармонизация межэтнических отно-
шений, строящихся на принципах диалога и толерант-
ности, а также средствами творчества, становится 
необходимой социальной потребностью для многонацио- 
нальных регионов Украины. Предложенная нами идея 
обязательного внедрения творческих лабораторий во 
все учебные заведения представляет собой уникальную 

возможность целенаправленного системного воздейст- 
вия на процесс формирования жизненных ориентиров 
подрастающего поколения, развития социокультурной, 
позитивной активности молодёжи Украины. 
Ключевые слова: творчество, культура межэтническо-
го общения, социокультурное взаимодействие и сотруд-
ничество, гармонизация межэтнических отношений.

Summary. Sociocultural cooperation and collaboration, 
harmonization of interethnic relations built on the princi-
ples of dialogue and tolerance as well as means of creation 
become indispensable social necessity for multicultural 
regions of Ukraine. The idea of obligatory introduction of 
creative laboratories into the every educational institution, 
offered by us, is a unique possibility of purposeful systemic 
influence on the process of formation of values of life of the 
rising generation, development of sociocultural, positive ac-
tivity of the Ukrainian youth.
Key words: creation, culture of interethnic communication, 
sociocultural cooperation and collaboration , harmoniza-
tion of interethnic relations.
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Культуру спілкування як цілісний процес, 
що підпорядковується закону спадкоємності, 
розглядали такі вчені, як Е. Баллер, М. М. Бах-
тін, Х. Г. Гадамер, Є. С. Маркарян, А. Швейцер, 
К. Ясперс [4].

С. А. Арутюнов, M. C. Джунусов, І. І. Се-
рова, Є. М. Фрадлін [2] вивчали особливості 
культури міжетнічного спілкування і закла-
ли теоретичну основу подальшого розвитку 
досліджуваної проблеми, виявили сутність, 
ознаки, функції культури міжетнічного спіл-
кування.

У дослідженні проблеми культури між-
етнічного спілкування важливе місце посі-
дають етнологічні концепції Є. А. Баграмова, 
Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумільова, В. А. Тішко-
ва, що дозволяють глибше осмислити суть 
культури міжетнічного спілкування і виявити 
особливості, що визначають гармонійний ха-
рактер розвитку культури міжетнічного спіл-
кування [3].

Огляд останніх досліджень. Аналіз про-
блем міжетнічного спілкування, що вини-
кають під впливом глобалізації, знаходить 
віддзеркалення в проектах з вивчення соціо-
культурних трансформацій сучасного світу 
таких українських учених, як Д. Антонович, 
Д. С. Берестовська, О. Д. Горбула, М. М. Зако-
вич, І. А. Зязюн, М. В. Кордон, А. А. Радугін, 
О. М. Семашко, Ю. Ю. Сугробова, І. І. Тюрмен-
ко, М. В. Попович, І. Шевнюк та ін. [1].

Аналіз проблем етнонаціональних ідео-
логій міститься також у публікаціях таких 
вітчизняних учених, як М. Вівчарик, С. Па-
далка, Я. Грицак, Ю. І. Римаренко, Л. П. На-
горна, А. П. Пономарьов, О. Рафальський, 
М. А. Шульга й ін. [5].

Висновки, зроблені в роботах українських 
учених, дозволяють трактувати культуру між-
етнічного спілкування як умову позитивної 
міжетнічної взаємодії в різних сферах сус-
пільного життя. Ця взаємодія відбувається 
за допомогою обміну, запозичення кращих 
зразків культури, стереотипів поведінки, вона 
також характеризується прагненням до роз-
повсюдження свого досвіду в інших етнічних 
спільностях.

Незважаючи на помітний інтерес багатьох 
учених до проблеми формування культури 

міжетнічного спілкування, питання, пов’язані 
з різними сторонами цього багатогранного 
процесу, зокрема творчості молоді і його ін-
тегруючі функції соціокультурної взаємодії і 
співпраці міжетнічного спілкування, не отри-
мали належного висвітлення в сучасній на-
уковій літературі, що зумовлює необхідність 
подальшого поглибленого вивчення даної 
проблеми.

Виклад  основного  матеріалу. Полікуль-
турна, полінаціональна держава має власні й 
досить серйозні проблеми. У одному ареалі, 
в одній державі “є” сусідами різні спільності 
людей не тільки з різними культурними цін-
ностями й соціальним досвідом, а й з біоло-
гічними відмінностями (фізіологічні характе-
ристики, специфіка гормональних процесів 
і харчування), з особливостями в психічній 
структурі особистості (темперамент, акценту-
ація характеру, особливості становлення осно-
вних психічних процесів т. ін.). У будь-якому 
з цих аспектів будь-яка нація, народність ори-
гінальна. Подібна оригінальність зберігається 
навіть у процесі багатовікових міграцій цілих 
народів. Асимілюючись у те або те поліетніч-
не середовище, народ зберігає свою специфіку 
й оригінальність, хоча, зрозуміло, не повністю 
й не в “чистому вигляді”.

Яка ж державна політика в багатонаціо-
нальному співтоваристві?

У процесі суспільно-історичного розвит- 
ку народів і держав сформувалися чотири 
головні типи державної етнонаціональної 
політики: геноцид, асиміляція, сегрегація й 
мулътикулътуралізм. 

Перші три моделі етнонаціональної по-
літики “вирішують” проблему контакту між 
культурно різними народами або шляхом зни-
щення людей, відмінних від домінантного ет-
носу (геноцид), або шляхом ліквідації культу-
ри, (примусова асиміляція), що відрізняється, 
або за допомогою відмови від самих контак-
тів з іншими соціально-культурними групами 
(сегрегація). Іншими словами, ці суспільно-
політичні практики прагнуть подолати чис-
ленні труднощі міжетнічної й міжкультурної 
взаємодії виключно контрпродуктивними 
(деструктивними та антигуманними) метода-
ми. Зрозуміло, сьогодні подібні підходи пови-
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нні вважатися неприйнятними, й це офіційно 
закріплено в чинних нормах міжнародного 
права. У зв’язку з цим виникла потреба фор-
мування принципово нового типу етнона-
ціональної політики, який дає змогу різним 
етнічним спільнотам мирно співіснувати в 
одному соціально-територіальному просторі, 
зберігати свою культурну відмінність, розви-
вати конструктивне спілкування між собою і 
який отримав назву “мулътикулътуралізм”.

Уже саме поняття мулътикулътуралізму де-
монструє, що відповідна політика спрямована 
на досягнення консенсусного співіснування, 
рівності й партнерства безлічі різних етнічних 
груп і культур в одній країні. У цьому випадку 
представників меншин не знищують, не зага-
няють у гетто й не “вкидають” до плавильного 
казана, а “шиють” з етнокультурних співтова-
риств строкату клаптикову ковдру. За ідеоло-
гічну й соціально-психологічну основу етно-
національної політики мультикультуралізму 
прийнято концепцію суспільної толерантнос-
ті. Сучасна її інтерпретація представлена в 
Декларації принципів толерантності (затвер-
джена в 1995 р. Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО і прийнята у 1996 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН).

Активна етична позиція та психологічна 
готовність до терпимості — основні компо-
ненти поняття толерантності.

Природно, що ці компоненти не вини-
кають на порожньому місці, нізвідки, й не  
є — як і будь-яке соціальне явище — природ-
ними. Отже, і активна етична позиція разом з 
психологічною готовністю формуються, сти-
мулюються (передусім –“зсередини”) і кори-
гуються. Метою формування цих соціально-
психологічних властивостей є позитивна 
взаємодія з людьми інших культур, поглядів, 
позицій, орієнтацій.

Позитивній толерантності відповідають 
три типи взаємодії: діалог, опіка, співпраця.

У діалозі виявляється індивідуальність і 
осягається своєрідність іншого, оскільки саме 
діалогову взаємодію має на увазі рівність по-
зицій у спілкуванні. 

Опіка є видом взаємодії, також співвіднос-
ним з поняттям толерантності. Опіка має на 
меті турботу, причому ця турбота не прини-

жує гідності опікуваного, бувши природною 
нормою суб’єкта і об’єкта.

Третій тип взаємодії — співпраця — планує 
спільне визначення мети діяльності, спільне її 
планування, розподіл сил і засобів на основі 
можливостей кожного. Це рівень толерантної 
поведінки, який може бути схарактеризова-
ний такими ознаками: контактність; добро-
зичливість (відсутність агресії, зокрема й са-
моагресії); відсутність тривоги; мобільність 
дій; ввічливість (чемність); терпіння: довіра; 
соціальна активність.

Характеризуючи це, необхідно приділити 
увагу провідній думці співпраці, яка має бути 
головною у формуванні толерантного став-
лення, починаючи з дитячого віку й закінчую-
чи дорослим населенням.

Якщо надати повну свободу, але не створи-
ти при цьому відносини співпраці, то випадає 
головне у вихованні внутрішньо вільної люди-
ни — загострення совісті. Саме у співпраці, в 
бажанні працювати разом, у тонкій грі зусиль 
кожного, у взаємній спонуці, яка робить непо-
трібною вимогливість, і народжується сумлін-
не ставлення до людей, роботи, обов’язків.

У міжнаціональній співпраці “тонка гра 
зусиль” — необхідне, базове поняття, що ви-
значає толерантне ставлення взаємодійних 
сторін, оскільки “сумлінне ставлення до лю-
дей”, яке формується завдяки цим зусиллям, 
є основою демократичної полінаціональної 
держави.

Таким чином, реалізація ідеології та сус-
пільної практики толерантності в рамках 
політики мультикультуралізму в ідеалі має 
сприяти співпраці, рівноправному розвитку в 
одній країні різних етнічних культур. 

Справді конструктивний мультикультура-
лізм повинен не тільки сприяти збереженню 
етнокультурного різноманіття й налагоджен-
ню міжгрупового діалогу, а й формувати єди-
ний культурно-комунікативний простір (що 
має інтеграційний, надетнічний, надконфе-
сійний та ін. характер) і загальну ідентичність 
різних людей як громадян однієї країни або як 
мешканців одного планетарного Будинку.

Особливої уваги заслуговує досвід крим-
ських політиків, учених О. К. Смірнова, 
М. А. Араджіоні, М. А. Козловця, Л. Ф. Ва-
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щенко та інших. Саме у Криму створений 
інформаційно-дослідний центр “Інтеграція і 
розвиток”, інформаційно-методичний Центр 
міжкультурної освіти й толерантності. Вони 
займаються науково-дослідною діяльністю 
з проблем міжнаціональних відносин. Так, 
уже традиційними стали міжнародні науково-
практичні конференції “Культура світу і 
формування толерантності в мультикультур- 
ному суспільстві”, на яких виробляються пев-
ні рекомендації органам влади, науковим й 
освітнім установам, недержавним органам, 
міжнародним фондам.

Проблеми творчості й пошуку шляхів під-
вищення творчого потенціалу стають особ- 
ливо актуальними в багатонаціональних ре-
гіонах країни. Це зумовлено тим, що зростає 
роль індивідуальної поведінки особистості, 
індивідуальної волі, що може вплинути на 
долі й діяльність багатьох людей. Для розвит- 
ку й реалізації талановитих ідей необхідно не 
тільки геніальність особистості, а й соціаль-
ний попит на певний феномен, тобто його ви-
знання, розуміння і підтримка. Багато чого в 
розвитку людини і визнанні її заслуг як твор-
ця залежить від людей, з якими вона співіснує 
і співпрацює, від рівня розвитку суспільства, 
в якому вона живе і творить.

Нерозуміння тих або тих ідей, відкрит-
тів, витворів мистецтва може бути зумовле-
но об’єктивними чинниками, пов’язаними з 
особливостями життєдіяльності людей, з їх 
належністю до різних соціальних груп, поко-
лінь, національних спільнот, різних віроспові-
дань, різних культур. Наші дослідження явищ 
творчості в багатонаціональному регіоні да-
ють підстави для наступних висновків:

1. Саморозвиток особистості (а твор- 
чість — як головний його показник) є вищою 
цінністю, самоціллю і головною умовою роз-
витку суспільства й держави.

2. Творчість визначає характер постеконо-
мічної епохи, яка настає, культурну й освітню 
парадигму. Зростає необхідність у творчих 
людях в усьому світі. Людство зможе досягти 
великих успіхів тільки тоді, коли воно піклу-
ватиметься про розкриття творчих здібностей 
людини, відповідним чином удосконалюючи 
систему освіти й підготовки кадрів.

3. Розвиток і реалізація творчих потенцій 
можливі за умови підтримки її соціальними 
механізмами. Держава, вчені, навчальні за-
клади, громадські організації повинні подбати 
про концепції, наукові дослідження, що дозво-
ляють вивчити й сформувати струнку систему 
творчого розвитку особистості в багатонаціо-
нальній Україні, підготувати державних керів-
ників творчих колективів багатонаціонально-
го профілю.

Показовим є досвід Державної установи 
“Кримський державний медичний універ-
ситет імені С. І. Георгієвського”. Вищий на-
вчальний заклад об’єднує студентів більше 30 
країн, різних націй, релігій і культур. Проте 
традиційними стали свята всіх земляцтв, з різ-
номанітною програмою наукових досліджень 
і художньої творчості. Конкурси краси і твор-
чості “Міс і містер КДМУ” відбуваються вже 
14 років і, не зважаючи на різні теми, назва 
завжди та сама — “Україна нас єднає”. Пере-
можцями конкурсу неодноразово ставали сту-
денти з Індії, Нігерії, Маврикію, Малайзії та 
ін. країн. Обов’язковими стали й національно-
релігійні свята: Курбан-байрам, Святої Тетя-
ни, індійське національне свято Депавалі й ін. 
Завоювали особливу популярність номери во-
калу, хореографії, в яких беруть участь пред-
ставники різних національностей і культур.

Використання відеоряду — необхідність 
усіх заходів. Конкурсні факультетські віде-
офільми стали довгоочікуваною і найцікаві-
шою частиною будь-якого свята. Студентство 
КДМУ, поєднане ідеєю творчості, вважає 
нормою постійне творче змагання та само-
виявлення. Це дозволяє прилучити молодь до 
здорового способу життя, прищеплювати іс-
тинні цінності гуманізму, розвивати традиції, 
ідеї національної гордості, формувати наступ-
ність поколінь, що є особливо важливим у те-
перішній час для українського суспільства, та, 
передусім, для молодого покоління. Адміні-
страція ВНЗ змогла створити в непрофільно-
му гуманітарному — медичному університе- 
ті — творчу лабораторію, об’єднавши зусилля 
гуманітарних кафедр і студентського Будинку 
культури. Подібні форми соціокультурної вза-
ємодії й співпраці в рамках єдиного навчаль-
ного закладу є позитивним прикладом бага-
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тонаціонального культурного спілкування, 
гармонізації міжетнічної діяльності молоді.

Висновки. Соціокультурна взаємодія і 
співпраця, гармонізація міжетнічних відно-
син, що будуються на принципах діалогу й 
толерантності, засобами творчості стає необ-
хідною соціальною потребою для багатонаці-
ональних регіонів України, до яких належить, 
зокрема, Крим, через своє геополітичне поло-
ження, що завжди був полем інтенсивної ци-
вілізаційної взаємодії. У зв’язку з цим особли-
вого значення набуває науковий пошук шляхів 
стабілізації міжнаціональних відносин для 
підтримки соціально-культурної цілісності й 
спільної згоди в суспільстві.

Запропонована нами ідея обов’язкового 
впровадження творчих лабораторій у всі на-
вчальні заклади є унікальною можливістю 
цілеспрямованої системної дії на процес фор-
мування життєвих орієнтирів молоді, й, від-
повідно, на майбутнє тих народів, до яких ця 
молодь належить. Моральний стан студент-
ства як найбільш освіченої й інтелектуальної 
частини молоді, що визначає потенціал сус-

пільного розвитку, слугує чутливим індикато-
ром прогресивності соціуму, й тому розгляд 
творчості як частини системи освіти загалом 
і, зокрема культури міжетнічного спілкуван-
ня, є важливою частиною процесу станов-
лення відносин, що складаються між укра-
їнськими етносами. Гармонізація освіти, що 
характеризується етнокультурною спрямова-
ністю, вирішуючи проблеми співвідношення 
загальнолюдських і національних цінностей, 
дасть можливість молодій людині самоіденти-
фікуватися як представникові тієї або тієї на-
ціональної культури, а також сформувати на-
ціональну самосвідомість громадянина нової 
України.

Таким чином, розробка проблеми соціо-
культурної взаємодії та співпраці через твор-
чість молоді в сучасному суспільному житті 
України є актуальною у зв’язку з необхідніс-
тю комплексного теоретичного осмислення 
проблем міжнаціональних відносин і пер-
спективною можливістю їх регулювання і 
стабілізації.
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УДК  330.32

Анотація. Висвітлено теоретичні аспекти ролі та зна-
чення корпоративної революції у власності як чинника 
трансформації економічної культури людини. 
Ключові  слова: корпоративна революція, економічна 
культура, соціально-економічні відносини, індивідуальні 
цінності, професійні риси, економічна раціональність.

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты 
роли и значения корпоративной революции в собствен-
ности как фактора трансформации экономической куль- 
туры человека. 

Ключевые  слова: корпоративная революция, экономи-
ческая культура, социально-экономические отношения, 
индивидуальные ценности, профессиональные качест-
ва, экономическая рациональность.

Summary. Theoretical aspects of the role and meaning of 
corporate revolution in the property as factor of economical 
culture transformation of person  are analyzed. 
Key  words: corporate revolution, economical culture, 
social-economic relations, individual values, professional 
skills, economical rationality.

Актуальність  теми пов’язано з транс-
формацією системи соціально-економічних 
відносин, що супроводжується якісними змі-
нами культурних форм у господарській діяль-
ності індивідів.

Мета  дослідження — висвітлити теоре-
тичні аспекти ролі та значення корпоративної 
революції у власності як чинника трансфор-
мації економічної культури людини. 

Трансформаційні й глобалізаційні про-
цеси в економіці України зумовили законо-
мірний суспільний інтерес до проблеми роз-
витку й формування економічної культури 
суспільства. У вітчизняній економічній те-
орії лише в пострадянський період почали 
застосовувати такі категорії, як “економічна 
культура” та “економічна раціональність”. 
Упродовж розвитку людського суспільства 
економічна культура ставала предметом ана-
лізу багатьох вчених, які використовували 
економіко-соціологічні підходи й намагали-
ся розкрити сутність зазначеного феномена. 
Різні аспекти економічної культури на різних 
етапах досліджували представники соціо-
логії, філософії, культурології, етики, психо-
логії, релігієзнавства. Основні аспекти теорії 
економічної культури розглянуто у фундамен-
тальних працях таких зарубіжних учених, як 
Г. Геґель, А. Тофлер, В. Ойкен, Р. Вотерман. 
Дослідження проблем економічної культу-
ри розпочали ще класики політичної еконо- 
мії —  А. Сміт, К. Маркс, А. Маршал, М. Вебер, 

Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл, Д. Норт, 
А. Сен. Саме вони зробили перші спроби у 
дослідженні впливу звичаїв, традицій, іннова-
цій, ментальності й стереотипів на економічну 
поведінку індивідів у суспільстві. Економісти 
Л. Гуїзо, П. Сапіенза, Л. Зінгалес доводять сут-
тєвий вплив культури на економічну систему. 
Інституційні чинники існування й розвитку 
економічної культури на сучасному етапі ви-
світлено в працях Р. Коуза, А. Алчіана та ін.

Автором і ідеологом теорії корпоративної 
революції є Адольфе Огастес Берлі (1895— 

1971) —  американський економіст і соціолог, 
інституціоналіст. У праці “Капіталістична ре-
волюція ХХ сторіччя” (1955 р.) він виступив на 
захист великих корпорацій. З огляду на те, що 
великі корпорації мають “необмежені можли-
вості вдосконалювання виробництва і здій-
снення технічного прогресу”, Берлі проголо-
сив їх “революційними елементами сучасного 
суспільства”. Він звеличував досягнутий рі-
вень організації американського суспільства, 
що дає змогу назвати його соціально-еко-
номічний лад “народним капіталізмом” [1, 7]. 

Дотепер побутує думка, що приватна влас-
ність посідає провідне місце в ринковій еконо-
міці. Це зовсім не так. Типовим для розвинутих 
країн стало приблизно таке співвідношення: 
10–15% — приватна власність на засоби ви-
робництва, 60–70% — корпоративна в різних 
формах (колективно-кооперативна, коопе- 
ративна, акціонерна, суспільна тощо), 10–
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15% — державна. Під впливом управлінської 
й науково-технічної революцій у світі відбу-
вається інтегрування різних форм власності. 
Пріоритет одержує та з них, яка краще моти-
вує людину до праці й життя, дає найбільший 
ефект у створенні соціальних умов для життя 
кожного й сукупного національного продукту. 
Таким видом власності є корпоративна. Саме 
вона сьогодні в конкурентному полі різних 
видів власності є найпрогресивнішою, тому 
що дозволяє найповніше пов’язати результати 
господарської діяльності з її соціальним зміс-
том, а, отже, сенсом людського існування.  

Історично корпоративна революція відбу-
лася на основі промислової революції. Перша 
промислова революція була періодом часу, 
коли використання новітніх технологій і мо-
делей ведення бізнесу привело до революці-
онізації промисловості, комерції та суспіль-
ства, появи парового двигуна, бавовноочисної 
машини, нового способу збільшення виробни-
цтва заліза тощо. Західне суспільство назав- 
жди змінило способи ведення бізнесу, що зро-
били вплив майже на всі сторони життя сус-
пільства. Це привело до того, що зникла по-
треба ручної праці ремісників, що працювали 
в себе вдома протягом цілих поколінь. Реміс-
ники залишили свої домівки, щоб працювати 
в загальних цехах як наймана робоча сила. 

Друга промислова революція (так ще на-
зивають корпоративну революцію) відбулася 
приблизно в 1900 р. Саме тоді з’явилися кор-
порації, які стали новою моделлю організації 
бізнесу XX ст. Корпорація може мати склад-
ний механізм узгодження інтересів, формаль-
ний і неформальний, і в цьому випадку може 
не мати однозначно домінантного учасника чи 
соціальної сили. 

В основі корпоративної революції були 
дві спільно працюючі складові, що зробили 
її можливою, — комерційне використання 
нових технологій і зміна способів поширен-
ня товарів і послуг. Як промислова, так і кор-
поративна революції почалися на робочому 
місці й орієнтувалися на комерцію. Водночас 
результати змін уплинули на суспільство зага-
лом. Люди стали не тільки по-іншому працю-
вати, а, й одягатися, спілкуватися, контактува-
ти один з одним, цілком змінили стиль життя. 

Під час корпоративної революції примно-
жувалися статки. У 1840 р. у Сполучених 
Штатах було всього 20 мільйонерів. До 1879 р., 
мірою того як корпоративна революція почала 
набувати визначені обриси, їх уже було більш 
100. Але до 1892 р. в Америці вже нараховува-
лося більш 4 тис. мільйонерів. Якщо уважно 
придивитися до того, що ж слугувало рушій-
ною силою корпоративної революції й зму-
сило її викликати соціальні зміни, виявимо 
просту формулу: технології й техніка, що на-
роджувалися, поєдналися з новими методами 
ведення бізнесу. Так, корпоративна революція 
була породжена бюрократичною моделлю ве-
дення бізнесу в поєднанні з новими методами 
поширення товарів (прямі продажі, франчай-
зинг, замовлення поштою), що, своєю чергою, 
привело до широкого використання першого 
покоління офісних машин.

У другій половині ХХ ст. значного поши-
рення набрали теорії “трансформації” (пере-
творення) капіталізму. Ці теорії специфічно 
пояснювали явища ринкової економіки. Крім 
того, розвиток світової системи соціалізму, 
зростання її впливу після Другої світової вій- 
ни зумовили певну “непопулярність” навіть 
самого терміна “капіталізм”. За цих умов і по-
чали формуватися різні теорії перетворення 
капіталізму на “новий” суспільний лад. 

Теорія “народного капіталізму” виникла у 
1950-х рр. у США. З її обгрунтуванням висту-
пили такі економісти й соціологи, як А. Берлі, 
М. Надлер, С. Чейз, Дж. М. Кларк, М. Сальвадо-
рі та інші. Найбільше прихильників вона здо-
була в Європі, особливо у ФРН, Австрії, Англії, 
Італії. Теорія “народного капіталізму” склада-
ється з трьох частин: 1) теорії “демократизації 
капіталу”, або “дифузії власності”; 2) теорії 
“управлінської менеджерської революції”;  
3) теорії “революції в доходах”.

Згідно з теорією “дифузії власності”, з 
розвитком капіталізму поступово змінюється 
структура капіталістичної власності. Якщо ка-
піталізму доби вільної конкуренції була при-
таманна індивідуальна приватна власність, 
то сучасному капіталізмові властива різно-
манітність форм власності: індивідуальна, 
акціонерна, монополістична, державна. Про-
відною формою підприємств, а отже, й форм 
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власності, є акціонерна. Збільшення кількості 
підприємств акціонерної форми, розповсю-
дження акцій серед населення розглядалося 
багатьма економістами як “дифузія” (розпо-
рошення) власності. Демократизація капіталу, 
на думку теоретиків “народного капіталізму”, 
відбувається ще й тому, що будь-яке акціонер-
не товариство є достатньо демократичною 
організацією: акціонери беруть участь у що-
річних зборах, заслуховують звіти правління, 
обирають новий склад правління і т. ін.

Теорія “управлінської революції” є скла-
довою теорії “народного капіталізму”. Її при-
хильники стверджують, що нібито з розвит- 
ком акціонерних товариств влада капіталістів-
власників слабшає або й зовсім зникає і  
замінюється владою найманих управлін- 
ців — менеджерів. Вони є “довіреними осо-
бами народу” й керуються не мотивами при-
бутку, а суспільними інтересами. З обґрунту-
ванням цієї концепції виступили американські 
економісти А. Берлі, Дж. Бернхем, П. Дракер 
та інші. Ця теорія теж відображає реальні 
процеси в розвитку капіталізму: відокремлен-
ня капіталу-власності від капіталу-функції, 
розмежування власності й управлінської ді-
яльності. За домонополістичного капіталізму, 
коли підприємство було здебільшого індиві-
дуальною власністю й управлінська праця не 
потребувала глибоких знань, капіталіст сам 
керував виробництвом. Зі зростанням розмі-
рів виробництва, з виникненням акціонерних 
товариств капіталісти стали доручати керів-
ництво найманим працівникам. Дехто вбачав 
у цьому процесі витискування капіталіста не 
лише з виробництва, що справді має місце, а 
із суспільства взагалі. Проте робити висновок 
про суть підприємств на підставі форми управ-
ління, є методологічною помилкою. Адже 
суть підприємства визначається не нею, а 
формою власності на засоби виробництва. 
Автори концепції “управлінської революції” 
ігнорують питання про характер власності. 
Власники підприємств наймають управителів, 
які керують підприємствами в їх інтересах, за-
безпечуючи їм максимальні прибутки.

Прихильники цієї теорії дипломатич-
но ухиляються від відповіді на те, які саме 
власники акцій не мають ефективної влади 

в корпораціях: дрібні чи великі. Оскільки в 
корпораціях діє основний принцип “одна ак- 
ція — один голос”, то саме великі акціонери 
мають можливість утримувати в своїх руках 
усю повноту влади, на свій розсуд розпоря-
джатися капіталом корпорації й висувати до 
складу її керівництва тих людей, які охороня-
тимуть їхні інтереси.

Крім того, вищі верстви управлінського 
апарату (менеджерів) тісно пов’язані з власни-
ками великого капіталу і часто самі належать 
до них. Їхні інтереси здебільшого збігають-
ся з інтересами власників. У великій корпо-
рації, отже, відбувається не тільки постійне 
відокремлення власності від управління, а 
й зворотний процес — відновлення єдності 
управління і власності завдяки перетворенню 
менеджерів на власників.

Проте усвідомленням двоїстості цього 
процесу справа не обмежується. Критики 
теорії “управлінської революції” слушно за-
значають, що необхідно з’ясовувати й засо-
би здійснення контролю. Так, американський 
економіст Р. Лернер, який критично сприймає 
концепцію “революції в управлінні”, наголо-
шує на необхідності концентрувати увагу не 
на тому, “які особи контролюють великі кор-
порації, а на тому, якими засобами здійсню-
ється контроль (володіння акціями чи позиція 
в керівництві)” [2, 19].

Британський дослідник діяльності великих 
корпорацій Т. Ніколс наголошував на зростан-
ні значення керівників корпораціями, збіль-
шенні їхньої влади, зазначаючи, що юридич-
но вони перебувають на службі в акціонерів, 
але фактично їхня позиція не відрізняється від 
позиції директорів-власників. Стосовно різ-
них підходів до оцінки проблеми “власність-
контроль”, Ніколс зауважував: “Теоретики 
менеджеризму писали про відокремлення або 
про “розлучення”. Значно правильніше буде 
говорити про “шлюб з розрахунку” між упра-
вителем і капіталістом” [3, 141]. Отже, підби-
ваючи підсумок, можна сказати, що теорії “ре-
волюції в управлінні” теж притаманна певна 
еволюція. Вона почала із заперечення влади 
капіталістів, а закінчила “шлюбом з розрахун-
ку” менеджерів із капіталістами.

Теорія “революції в доходах” — складо-
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вий елемент теорії “народного капіталізму”. Її 
прихильники стверджують, що в розвинутих 
капіталістичних країнах стався принциповий 
переворот у розподілі національного доходу, 
суть якого полягає у поступовому зближенні 
доходів різних верств і класів капіталістично-
го суспільства. Цю тезу пропагували С. Куз-
нець, Дж. К. Гелбрейт, К. Боулдінг, М. Сальва-
дорі, Е. Хансен та інші.

Концепція “колективного капіталізму” 
Г. Мінза та А. Берлі склалась у 60-х роках  
ХХ ст., проте її початки сягають1930-х ро-
ків, коли американські економісти Г. Мінз та 
А. Берлі висунули ідею про те, що акціонерні 
підприємства вже є не приватними, а колек-
тивними. У їхньому трактуванні корпорація із 
організації приватної власності перетворюєть-
ся на “соціальний інститут”, мета якого вже не 
ототожнюється з максимізацією прибутку.

Концепція “колективного капіталізму” 
має багато спільного з теорією “народного 
капіталізму”. У концепції “колективного ка-
піталізму” беруться до уваги тільки показ-
ники (розміри корпорації), але ігнорується їх 
соціально-економічний зміст. Мінз зазначав, 
що на сучасних великих корпораціях пра-
цюють тисячі робітників і службовців, вико-
ристовуються мільярди доларів капіталу, ви-
готовляються товари масового споживання, 
які продаються мільйонам споживачів. Усе це 
ніби привело до того, що велика корпорація 
перестала навіть “віддалено відповідати як 
старій юридичній моделі власності”, так і еко-
номічній моделі “атомістичної фірми за умов 
конкурентного ринку”. Отже, корпорація, на 
думку деяких учених, перестала бути авто-
номною щодо суспільства, а стала соціальним 
інститутом, соціальною силою, котра забезпе-
чує розв’язання суспільних проблем. Саме на 
цьому грунті в 60—70-х роках сформувалась 
концепція “соціальної відповідальності” кор-
порації перед суспільством.

Перші концепції “соціального партнер-
ства” з’явилися ще наприкінці ХІХ ст., коли 
соціал-реформісти розробляли різні системи 
“участі робітників у капіталістичних при-
бутках”. Після Другої світової війни принцип 
“соціального партнерства” поширюється: з 
обґрунтуванням цієї ідеї виступили французь-

кий економіст і соціолог Р. Арон, німецький 
професор Е. Гауглер, Д. К. Гелбрейт та інші.

Вони намагалися довести, що в сучасному 
капіталістичному суспільстві внаслідок роз-
витку науково-технічної революції, посилен-
ня економічної та соціальної ролі держави, 
зростання кількості великих корпорацій доко-
рінно змінилось становище робітників, зник- 
ли класові суперечності й класові конфлікти. 
“Сучасні трудові відносини в промисловості, 
особливо у великих корпораціях, — пише, 
наприклад, Гелбрейт, — дедалі більше на-
бирають мирного характеру... це є наслідком 
того, що інтереси, колись різко ворожі, тепер 
переважно перебувають у гармонії” [4, 314]. 
Відбувається нібито “об’єднання” й “погли-
нання” класових інтересів завдяки тому, що 
робітникові дається певний комплекс соціаль-
них гарантій і мотивом діяльності корпорацій 
“уже не є прибуток” [4, 379].

Ці концепції “трансформації капіталізму” 
не вичерпують усієї їх різноманітності. Поси-
лення втручання держави в економічне жит-
тя, зростання її ролі у вирішенні соціальних 
проблем породили майже аналогічні теорії 
“плюралістичної економіки”, “планового ка-
піталізму”, “держави достатку”, “суспільства 
високого масового споживання” тощо.

У сучасній економічній системі економіч-
на культура набуває споріднених рис з осо-
бливостями соціального капіталу. Економічна 
культура закладається в різних формах еконо-
мічної раціональності суспільства, яка, своєю 
чергою, визначає рівень політичної, економіч-
ної, демографічної культур. Під економічною 
культурою розуміють сукупність соціальних 
норм і цінностей, що регулюють економіч-
ну поведінку й виконують роль соціальної 
пам’яті в економічному розвитку, допомагаю-
чи (або, навпаки, заважаючи) трансляції, від-
бору й оновленню цінностей, норм і потреб, 
які функціонують в економічній сфері, орієн-
туючи її суб’єктів на інші форми економічної 
активності [5].

Вплив економічної культури на різні сфери 
суспільного життя допомагає зрозуміти ефек-
тивність, прогресивний характер господарю-
вання, даючи змогу визначити специфіку на-
ціональної економіки, сформувати справжні 



ТЕорІЯ ТА ІСТорІЯ куЛЬТурИ

76

управлінські риси менеджерів, розширити та 
вдосконалити соціально-економічні чинни-
ки (якість умов праці, мотивація, компетент-
ність, творча ініціатива, рівень знань, умінь, 
навичок працівника) на фірмі. Економічна 
культура бере безпосередню участь у форму-
ванні професійних рис особистості (праців-
ника), зокрема й установленні її цінностей, 
моралі, знань, етичних норм тощо. Неоінсти-
туціоналіст Д. Норт запровадив таку максиму, 
що “економічна потреба є результатом послі-
довного, цілеспрямованого, формотворчого 
впливу менеджерів”. 

Досвід розвинених держав стосовно 
успішності формування й діяльності підпри-
ємств ґрунтується на принципах економічної 
культури як на національному, так і на корпо-
ративному та особистому рівнях. Вона фор-
мується впродовж тривалого часу розвитку 
суспільства.

На початкових етапах розвитку людського 
суспільства поняття культури асоціювалося з 
землеробством — основним видом економіч-
ної діяльності в ті часи. Внаслідок розвитку 
аграрного природокористування поступово 
почали створюватися аграрні ринки, які спри-
яли впровадженню економічного механізму 
ціноутворення, зростанню ефективності агро-
виробництва за рахунок селекційних і техніч-
них інновацій. Із часом під культурою стали 
розуміти сукупність суто духовних цінностей, 
адже культура є результатом діяльності люди-
ни, бувши сукупністю її духовних (традиції, 
звичаї, навички тощо) і матеріальних (засоби 
виробництва, одяг, житло тощо) цінностей.

Тривалий час у марксистській політеконо-
мії досліджували економічну культуру доціль-
но через спосіб людської діяльності. Розгля-
даючи виробничі відносини, увагу передусім 
надавали засобам виробництва, продуктив-
ним силам, відносинам власності і мало хто 
звертав увагу на культурологічний аспект 
формування й розвитку виробничих відносин. 
Суб’єкт, навколо якого виникають економічні 
відносини, — людина. Все це в третьому ти-
сячолітті стало предметом дослідження куль-
турної антропології як провідної дисципліни 
культурології. Витоки проблематики еконо-
мічної антропології визначено А. Смітом, 

який упровадив поняття “homo economicus” у 
праці “Дослідження про природу та причини 
багатства народів”. У ній розкрито сутність 
концепції “людини економічної” й доведено, 
що кожен індивід є особистістю унікальною, 
яка має певний трудовий потенціал. Індивіди 
у процесі вибору ресурсів та у виробництві 
керуються власними егоїстичними інтереса-
ми, які безпосередньо залежать від суспіль-
них відносин. Прагнення до особистої вигоди 
та обміну породжує розподіл праці в суспіль-
стві, що є джерелом підвищення ефективнос-
ті, зростання багатства народу й чинником 
розвитку суспільних відносин [6, 13–15].

Передусім слід розрізняти поняття homo 
economicus та homo socius як узагальнювальні 
поняття, що характеризують поведінку люди-
ни як суб’єкта економіки чи соціальних відно-
син і як інструментальні (допоміжні) терміни, 
що використовуються різними суспільними 
науками. Як узагальнювальні поняття homo 
economicus та homo socius пов’язані з відпо-
відною сферою соціального життя і поєдну-
ють у собі одночасно риси родового і видово-
го homo. Але якщо економічна людина (homo 
economicus) є носієм лише якісної специфіки 
людського універсаму в економіці, тобто в 
господарській діяльності, то соціальна люди-
на (homo socius) є, з одного боку, уособленням 
різноманітної палітри саме родових рис люди-
ни, як homo в цілому (homo socius у широко-
му розумінні), а з іншого — характеристикою 
видової діяльності людини в тій сфері соці-
ального життя, що пов’язана із спілкуванням, 
людськими стосунками, дозвіллям, розвага-
ми, споживанням тощо (homo socius у вузь-
кому розумінні слова). Як інструментально-
допоміжні терміни ці поняття характеризують 
робочі моделі економічної теорії та соціології, 
за допомогою яких досліджують відповідну 
поведінку людини. Головними структурними 
елементами будь-якої робочої моделі є три 
припущення: щодо цільової функції економіч-
ної діяльності людини (якщо йдеться про еко-
номічну сферу), ступеня її поінформованості 
й пізнавальних здібностей людини.

Наявність економічної людини як концен-
трованого вираження економічних інтересів, 
прагматичної мотивації й раціональності — 
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це абсолютно нормальне явище, якщо йдеть-
ся про збалансоване й органічне поєднання в 
рамках багатогранного hоmо людини еконо-
мічної, політичної, художньої тощо. І зовсім 
інша річ, якщо за певних обставин порушуєть-
ся нормальний баланс між різними проявами 
hоmо і якась з його граней починає гіпертро-
фуватися, породжуючи свою квазіспецифіку.

Оскільки формування тих або тих ціннос-
тей і орієнтацій людини відбувається за пев-
них умов і обставин, необхідно стисло охарак-
теризувати загальне тло життєвого простору 
сучасного українця. Труднощі адаптації біль-
шості населення до нових пострадянських 
реалій призвели до значного погіршення со-
ціального самопочуття і психологічного стану 
людей, зростання їхньої незадоволеності своїм 
матеріальним і соціальним становищем. Стра-
тегія виживання не могла не вплинути на всі 
аспекти життєдіяльності людини. У способі 
життя громадян України майже не залишило-
ся місця для соціально-культурної активності. 
Більшість українських громадян відчувають 
дефіцит найнеобхідніших соціальних благ у 
сфері матеріального споживання і духовного 
життя, тобто на соцієтальному рівні задово-
лення потреб homo socius. На мікрорівні по-
треб homo socius як соціально-комунікативної 
істоти — у сфері сімейних і дружніх стосун- 
ків — дефіциту майже немає. Відбувають-
ся зміни особистісних характеристик людей, 
вони поступово наближаються до базисного 
типу західної людини. Дуже повільно, але де-
далі більше людей покладають відповідаль-
ність за те, як складається їхнє життя, на са-
мих себе, а не на зовнішні обставини.

За даними моніторингу 2003 р., найактив-
ніше з моральних цінностей і норм західно-
го способу життя у життя української люди-
ни входить культ грошей (44,9%). Майже для 
половини опитаних найголовнішою ознакою 
успіху людини в нашій країні сьогодні є ба-
гатство (47,0%). Для 67,4% респондентів гро-
ші виступають головною передумовою успі-
ху в житті. Водночас більшість респондентів 
оцінюють наш час як час злодіїв (51,7%), а 
найхарактернішими прикметами сьогодення 
вважають хабарництво і корупцію (55,3%). 
Ці дані свідчать не лише про монетаризацію 

свідомості, а й про гіпертрофію і викривлен-
ня економічних інтересів людини, що призво-
дить до спотворення її соціального обличчя і 
випинання з гармонійного homo economicus 
перебільшуваного homo economicus.

Але у своїх емоційно-оцінкових судженнях 
пересічний українець залишається насамперед 
людиною, яка живе серед людей, homo sapiens 
(людиною мислячою), homo socius (людиною 
соціальною). Саме тому половина респонден-
тів вважає вельми актуальними для нашого 
суспільства проблеми наркоманії та алкоголіз-
му (50,5%), привласнення суспільних багатств 
вузьким колом людей (39,0%), надмірне роз-
шарування суспільства на багатих та бідних 
(30,9%), високу смертність населення (29,9%), 
бездуховність, цинізм (28,0%), зростання зло-
чинності й насильства (27,2%) та порушення 
прав людини (23,1%). Слід зазначити зовсім 
невелику кількість тих, хто вагався з відповід-
дю на ці запитання. Як люди “мислячі” вони 
знають, що їм болить, що є найголовнішим у 
їхньому житті. Якщо проранжувати відпові-
ді респондентів щодо найважливіших сторін 
їхнього буття, то на першому місці будуть 
питання здоров’я (79,2%), на другому – сім’ї 
(58,1%), на третьому – стосунки між рідними, 
близькими (42,0%) та добробуту (41,5%) і вже 
далі безпека життя (13,6%), улюблена робота 
(13,5%), духовність (12,4%) тощо.

Навіть неусвідомлено, інтуїтивно люди 
доходять матеріалістичного розуміння свого 
існування, залежності свого життя від еконо-
мічних обставин. Тому серед соціальних стра-
хів найпоширеніші побоювання можливих 
економічних катаклізмів. За даними моніто-
рингу 2004 р., люди найбільше бояться підви-
щення цін (75,2%), безробіття (67,9%), неви-
плати зарплат і пенсій (56,5%). Цікаво, що за 
роки спостережень за розвитком соціальних 
страхів людей виявилася досить чітка тенден-
ція до зменшення прояву всіх видів побою-
вань за винятком єдиного страху, пов’язаного 
з добре відомим своїми наслідками процесом 
зростання цін. 

Якщо в структурі життєвих пріоритетів 
добробут посідає лише третє місце (до того ж 
поділяє його з цінністю стосунків, взаємовід-
носин між близькими людьми як еталонною 
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цінністю переважно соціальної людини), то 
в структурі соціально-економічної поведінки 
сучасних людей в Україні насамперед домінує 
прагнення підвищити свій матеріальний доб- 
робут (63,1%). Отримані дані підтвердили 
наші теоретичні припущення про домінуван-
ня серед трьох головних складових соціально-
економічної поведінки пересічного українця 
прагматичної мотивації. Досить поширений 
мотив досягнення успіху свідчить не тільки 
про певні ментальні особливості українців 
та їхню характеристику як homo economicus, 
а й про значний вплив на людську свідомість 
і поведінку вимог та реалій ринкового серед-
овища. Друге місце в структурі соціально-
економічної поведінки посідає цілераціональ-
ність.

12,7% респондентів вважають, що в по-
ведінці сучасних людей в Україні переважає 
“бажання добиватися успіху передусім за ра-
хунок розумної економії своїх зусиль; макси-
мум успіху при мінімумі витрат”. Відносини 
соціально-економічного обміну, що станов-
лять суть відносин, у які в процесі економіч-
ної поведінки люди об’єктивно вступають 
з метою взаємної реалізації своїх інтересів, 
посідають мізерну частку в структурі цієї по-
ведінки. Лише 6,4% опитаних вважають, що 
в поведінці сучасних людей в Україні перева-
жає “прагнення до успіху на засадах справед-
ливості: що взяв, те й віддав, що віддав, те й 
отримав”, Отже, цілераціональність як скла-
дова економічної поведінки, за оцінками рес-
пондентів, у п’ять разів менш поширена серед 
людей, ніж прагматична мотивація, а настано-
ва на взаємно справедливий обмін – у десять 
разів. Соціально-демографічні особливості 
не впливають на ранги зазначених складових 
у структурі соціально-економічної поведінки 
людей. Залежно від віку, статі й деяких ін-
ших соціальних чинників змінюється ступінь 
прояву тих чи інших складових, особливо ці-
лераціональності. Остання переважає серед 
чоловіків (для порівняння, у жінок – 10,7%) 
і серед тих, хто надає перевагу позиції інди-
відуального самозабезпечення порівняно з 
колективістською позицією (19,0% та 11,9%). 
Цілераціональність інтенсивніше виражена в 
молоді, в людей з більш високим рівнем осві-

ти, а також серед тих, хто має краще матері-
альне становище. Що стосується домінантної 
у поведінці людей прагматичної мотивації, то 
найбільше вона виражена у віковій групі від 
30 до 54 років — найактивнішої в економічно-
му розумінні частини населення [7, 122–130].

Загалом можна зробити висновок, що су-
часна людина в Україні за своїми емоційно-
оціночними судженнями й найвищими праг-
неннями — це “соціальна людина”, але в 
реальному просторі ринкового (до того ж не-
цивілізованого) середовища вона змушена по-
водитися як раціонально діюча, прагматично 
мотивована “економічна людина”.

Економічна культура суспільства форму-
ється в процесі розвитку, накопичення та сис-
тематизації суспільно господарських відно-
син передусім на рівні фірми, підприємства, 
установи, організації. На неї впливають еко-
номічна поведінка людей, панівні стереотипи 
діяльності, моральні цінності суспільства. До-
слідження впливу моралі на економічну куль-
туру сучасної фірми визначається принципами 
професійної етики та сучасними принципами 
дотримання суспільних традицій. Слід зазна-
чити, що існує тісний зв’язок між національ-
ною економічною культурою та національною 
економічною ментальністю, які визначають 
поведінку людей. Тому просте технічне копі-
ювання принципів господарської діяльності з 
інших країн не може дати вагомих ефектив-
них змін у конкретній країні, адже не врахову-
ються особливості національної економічної 
культури, ментальності, соціокультурні й ду-
ховні чинники. Таким чином, можна зробити 
висновок, що економічна культура в Україні 
відіграє далеко не останню роль у трансфор-
маційних процесах і має враховуватися як у 
процесі розробки економічної політики, так і 
в усіх реформаторських перетвореннях.  

Одним із чинників в економічній культурі є 
трудова діяльність людей, які беруть участь у 
виробництві, обміні, розподілі та споживанні 
результатів праці. З погляду економічної куль-
тури праця дає можливість виявити ставлення 
людини до людини, людини до довкілля, лю-
дини до суспільного середовища. 

Модифікація суспільства відбуваєть-
ся в сучасних формах і моделях суспільно-
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економічних систем, що є своєрідною мето- 
дологічною базою для аналізу змін у про-
дуктивних силах і виробничих відносинах, 
основу яких становлять відносини власності.  
Осмислення власності та вплив на неї еконо-
мічної культури відбувається за допомогою 
аналізу тих соціально-економічних чинників, 
які зі зміною суспільства модифікують базові 
економічні відносини.

На перших етапах розвитку суспільства 
відносини власності набували форми певних 
історичних звичаїв і традицій. Із виникнен-
ням державного усторю поряд із неформаль-
ними правилами поведінки почали формува-
тися формальні правила (юридичні закони), 
які визначали правові норми, за якими роз-
поділяється й привласнюється суспільне ба-
гатство суб’єктами економіки. Зміна форма-
цій впливає й на трансформацію економічної 
культури, забезпечуючи перенесення всього 
напрацьованого потенціалу, досягнень попе-
редніх поколінь, а також пошук нових меха-
нізмів і джерел для подільшого розвитку ма-
теріальної культури суспільства. Перехід до 
постіндустріального суспільства створює нові 
умови, які спонукають індивіда до творчої ді-
яльності, постійного самовдосконалення та 
активної участі в економічному, політичному 
й соціальному житті суспільства. У сучасно-
му постіндустріальному суспільстві культура 
поряд з освітою, науковими дослідженнями та 
іншими галузями соціально-економічної інф-
раструктури стає одним із домінантних чин-
ників економічного прогресу. 

У постіндустріальному суспільстві зростає 
потреба в духовних та естетичних ресурсах. 
Культура суттєво впливає на якість людського 
капіталу й на економічне зростання. Подаль-
ше впровадження інформаційних технологій 
та розширення міжнародної павутини спо-

нукають до стрімкого збільшення інформа-
ційних потоків в економіці та інтенсифікації 
культурного обміну. 

Сьогодні високий рівень розвиненості кра-
їни характеризується тісною взаємодією еко-
номіки та культури. Формування нової систе-
ми економічних відносин визначає суттєвий 
перегляд цінностей як у розрізі всього сус-
пільства, так і кожної окремої особистості. 

Держава повинна орієнтувати тенденції 
розвитку суспільства й нації на піднесення за-
гального рівня економічної культури, підтри-
мувати культуру, розвивати мистецтво, якісно 
підвищувати рівень освіченості громадян. На 
практиці державне втручання опосередковано 
відображається в застосуванні на виробництві 
нової техніки і нових технологічних процесів, 
новітніх форм організації праці, впровадженні 
нових форм управління, розвитку інновацій.

До інтелектуальної власності належать 
права на результати інтелектуальної та твор-
чої діяльності. Захист авторських прав на на-
укові знання, винаходи та культурне надбання 
має бути адаптованим до нових глобальних 
соціальних змін. 

Висновки. Зростання ролі культури в еко-
номічній системі сприяє розвитку нових гос-
подарських і культурних форм шляхом засто-
сування та подальшої реалізації результатів 
досягнень науки і техніки. Для визначення 
специфіки розвитку економічної культури та 
ролі культурного продукту в інституційних 
перетвореннях економічних відносин необ-
хідно враховувати такі соціально-економічні 
процеси та чинники суспільного розвитку: 
роль держави у становленні економічної куль-
тури, вплив зовнішніх чинників і глобалізації 
на реформування економічної культури, вплив 
інформаційного чинника на економічну куль-
туру, охорона інтелектуальної власності.
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Ефективність наукових пошуків, науко-
вого дослідження, як відомо, багато в чому 
залежить від принципів, методів вивчення 
проблеми, тобто від ефективності методоло-
гії. Пошуки методологічних основ наукового 
дослідження завжди були актуальними в усі 
часи й для всіх народів. Для посткомуністич-
них країн такі пошуки загострилися з розпа-
дом Радянського Союзу і зниженнем прести-
жу минулої панівної ідеології. За радянських 
часів чи не єдиною сферою наукових знань, 
де робилися спроби застосування інших, від-
мінних від марксистської, методологій була 
порівняно молода галузь наукових знань ― 
культурологія. І сьогодні, коли криза методо-
логії наукових знань заполонила всі її сфери, 

пошуки нових методологічних підходів для 
вирішення гострих проблем наукових дослі-
джень, стали ще актуальнішими. Саме тому 
в цій статті поставлено завдання ― провес-
ти аналіз основних джерел і літератури з пи-
тань філософії, компаративістики, розглянути 
процеси формування концепції філософської 
компаративістики, з’ясувати роль компарати-
вістики в розвитку культурології та діалогу 
культур і цивілізацій Сходу й Заходу в добу 
глобалізму. 

Зазначимо, що для дослідження цих про-
блем, з’ясування процесів формування культу-
рологічно-філософських основ компарати-
вістики в добу глобалізму, виявлення їх ролі 
в налагодженні діалогу культур і цивілізацій 

СВIТОВА КУЛЬТУРА I МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ

Василь Шейко

ЕВОЛюЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІчНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ 
КОМПАРАТИВІСТИКИ В ПРОЦЕСАХ МІЖКУЛЬТУРНИХ

ЗВ’ЯЗКІВ НАРОДІВ СВІТУ

Анотація.Проведено аналіз численної літератури та 
джерел переважно філософського спрямування, присвя-
чених формуванню принципів, методів і самої концепції 
компаративістики. Здійснено спробу обґрунтувати тезу 
про те, що на сьогодні така порівняно молода галузь на-
укових знань, як культурологія, активно звертається до 
методологічних основи компаративістики. Показано, 
що культурологічно-філософські основ компаративіс-
тики стають визначальними в дослідженні процесів 
діалогу культур, цивілізацій, міжкультурних зв’язків на-
родів світу, процесів, що визначають сьогодення й за-
втрашній день земної цивілізації в добу глобалізації.
Ключові слова: порівняльна філософія, філософська ком-
паративістика, діалог культур, міжкультурні зв’язки, 
культура, культурологія, цивілізація, глобалізація. 

Аннотация. Проведено анализ массива литературы 
и источников в основном философского характера, 
посвященных формированию принципов, методов и са-
мой концепции компаративистики. Сделана попытка 
обосновать тезис о том, что на сегодня такая отно-
сительно молодая отрасль научных знаний, как культу-
рология, активно использует  методологические основы 
компаративистики. Показано, что культурологическо-
философские основы компаративистики становятся 

определяющими в исследовании диалога культур, циви-
лизаций, межкультурных связей народов мира, процес-
сов, что определяют сегодняшний и завтрашний день 
земной цивилизации в эпоху глобализации.
Ключевые  слова: сравнительная философия, фило-
софская компаративистика, диалог культур, межкуль- 
турные связи, культура, культурология, цивилизация, 
глобализация. 

Summary. A lot of sources related to philosophy, which deal 
with formation of principles, methods and the concept of 
comparativistic studies itself, are analyzed.
An attempt is made to prove the thesis that cultural studies, 
which are relatively new brunch of science at the present 
time, have been gaining the methodological foundations of 
comparative studies. It is represented that culturological and 
philosophical principles of comparative studies are determi-
native while investigating the dialogue of cultures, civiliza-
tions, intercultural connections of the world’s nations and 
processes determining the present and the future of the earth 
civilization in the era of globalization.
Key words: comparative philosophy, philosophical compar-
ativistic studies, dialogue of cultures, intercultural connec-
tions, culture, cultural studies, civilization, globalization.
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важливе значення має аналіз ідей і принципів 
філософської компаративістики, які містяться 
у працях західних і східних філософів ХІХ ― 
початку ХХІ ст. А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, 
Ф. М. Мюллера, П. Дойссена, Ф. І. Щербатсько-
го, О. О. Розенберга, Шрі Ауробіндо, М. Гай-
деґґера, К. Ясперса, А. Швейцера, К. Ґ. Юнга, 
Е. Фромма, Б. Бубера, О. Розенштока-Хюссі, 
А. Дж. Тойнбі, В. Хальбфасса, К. Г. Датта, 
Ху Ши, Нісіда Китаро, Жіля Дельоза, С. Рад-
хакрішнана, А. К. Лахірі, Жен Юланя, Ч. Мура, 
Ф. С. Нортропа, Х. Накамури, К. Свіан-Ліата, 
П. Ґреґора, Б. А. Шарфштейна, Арчі Д. Бахма, 
А. П. Така, Мішеля Юлена, Роджера Т. Еймса, 
Гарольда Коварда та ін.

Проблема філософської компаративістики 
в різних аспектах була відображена у публіка-
ціях В. І. Хокінга, Е. Барта, У. Шелдона, В. Хаа- 
са, П. А. Рао, Х. И. Макарті, Д. А. Малкані, 
Н. Рамана, С. Х. Насра та ін. 

Порівнянню західної та східної, арабо-
мусульманської філософії, латиноамерикан-
ської й африканської філософії та проблеми 
діалогу культур у плані компаративістики 
присвячено роботи А. Колесникова [6, 11].

Як відомо, до теперішнього часу склалися 
різні школи компаративістських досліджень, 
наприклад, у культурології, прикладному мо-
вознавстві, юридичних напрямах, джерело- 
знавстві, теософії, літературознавстві, зовніш-
ній політиці, філософії, етнології та ін.

Найширше застосування компараторний 
аналіз отримав у філософії. Для вироблення 
методологічних підходів застосування культу-
рологічної компаративістики в діалозі культур, 
передусім проведемо аналіз становлення і роз-
витку компараторних підходів у філософській 
літературі. Сучасна ситуація в культурфілосо-
фії в Україні може бути схарактеризована як 
ситуація “очікування” нового, оригінального 
компаративного вчення, яке могло б заволоді-
ти умами не лише професіоналів-викладачів 
культурології, вчених науково-дослідних за-
кладів, але яке могло б вийти за межі вузько-
елітного кола інтелектуалів.

Нагадаємо, насамперед, визначення ком-
паративістики у філософському аспекті. Вона 
розуміється як порівняльна філософія в істо-
ричному ракурсі. Предметом її дослідження, 

як правило, є зіставлення різних рівнів ієрар-
хії (поняття, доктрини, системи) філософської 
спадщини Сходу та Заходу. Подібна методоло-
гія застосовується вже не одне століття й ста-
ла надбанням не лише філософії, а й сучасної 
культури в цілому. Щоправда, до сьогодні в 
філософській компаративістиці відбулося на-
копичення певних методологічних розбіжнос-
тей, як зазначає відомий російський філософ, 
якого читають на Заході, ― В. К. Шохін [20, 
5]. Отже, в історико-філософській літературі 
на сьогодні напрацьовано методи та принци-
пи сутності філософської компаративістики. 
До речі, В. К. Шохін стверджує, що “введення 
стадіальних параметрів у компаративісти-
ку, засноване на дослідженні самої філософ-
ської діяльності, відкриває більші перспекти-
ви, ніж сучасна методологія, яка забезпечує 
ефективні, але, по суті, ефемерні паралелі 
між Галілеєм і Ауробіндо, Кантом і Конфу-
цієм, Вітгенштейном і дзеном чи Уайтхедом 
і махаяною” [21]. До цього ж слід додати, що 
зараз у сферу “компаративістських студій” за-
лучено Захід та Африку [2], Захід і Латинську 
Америку [5] та ін. Аналізуючи досягнення по-
рівняльної філософії у ХІХ ст., є сенс визначи-
ти рівень її концептуалізації й тематизації. Де-
які науковці відносять її майже до античного, 
інші ― до надто пізнього періоду, до момен-
ту її інституціоналізації, тобто до створення  
центру компаративістських досліджень і на-
вчального підрозділу наприкінці 30-х років 
ХХ ст. у Гавайському університеті (США). 
В останні роки здійснено ґрунтовний огляд 
формування фактично класичної філософії 
Заходу та Сходу у ХІХ столітті. Пригадаємо, 
наприклад, праці того ж В. К. Шохіна [2, 5].

Філософська компаративістика, починаю-
чи з ХІХ ст., підживлена професійним інте- 
ресом і підтверджена розвитком економічних 
зв’язків і культурного обміну та позитивним 
досвідом, була спрямована на вивчення думки 
різних регіонів. З’ясувалося, що опис й по-
яснення специфічних ідей філософії у ХХ ст. 
стало закономірним. До того ж робилися 
спроби вивчення сукупності цінностей різних 
народів Сходу та Заходу.

Таким чином, філософська компаративіс-
тика з часом стала означати не лише пред-
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мет, а й метод дослідження. Як предмет стали 
розглядати взаємозв’язки і взаємовпливи фі-
лософських традицій Заходу та Сходу, ана-
лізувати типологію філософського процесу 
в річищі єдності загальнолюдського знання і 
культури. Як метод був визначений специфіч-
ний спосіб вивчення філософських культур. 
Останній давав змогу варіативного досліджен-
ня залежно від методології. Такий метод міг 
бути і порівняльно-історичним, і структурно-
функціональним.

Водночас слід зауважити, що західна 
компаративістика, її найбільш видатні пред-
ставники часто-густо були приречені обґрун-
товувати правомірність існування компарати-
вістики як самостійної дисципліни. І в цьому 
не було нічого дивного, бо сам по собі прин-
цип порівняння не здатен бути всеосяжною 
методологією стосовно такого складного яви-
ща, як культура, або філософія. Адже вивчен-
ня того чи того явища не може бути обмежене 
вказівкою чи визначенням його схожості чи 
відмінності з іншими явищами, оскільки воно 
спрямоване на характеристику його сутнос-
ті. Тому “філософська компаративістика за-
вжди повинна бути порівнянням і ще чимось 
дуже суттєвим, котре по-різному визнача-
лось і визначається залежно від світоглядних 
установок пізнання та конкретно-історичної  
ситуації” [25].

Може, саме тому більшість філософів вва-
жають, що сутність філософської компарати-
вістики не можна зводити лише до огульного 
порівняння. І вони підкреслюють, що не мож-
на порівнювати за довільно вибраною темою 
чи проблемою і зводити мету дослідження 
лише до виявлення подібності та відміннос-
ті. Як відомо, філософська компаративістика 
є частиною історії філософії й має виявити 
загальне й одиничне у світовому історико-
філософському процесі. Вона займається та-
кож аналізом тих філософських трансформа-
цій, які виникли внаслідок соціокультурних 
та історичних змін. У цьому випадку йдеться 
про тлумачення або неприйняття того, що ви-
значає зміст, характер і форму впливу ідей в 
іншій світоглядній парадигмі. Сама ж філосо-
фія покликана створювати проблемне поле й 
визначати зміст уявлення про культури та їх 

носіїв, про інші цивілізації в межах ідеї загаль-
нолюдської цивілізації та діалогу культур.

Аналіз праць сучасних авторів компарати-
вістики показує, що ніхто із них не заперечує 
значення внутрішніх процесів розвитку націо- 
нальної філософії й притаманних їй своєрід-
ності й оригінальності. Також очевидно, що 
переважною тенденцією в роботах філософів 
є віра в єдність загальнолюдського знання та 
гуманістичну суть культур. Загальною тен-
денцією в цьому сенсі є прагнення розглядати 
типологічно схожі явища як результат взає- 
мовпливу культур.

Аналіз еволюції філософії в дихотомії 
Схід—Захід дає змогу вишукувати явний 
та прихований вплив або пряме запозичен-
ня, ніби підкреслюючи цим перевагу одних 
цивілізацій над іншими. Щоправда, подібне 
прагнення сприяє розвитку історії філософії 
кількох країн регіону чи окремих цивілізацій, 
одночасно воно не сприяє сприйняттю сутнос-
ті світового історико-філософського процесу 
як результату еволюції на стику різних куль-
тур, які взаємодоповнюють одна одну на рівні 
феномену світової філософської культури.

Як стверджують фахівці, створення іс-
торії всесвітньої філософії повинно співвід-
носитися у своїй логічній та методологічній 
цілісності зі спрямуванням на компаративіст-
ський аналіз різних філософських напрямів і 
традицій. При цьому, як правило, на підста-
ві згаданих методологічних принципів скла-
даються уявлення про самодостатність цін-
ностей тієї чи тієї цивілізації, що породжує 
деяку статичність загальної картини історико-
філософського процесу. Сприйняття процесу-
ального характеру розвитку філософії потре-
бує розуміння культурно-історичного підходу 
при виробленні концептуальної моделі.

Вивчення цього питання показує, що фі-
лософській компаративістиці доводилося за-
войовувати свої позиції в умовах, коли вона 
мала на собі відбиток кризи західної культури, 
що породила “теоретичну слабкість” і “епіс-
темологічну невпевненість” європейської фі-
лософії. Так, криза матеріалістичних уявлень 
про світ на межі ХІХ—ХХ ст., заснованих на 
причиново-наслідковій обумовленості явищ 
дійсності, та віра в успішний подальший 
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розвиток людства, у прогрес, у гуманістичні 
цінності привели до ідеї кризи європейської 
культури й цивілізації як світового явища. 
До того ж втрата віри у самоцінність індиві-
дуальності з її неповторним світом духовних 
цінностей західної культури, культом “вічних 
і природних” прав і свобод людини в контек-
сті соціальних конфліктів ХХ ст., кривавих 
двох світових війн і негативних наслідків НТР  
породили відчуття самого “європейського  
гуманізму”.

Як правило, філософську компаративісти-
ку показують як діалог філософських культур, 
як версію відносин, які відбивають світогляд-
ні передумови, філософський дискурс, досить 
повну палітру філософської рефлексії, інте-
грації й асиміляції, тощо [2, 5]. Однак вказа-
ного явно недостатньо. Філософія намагається 
вирішити проблеми своєрідно, відображаючи 
сучасність біля межі найбільш загальних тео- 
рій. Подібна адаптивна можливість люди-
ни свідчить про певний сенс буття, в якому 
бере участь як духовна реальність, так і сама  
особистість.

Як з’ясувалося, сучасна філософська ком-
паративістика є своєрідною відповіддю на 
передчасні висновки про смерть філософії: 
від натуралізму, антропологізму, соціологізму 
вона прийшла закономірно до пошуку мето-
дології інтеграції, реально відповідаючи на 
світові процеси. Однак, з іншого боку, тенден-
ції до пошуку філософією національної само-
бутності (Азія, Африка, Латинська Америка) 
виростають уже не на східній чи західній фі-
лософській культурі, а намагаються обґрун-
товуватися на компаративістських засадах. 
Порівняння та діалог, як здається, дають де-
яку можливість. При цьому порівнюють різні 
типи мислення, різні риси менталітету, вико-
ристовуючи варіативні аналогії, паралелі, ін-
терпретацію й т. ін. 

Таким чином, вивчення джерел та літера-
тури з вказаної проблеми показує, що вузько 
західний або східний тип мислення та світо-
сприйняття вичерпали себе як поляризація 
двох типів раціональностей. Натомість про-
понується творча еволюція загальнолюдської 
культури і синтез нового типу раціонально-
го мислення та діяльності. Як наголошують 

фахівці, процес одержання істини включає в 
себе культурну варіативність через культурно-
філософське багатоголосся діалогу [2, 22, 25].

І, нарешті, філософія опосередковується 
горизонтально-часовим потоком подій, які 
реально змінюються, їх світоглядними відо-
браженнями, архетипами, традиціями тощо. 
Філософи стверджують, що компаративістика 
дає змогу відійти від роздвоєності подієвої й 
онтологічної, прагне до їх синтезу.

Розглянемо вказані постулати, застосував-
ши їх до діалогу Сходу і Заходу. Так, дехто 
із філософів стверджує, що Східна частина 
діалогу філософських культур (як і африкан-
ська, і латиноамериканська) використовують 
філософську компаративістику як засіб націо-
нального самоствердження, уславлення своїх 
духовних традицій, які покликані, на думку 
багатьох її представників, вдихнути життя у 
знедушену цивілізацію Заходу. За їх тверджен-
нями, традиції сприяють самоствердженню й 
національній інтеграції, хоч і вражені силою 
інерції. На Сході ж, за тією ж теорією, подібне 
проявляється у спрямованості на релігійно-
ідеалістичну тематику, та підживленні інтер-
есу до предметів духовної значущості й гума-
нізму [22, 24].

Провідні фахівці цієї тематики ствер-
джують, що західна філософія за допомо-
гою порівняння філософських культур, типів 
мислення не тільки фундує відомі традиції 
дуалізму суб’єкта і об’єкта, духу і матерії, ві-
чного і тимчасового, а й веде пошуки точки 
перетину “духу” концептуальності та раціо-
нальності Заходу із спіритуалізмом та релігій-
ністю “духу” Сходу. Як відомо, філософська 
своєрідність Заходу і Сходу є невіддільною 
складовою самої культури, яка виникає й 
еволюціонує разом з етносом і циклом його 
розвитку. І тільки діалог або полілог культур 
може дати відповідь на запитання: де прохо-
дить межа між самобутністю і своєрідністю 
різних культур [2, 10].

У процесі вивчення зазначеної проблеми 
з’ясувалося, що у філософській компаративіс-
тиці постає багато питань у зв’язку з неодно- 
значністю і філософською невизначеністю та-
ких понять, як культура, її філософський сенс, 
прогрес, діалог культур, механізм взаємодії та 
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взаємовпливу різних культур і т. ін. Вказане 
неодмінно приводить до формування концеп-
туальних проблем культурфілософії [2].

Процес генези та становлення філософ-
ської компаративістики як порівняно неза-
лежного напряму філософських досліджень 
охопив тривалий історичний період. Він про-
ходить ряд етапів, від зародження до своєї ін-
ституалізації у ХХ ст. 

На думку М. Я. Корнєєва [10], першоряд-
не значення мають праці великого французь-
кого філософа та відомого орієнталіста Поля 
Массона-Урселя. Це фактично перше до-
слідження, в якому було здійснено серйозну 
спробу подати компаративістську порівняль-
ну філософію як цілісне явище, що й було від-
значено концептуалістами порівняльної філо-
софії [30]. 

Уже сам перелік основних частин і пара-
графів вказаної монографії свідчить на ко-
ристь такої думки. Так, у “Вступі” заявлено 
про мету цілісного охоплення філософської 
думки різних регіонів і країн у компаративіст-
ському аспекті. Перша частина присвячується 
тлумаченню наукового підходу до побудови 
порівняльної філософії, а також обґрунтуван-
ню необхідності обліку культурно-історично-
го середовища, у межах якого розвивалась та 
чи та філософська система. У другій части-
ні проаналізовано теоретико-методологічні 
принципи порівняльної філософії. Щоправда, 
незрозуміло, чому в публікації М. Я. Корнєєва 
прикметник “порівняльна” (французькою ― 
comparatif) у назвах параграфів монографії 
Поля Массона-Урселя замінено на “компара-
тивістська” (французькою ― comparatiste), в 
той час коли в оригіналі вжито ― comparee. 

Як зазначають дослідники, одним із при-
кладів, на якому П. Массон-Урсель намагався 
показати функціонування порівняльної філо-
софії, була порівняльна логіка. Саме завдяки 
їй, порівнюючи три філософські культури, 
Массон-Урсель спробував окреслити пробле-
му загального й особливого у грецькій, індій-
ській та китайській логіці, виявити складові 
елементи логіки [30]. Подібного висновку до-
ходить, зокрема, А. С. Степанова [16].

Прихильники компаративістики були пе-
реконані, що філософія може стати важливим 

чинником пом’якшення міжнародної напру-
женості, зменшення можливості конфліктів у 
галузі культури та інших сфер соціуму. Вони 
стверджували, що лише в галузі філософії 
можливе взаєморозуміння, адже в ній орга-
нічно віддзеркалено культуру народів. Пред-
метом порівняльного вивчення Сходу і Захо-
ду, як уважав індійський філософ П. Т. Раджу, 
стають переважно філософські традиції Захо-
ду і Сходу, засновані на різних цінностях [30]. 
При цьому необхідно “чоловічий”, міський, 
технічний Захід поєднати з “жіночим”, аграр-
ним, філософічним Сходом, практикувати ме-
тод йоги (філософія тоді буде співпрацювати 
з релігією) й розкривати істину в людських 
справах, робити акцент на містичне пережи-
вання та навчитися екзистенціальному підхо-
ду до проблем людського світу.

Деякі вчені відносять американського фі-
лософа Ф. Нортропа до компаративістів [9]. 
Адже Ф. Нортроп поклав у основу своєї спро-
би методологічний принцип, відповідно до 
якого тип культури визначається властивими 
їй формами і способами пізнання ― саме вони 
диктують всю організацію досвіду, норм, ідеа-
лів, ідей, домінантних у кожному суспільстві. 
Це дозволило розрізнити два типи культур ― 
східні та західні. Зазначені джерела стверджу-
ють, що перші характеризуються інтуїтивним, 
емоційним, безпосереднім сприйняттям світу, 
інші ― інтелектуалізмом, пізнанням у формі 
теоретичних концепцій. Перший тип культу-
ри веде до створення механічних цивілізацій з 
їх наративними науками та імпресіоністським 
мистецтвом. Час у таких цивілізаціях сприй-
мається як щось конкретне, скінченне, як  
замкнутий цикл, в який включається і при-
рода, й історія, яка якісно не відрізняється 
від неї. Тому у східних культурах популярні 
концепції переселення душ та вищого бла- 
га ― злиття з природою. Підхід до соціальних 
явищ базується на сприйнятті сім’ї як основи 
суспільства, сім’ї, яка височіє над індивідом. 
Сімейні відносини екстраполюються й на сус-
пільство загалом, унаслідок чого складається 
ієрархія соціальних статусів, яку увінчує осо-
ба монарха, імператора. Другий тип культури 
утворює технічні цивілізації з їх концепціями 
рівності людей, рівних можливостей, однако-
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вих норм, з розвиненою етикою та демократі-
єю. Мистецтво технічних цивілізацій заснова-
не на геометричних формах і перспективі. І в 
цій концепції є влучні важливі спостереження 
особливостей розвитку культури. Ні про яке 
створення “світової спілки” Заходу і Сходу 
або “вселенської” й “східно-західної” філосо-
фії Нортроп не говорив і лише сформулював 
принципову відмінність між східними й захід-
ними способами розуміння світу. Однак його 
вважають одним із основоположників порів-
няльної філософії [7].

До речі, ідеї створення “світової спілки” 
Заходу і Сходу підтримував індійський фі-
лософ Сарвепаллі Радхакрішнан, відомий 
передусім як творець власної метафізичної 
системи ― філософії “вічної релігії” [15]. 
Багато дослідників вважають Радхакрішнана 
ще й піонером компаративізму в Індії, який 
досить вдало використовував західну філо-
софську термінологію для інтерпретації ін-
дійської думки. Так, один із авторів ― Шрі 
Раман стверджує, що Радхакрішнан більш ніж 
хто інший доклав зусиль для запровадження 
компаративістського підходу в інтерпретації 
філософських проблем. Раман посилається на 
те, що уже в ХІХ ст. Пауль Дейсен намагався 
інтерпретувати в порівняльному аспекті різні 
грані індійської думки для західного читача. 
На думку Рамана, що головною метою твор-
чості Радхакрішнана була інтерпретація ін-
дійської філософії. Порівняння ідей було для 
нього лише другорядною метою. Щоправда, у 
своїх роботах він більш широко використову-
вав компаративний метод [29].

Радхакрішнан стверджував, що  крайнощі 
у вирішенні питання про можливу взаємодію 
індійської та європейської культур полягають 
у тому, що “консерватори впевнені у сла-
ві давньої спадщини і безбожності сучасної 
культури; радикали рівною мірою безперечно 
впевнені в даремності давньої спадщини й у 
цінності природничонаукового раціоналізму”, 
до того ж обидва ці підходи рівною мірою 
мають певні вади: “Ті, хто визнає індійську 
культуру марною, погано знають її, а ті, хто 
вихваляє її як досконалу, не знають ніякої ін-
шої культури” [17, 702]. Радхакрішнан також 
схвалював позитивне ставлення до західного 

досвіду, оскільки істина може бути незмін-
ною, хоч форма, в якій вона міститься, скла-
дається із елементів, які допускають зміни. 
Відсутність співробітництва із західною куль-
турою, на його думку, могла б бути лише ко-
роткочасним епізодом, зумовленим неприрод-
ними обставинами. Радхакрішнан мав намір 
синтезувати світогляд Сходу і Заходу шляхом 
виявлення всього позитивного, що міститься 
у філософських ученнях усіх народів у всі іс-
торичні часи. “Якщо Індія опанує цінні еле-
менти західної цивілізації, то це буде лише 
повторенням аналогічних процесів, які вже 
мали місце в історії індійської думки багато 
разів” [17, 698], ― писав він. Крайнощі, як єв-
ропоцентризму, так и азієцентризму безглуз-
ді вже тому, що усвідомлення невимовності 
абсолюту, досягнуте й на Сході, й на Заході. 
Воно веде до рівноправності всіх спроб від-
дзеркалити невимовне, а тому й до рівності 
всіх релігій і філософських систем, бо жод-
на з них не може претендувати на безумовну 
перевагу перед іншими. Ідеї компаративізму і 
філософського синтезу були використані й у 
збірнику [28]. У ньому робилась спроба зіста-
вити поняття людини у грецькій, китайській 
та індійській думці.

Слід зауважити, що сучасні індійські філо-
софії виявляють досить велику зацікавленість 
до творчості Гайдеґґера, і одним із найвираз-
ніших прикладів цієї зацікавленості можуть 
бути роботи Дж. Л. Мехти [26]. Саме він є од-
ним із досвідчених фахівців у компаративіс-
тиці й спеціально займався порівняльним ана-
лізом філософії Шанкари [3] і Гайдеґґера [26]. 
Дж. Мехта вважає, що завдання мислення у 
сфері порівняльного аналізу не обмежується 
пошуком того, що є загальним у розумовому 
змісті двох різних філософських традицій. 
Мета компаративістики, на його думку, по-
лягає в тому, щоб спробувати побачити й від-
крити ту істину шляхів, які мислення вибирає 
в кожній такій традиції [26, 121—122]. Це, на 
думку Мехти, втягує думку в такий рух, який 
більше нагадує хаотичні перескакування між 
мовою та видимістю. Для такої гри не існує 
раніше встановлених правил, їх встановлює 
сама гра. Подібне пояснення, стверджує Мех-
та, є висновком після ознайомлення з кон-
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кретними текстами, частина яких належить  
Гайдеґґерові.

Як свідчить вивчення наявних джерел і 
літератури, до кінця ХХ ст. філософська ком-
паративістика остаточно сформувалась як са-
мостійний напрям філософського досліджен-
ня. Він набуває дедалі більшої значущості у 
зв’язку з постмодерністським дискурсом, що 
розгорнувся, та зростаючою потребою запо-
бігання конфлікту цивілізацій, досягаючи 
рівня справжнього діалогу культур. Водночас 
з’ясувалося, що інтерес до компаративіст-
ської філософії, її центральної проблеми між-
культурного діалогу, як правило, формувався  
не тільки сучасною соціокультурною й філо-
софською ситуацією, а й необхідністю ціліс-
ного, концептуального осмислення філософ-
ської компаративістики, розробки її теорії й 
методології.

На сьогодні найгострішою та найнебез-
печнішою є проблема протиріч між різними 
культурами та цивілізаціями, між Сходом 
і Заходом. Адже протиріччя між західною 
техногенною цивілізацією і східною тради-
ційною культурою досягло крайнього вияву, 
про що свідчить широкомасштабний воєнний 
конфлікт США та європейських країн з іслам-
ським світом, зіткнення “західної та східної” 
ментальності. 

Зазначене протистояння, проблема вза-
ємовідносин західної й незахідної цивілізацій 
тлумачиться як головна глобальна проблема 
ХХІ ст. у концепції “зіткнення цивілізацій” 
С. Гантінґтона. Показово, що американський 
мислитель закликає Захід “пристосовуватися” 
до інших цивілізацій, “сила яких буде набли-
жуватися до його сили”, а й глибше осягати 
основи релігійних і філософських передумов 
інших культур, бо, на його переконання, у 
майбутньому не передбачається ніякої всес-
вітньої цивілізації, а буде існувати світ різних 
цивілізацій, кожній з яких треба буде вчитися 
існувати з іншими [19].

Сучасна компаративістська філософія по-
переджає про можливість і небезпечність зі-
ткнення різних цивілізації, загострення про-
явів міжнародного екстремізму, духовної 
кризи техногенної цивілізації тощо. Вихід із 
потенціальних та наявних криз вбачають у 

налагодженні ефективного діалогу культур, у 
розумінні “іншого”, у спробах пошуку виходу 
з духовної кризи. 

Необхідно зазначити, що філософська ком- 
паративістика, як правило, займається не тіль-
ки порівняльним аналізом філософських сис-
тем, а й намагається розв’язати певне коло пи-
тань і завдань стратегічного значення.

Людина нинішньої цивілізації втрачає 
здатність розуміти далекі “ведичні” й “дао- 
цзанівські” часи, де все глибоко потаємне, 
символічне. Сучасна цивілізація перетворює 
все на “театр”, “гру”, прилюдне розмовне шоу, 
не дає людині зазирнути у саму себе. Тотальна 
технізація, “опредмечування” руйнують вну-
трішні духовні джерела нашої думки, почуттів 
і мови. Про це говорили М. Мамардашвілі [12] 
і видатний мислитель ХХ ст. Мартін Гайдеґ- 
ґер, убачаючи кінець філософії в її науково-
технічному підході [18].

Вплив Сходу в сучасній культурі, на думку 
відомого індійського філософа Шрі Ауробіндо, 
позначається у посуванні до “суб’єктивізму”, 
до суб’єктивістської стадії розвитку людства. 
“Це вічний рух від зовнішнього до внутріш-
нього є великий похід до відкриття справж-
нього внутрішнього світу, який повинен по-
тягти за собою створення нового зовнішнього 
світу” гармонійних міжлюдських відносин. 
Кожен повинен прийти до глибокого розумін-
ня того, що за сутнісною природою людина 
є щось більше, ніж емпіричне самототожнє 
его, самодостатній розум, суб’єкт володін- 
ня, ― це совість, турбота, тривога, носталь-
гія, одним словом, екзистенція, душа, “жень”, 
і космічна дхарма, і ніщо, …велика таємни-
ця. Пробудження цієї сутнісної, внутрішньо-
космічної, “універсальної” людини є спокон-
вічна мета філософсько-компартивістського 
“просвітлення” [24].

У сучасному глобалізаційному світі до-
мінує небачений у минулому рівень контак-
тів, взаємодії різних філософських культур, 
різних традицій. До того ж у постмодерніст-
ському “відкритому” світі відбувається роз-
ширення географічно-культурного простору й 
проблемно-змістового поля філософської ком-
паративістики. У новітній посткласичній ком-
паративістиці активними учасниками діалогу 
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і полілогу стають латиноамериканська, азіат-
ська та інші самобутні культури. Ці чинники 
значно ускладнюють компаративістський ана-
ліз філософських систем. Сучасні арабські 
традиції, наприклад, позначено карколомним 
переплетенням переважно мусульманського 
світогляду і місцевої культури та західними 
й іншими інфільтраціями. З іншого боку, ки-
тайська традиція на межі ХХ—ХХІ століть, 
сформована за останні десятиліття, багато в 
чому пронизана як автохтонно-китайськими, 
так і, у широкому масштабі, складовими за-
хідної культури. 

Саме тому можна стверджувати, що су-
часна китайська етика у багатьох аспектах 
є певним місцевим варіантом “глобально-
загальнолюдських” поглядів. Може, тому ком-
паративісти сприймають конфуціанську етику 
як прообраз майбутньої загальнолюдської. За 
такого підходу конфуціанство сприймається 
не просто як традиційно відтворювана сис-
тема проектів і правил поведінки, але як пев- 
ний вербалізований архетип китайської мен-
тальності, який є основою китайської само-
ідентифікації.

Вивчення існуючої літератури з досліджу-
ваної проблематики показує, що вчені посту-
пово перейшли від східно- (афро-, латино-) і 
євроцентризму до пошуку точок зіткнення 
різних культур, країн, регіонів, цивілізацій. 
Однак пошук паралельних концепцій у різних 
культурах не завжди плідний, частіше допо-
магає контрастний аналіз (Ч. Хансен [9]). Але 
цьому аналізу заважає дихотомія “Схід-Захід”, 
як і відомі концепції порівняння. Адже євро-
пейська культурфілософська думка трактува-
ла “зустріч” двох світів як опозицію Старий 
Світ ― Новий Світ. 

Як свідчать джерела, ці полярні структури 
в єдиній цивілізаційній системі Старого світу 
символізували єдність світу й людської істо-
рії, універсальну історію цивілізацій, культур, 
релігій, науки, технології, мистецтва і т. ін.  
На тему принципової та незмінної відмін-
ності Заходу і Сходу за типом духовності  
повсякчас натрапляємо у філософських зі-
ставленнях [1].

Особливої актуальності у філософській 
компаративістиці набувають ідеї та прин-

ципи філософського життя, екзистенціаліз-
му, філософської антропології, герменевти-
ки, феноменології, аналітичної філософії, 
філософсько-культурологічний підхід. Тут 
доречною є думка А. С. Колесникова: “Од-
нак: в культурологічному дослідженні фі-
лософії часто наголошують, що будь-який 
відрізок в історії культури нібито має аб-
солютну самоцінність і що в цьому і є суть 
принципу історизму. Історія філософії в та-
кому випадку є низкою поглядів на світ і лю-
дину, які не тотожні один одному, до того 
ж питання про те, який з них більш вірний 
чи хоча б більш повний, втрачає сенс, тому 
що питати можна лише про їх залежність 
від культурного середовища своєї країни та  
епохи” [8].

Часи постмодернізму своєрідно позначи-
лися на еволюції стратегії філософської ком- 
паративістики. Саме тому відбувається пере-
хід від класичних моноцентристських, конт- 
растно-дуалістичних зіставлень філософських 
традицій до діалогічних порівнянь у контек-
сті плюралістичної світоглядної парадигми. 
Криза класичних моноцентристських і дихо-
томістських підходів компаративістики й роз-
виток плюралістичної парадигми філософії 
зумовили потребу переосмислення методів 
порівняння в контексті сучасних ідей, плю-
ралістичного й екзистенціального підходів 
та вироблення плюралістично-інтегративної, 
діалогічно-полілогічної парадигми філософ-
ської компаративістики [26].

Дійсність філософського розвитку сього-
дення й потреба концептуалізації філософ-
ської компаративістики у світлі сучасних ідей 
потребують подолання стереотипного, “вузь-
кого” розуміння компаративістської філософії 
як самоцільного порівняння філософських 
концепцій, “широкого і глибокого” уявлення 
про порівняльну філософію. Сумніви деяких 
дослідників відносно майбутнього компарати-
вістики пояснюються й тим, що за більш ніж 
півстолітній період існування філософська 
компаративістика, маючи безліч порівняль-
них публікацій, так і не отримала доказового 
концептуального обґрунтування. Дослідни-
ки аналізують здебільшого два різні аспекти 
сприйняття філософської компаративістики.
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По-перше, це ― “широкий, інтеграційний 
підхід”, який розглядає компаративістику в 
контексті “науки про дух”, про життя людини, 
екзистенціальних та інших цінностей її буття, 
ідеї взаємодії явищ, інтеграції філософських 
традицій, культур і розвитку інтелектуального 
типу філософії [5, 22, 24]. 

По-друге, ― “вузькоспеціальний, раціо-
налістичний, або науково-об’єктивістський 
підхід”, який розглядає компаративістику 
як аналітичний інструмент диференціації, 
демаркації “філософії” (теоретичне) і “не-
філософії” (до-теоретичне), наукового і не-
наукового, як суто зіставний аналіз філософ-
ських традицій [2, 4].

І все ж таки, за наявності численної літера-
тури з проблем порівняння філософії Заходу 
і Сходу, Африки і Латинської Америки та ін-
ших регіонів, значної кількості концепцій, що 
поєднують ідеї сутності порівняльної філосо-
фії та її методології у зарубіжній і вітчизняній 
історико-філософській літературі, і до сьогод-
ні фактично не існує. 

На часі нагальна потреба в чіткому концеп-
туальному обґрунтуванні компаративістики як 
особливої галузі філософського дослідження. 
Свого часу ще О. Шпенґлер наголошував: “Тех-
ніки порівняння ще не існує. Саме зараз по-
рівняння застосовують дуже широко, без уся-
кого плану і зв’язку, і якщо вони виявляються 
вдалими в тому глибокому розумінні, про яке 
ще йтиметься, то зумовлене те є щасливим ви-
падком, рідше інстинктом, ніколи принципом. 
Ніхто ще не подумав про вироблення методу”  
[23, 134].

Відомий філософ В. К. Шохін, який дослі-
джував проблему філософської компарати-
вістики, наприклад, проаналізував фактично 
весь шлях та змістовну еволюцію філософії 
порівняння. Він свідчить, що за останні де-
сятиліття методи, принципи і підходи до цієї 
проблеми докорінно змінилися. На сьогодні, 
як відомо, дуалістичну картину світу з філо-
софського погляду визнано неефективною, як 
визнано застарілою думку про філософію як 
загальну методологію усіх наук, зокрема й у 
галузі культури. А філософська компаративіс-
тика так і не отримала концептуального об-
ґрунтування [21]. 

З іншого боку, Н. І. Петякшева привертає 
увагу до того, що “у ситуації регіонального й 
національного “відродження” філософських 
культур порівняльно-зіставна методологія 
підводить до нових історико-філософських 
парадигм. 

Традиційна компаративістика, що, як відо-
мо, обмежувалася розглядом трьох “холіст-
ських” філософських світів — індійського, 
китайського та європейського, не готова дати 
розгорнуті відповіді на ці запитання” [14].

Більш категорично про подальше осмис-
лення мети і завдань культурологічного під-
грунтя у філософської компаративістики вис- 
ловлюється Т. В. Панфілова: “Фахівці слуш-
но зазначають, що методологія філософської 
компаративістики й досі недостатньо розро-
блена” [13]. 

Таким чином, аналіз численної літерату-
ри, значної кількості джерел переважно філо-
софського дискурсу, присвячених методам і 
принципам порівняльного характеру, показує, 
що еволюція культурологічно-філософських 
основ компаративістики у процесах діалогу 
різних культур, цивілізацій, міжкультурних 
зв’язків народів світу відбувалася інтенсивно 
в ХХ і особливо ― на початку ХХІ ст. 

Зазначені процеси свідчать, що порівняль-
на філософія, філософська компаративістика 
збагатились значною кількістю досліджень, 
публікацій. 

Однак і на сьогодні, як з’ясувалося, так і не 
створено концепції компаративістики як бага-
тофункціональної методології науки. До того 
ж дедалі більше й потужніше культурологія, 
культурологічна складова, діалог культур, 
міжкультурний обмін завойовували фунда-
ментальні позиції в принципах і методах фі-
лософської компаративістики. 

Отже, культурологічно-філософські основи 
компаративістики стали домінантними в до-
слідженні проблем культури загалом і діалогу 
культур зокрема. Якщо зважити на те, що діа-
лог культур, міжкультурні міжнародні зв’язки 
народів світу в добу цивілізаційної глобаліза-
ції є домінантними у вирішенні кардинальних 
проблем земної спільноти, то стає беззапереч- 
ним, що культурологічно-філософські засади 
компаративістики стали фундаментальним 
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знаряддям у визначенні не так сьогодення, як 
майбутнього існування земної цивілізації в 
цілому. І, нарешті, зауважимо, що всі школи 
компаративістики, які існували в різних галу-

зях наукових знань поступово екстраполюва-
лися й перетрансформувались у культуроло-
гічну сферу, яка формувалась як міжгалузева 
сфера знань. 
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Актуальність. У вітчизняній культурі од-
нією з найбагатших та динамічно розвинених 
протягом віків є традиція дзвоновості. Як за-
значає російський дослідник М. Оловяшни-
ков, дзвін має важливе акустичне значення 
для створення міжчасових зв’язків минулого 
та сучасності [11]. Дзвіночки були атрибути-
кою одягу первосвященика в скинії Мойсея 
ще у XV ст. до Р. Х. (3500 років тому). Осо-
бливі звукові властивості  зробили дзвін по-
стійним учасником православної служби.

Віддавна дзвони сповіщали про радісне, 
сумне чи тривожне. Били у дзвони на сполох, 
зокрема, при пожежі. Звучали вони й під час 
негоди, щоб мандрівники не збилися з дороги. 
Дзвін лунає на похованні, закликає вірних до 
шанування Бога на церковній службі. Під час 
служби Божої вони не тільки підсилюють її 
урочистість, а й подають благу звістку, нагаду-
ють про обов’язок перед Богом і церквою. Різ-
ними видами дзвонінь супроводжують окремі 
частини українського богослужіння. Природа 
дзвоновості також може пов’язуватися з на-
слідуванням дзвону в системі символів Баха й 
усієї епохи Бароко. 

Дзвони є невіддільною частиною російсь-
кої художньої культури, зокрема, творчості 
композиторів XIX—XX ст. (дзвони в історич-
них операх М. Римського-Корсакова, М. Му-
соргського; дзвонова символіка у творах 
О. Скрябіна; дзвонові ефекти в композиці-
ях І. Стравінського; дзвоновість у творчості 
С. Рахманінова. Дзвін є важливим символом 

сакрального значення у творчості сучасних 
українських композиторів: 1) симфонічна по-
ема “Сон” І. Щербакова, ораторія “Скорбна 
мати” Ю. Ланюка, симфонія № 6 Г. Ляшен-
ка, симфонія № 2 Б. Фроляк, симфонія № 6 
Ю. Іщенка (застосування дзвону як інстру-
менту); 2) “Великодній концерт” Г. Гаврилець, 
“Літургія” Л. Дичко, “Богородице, Діво, ра-
дуйся” для хору без супроводу І. Щербакова 
та ін. (прийом звуконаслідування засобами 
хорової звучності).

Ступінь  дослідженості  проблеми. Істо-
рію походження дзвонарського мистецтва до-
слідили російські музикознавці (М. Оловяш-
ников [6], С. Рибаков [8], С. Тосін [9] та ін.), 
дзвонову образність у російському музичному 
мистецтві XIX — початку XX ст. — О. Хадєє-
ва [11]. Дзвонові паралелі у творчості І. Стра-
вінського висвітлює Б. Асаф’єв. Серед укра-
їнських музикознавців до теми дзвоновості в 
культурі звертаються В. Река [7], П. Чечелюк 
[12], В. Тюпа [10], В. Вуйцик [1], Е. Лозовий 
[5] та ін. Відображення традиції церковних 
дзвонінь у хоровій творчості М. Леонтовича 
висвітлює Б. Кіндратюк [3]. Проблема дзво-
новості в сучасному українському музичному 
мистецтві є недослідженою. 

Мета  дослідження — визначити, яким 
чином багатовікові традиції дзвоновості відо-
бразилися в сучасному українському музично-
му мистецтві (на прикладі хорової творчості 
видатного сучасного українського композито-
ра Є. Станковича. 
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Виклад  основного  матеріалу. Імітація 
дзвону наявна в хоровій композиції “Бого-
родице, Діво, радуйся” І. Щербакова (вокаліз 
соло сопрано); крім того, дзвін лунає в його ж 
творі для симфонічного оркестру та соло со-
прано  “Пісні Азалій”. Святковий, урочистий 
передзвін — як сонористичний прийом засо-
бами хорової звучності — з’являється у фіна-
лі першої частини “Великоднього концерту” 
(Пс. 67) Г. Гаврилець. Зразком нового прочи-
тання традиційних мовно-стильових рис укра-
їнської духовної музики є літургія № 2 для со-
лістів та мішаного хору а cappella Л. Дичко, в 
якій, на думку О. Козаренко, “етнохарактерні 
прийоми хорового письма виявляють свою 
життєздатність у поєднанні з сучасними спо-
собами організації музичної тканини” [4, 
146]. Разом із сонористичним трактуванням 
хорового ансамблю, використанням нетра-
диційних прийомів (шепіт, свист, декламу-
вання тексту, глісандо) збережено традицію 
звукозображальності (імітація дзвонів у № 4 
“Слава Отцю і Сину” та № 11 “Алілуя”). Об-
раз передзвону створено у фіналі хорової опе-
ри “Золотослов” Л. Дичко за допомогою руху 
паралельними тризвуками з типовим для ком-
позиторки закінченням на мажорному тризву-
ку з секундою (тональність H-dur). Дзвін за-
стосовано у вокально-симфонічних творах на 
духовну тематику: симфонічна поема “Сон” 
І. Щербакова, ораторія “Скорбна мати” Ю. Ла-
нюка, симфонія № 6 Г. Ляшенка для хору та 
симфонічного оркестру. Дзвін як оркестрова 
барва, що функціонує як складова метрорит-
мічної організації, наявний у симфонічному 
творі “Вологодські мережива” (“Волгодские 
кружева”) сучасного композитора О. Чайков-
ського. У романтично-медитативній симфонії 
№ 2 Б. Фроляк так само створено специфічний 
колористичний образ за рахунок ostinato дзво-
ну, що в цьому випадку подібний до звучання 
курантів. У симфонії № 6 Ю. Іщенка поряд із 
різноманітними сонористичними прийомами, 
розмитими барвами пейзажних замальовок 
тричі лунає дзвін на фоні тремоло віолончелей 
та контрабасів на звуку “es” (зазначимо, що в 
бароковій символіці тональність Es-dur, що 
містить три бемолі, вважалася сакральною). 
Дзвін як фон імпресіоністичного забарвлення 

з’являється у молитовному зітханні для жіно-
чого хору a cappella та вітряних дзвонів “Ве-
чірньої молитви” І. Алексійчук. 

Ідею єдності трьох світів, трьох різних куль-
тур, між якими існують внутрішні інтонаційні 
зв’язки, втілено в концерті В. Польової “Ode 
an die Freude” для солістів, мішаного хору та 
великого симфонічного оркестру (пригадаймо 
геґелівський закон єдності та боротьби проти-
лежностей — єдність у різноманітності):

1) “Слово” (російською мовою) — на 
текст Симеона Нового Богослова (одного з по-
передників традиції ісихазму), що репрезен-
тує давньовізантійську культуру (головним 
у християнській вірі для Симеона Нового 
Богослова є особистий безпосередній досвід 
богоспілкування; засновуючись на ньому він 
стверджує можливість відкриття Бога людині 
в теперішньому житті на землі; його містична 
філософія передувала ісихазму XIV ст.);

2) “Credo” (латинською мовою) — на ка-
нонічний текст католицької меси;

3) “Freude” (німецькою мовою) — слав-
нозвісна “Ода до радості” на текст Фрідріха 
Шиллера.

У частині “Credo” дзвін як інструмент 
разом з усім спектром тембральних засобів 
(фортепіано, віброфон, група ударних та ін.) 
становить цілісний образ дзвоновості. Вторг- 
нення дзвону, йдучи врозріз і порушуючи за-
гальний музичний розвиток, тим самим відо-
бражає внутрішній психологічний конфлікт 
автора (так схарактеризувала свій задум ком-
позитор В. Польова в розмові з автором статті 
22 травня 2010 р.). Періодичний удар дзвону 
на звуку “е” створює архаїчний образ серед-
ньовіччя на тлі звучання центральної частини 
католицького богослужіння “Credo”, тобто ні-
кейського символу віри від 325 року н. е. У 
фіналі “Freude” радісний урочистий передзвін 
виражає піднесений загальний тріумф. Усі на-
ступні релігійні твори В. Польової є виражен-
ням внутрішньої потреби композитора в ду-
ховному висловленні (музика народжувалася 
після прочитання молитвослова). 

Стосовно творчості Є. Станковича, то дзвін 
лунає фактично в усіх духовних творах ком-
позитора. Напрями дзвоновості у творчості 
Є. Станковича такі: 
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● застосування дзвону як інструмента у 
вокально-симфонічних композиціях; 

● прийом звуконаслідування засобами хо-
рової звучності (Хоровий концерт, “Панахида 
за померлими з голоду”); 

● використання дзвоновості як оригіналь-
ної хорової барви (“Літургія”).

Характерною ознакою духовної творчос-
ті Є. Станковича та всієї сучасної сакральної 
музики є еклектизм художнього висловлення 
зокрема й у поєднанні східної та західної ду-
ховних традицій. Залучення церковного дзво-
ну як інструменту або звукозображального 
прийому засобами хорової звучності є також 
спільним для обох традицій.

Історія дзвоновості, на думку Станковича, 
представлена у творчості від М. Березовсь-
кого, Д. Бортнянського, А. Веделя, через 
С. Рахманінова, П. Чайковського до І. Стравін-
ського і, як не дивно, С. Прокоф’єва. Ці тради-
ції пов’язані із творчістю Б. Лятошинського 
(5-а симфонія), М. Мусоргського (інтерв’ю ав-
тора статті із Є. Станковичем у травні 2008р.). 
У норвезького композитора Е. Гріга є форте-
піанна п’єса під назвою “Дзвони”. Природа 
дзвоновості також може пов’язуватися з на-
слідуванням дзвону в системі символів Баха 
й усієї епохи Бароко. На думку Станковича, 
чи не кожний композитор розвиває цю тему 
підсвідомо. Майстер вважає дзвін важливим 
символом у житті людини і наголошує, що іс-
нує певний різновид музики, де дзвін відіграє 
особливу драматургічну роль. Є. Станкович 
пов’язує цей символ передовсім з православ-
ною християнською традицією: “Це — за-
клик до пробудження сумління, попереджен-
ня: “не забувайте про свої гріхи”, звернення 
до іншого світу, світу Творця” (з інтерв’ю  
14 березня 2010 р.). 

Дзвони відкривають вокально-симфонічну 
композицію “Чорна елегія”, присвячену 
пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Тут 
можна почути крок лапідарно суворих тем 
ранніх пасакалій і провідний дзвін “Панахи-
ди”. Але удари дзвона, як не розділені пауза-
ми, в динаміко-артикуляційних умовах (ffff, 
marcato) наче кличуть на сполох, створюю-
чи тривожний образ. Проведемо паралель із 
“Дзвонами” С. Рахманінова. Цей геніальний 

твір, який прозвучав у 1913 р. грізною пере-
сторогою про майбутні катастрофи ХХ ст., 
відгукнувся у “Чорній елегії” Є. Станковича 
як пророцтво, що вже відбулося [2].

У сучасному мистецтві з’являються чис-
ленні твори апокаліптичного характеру, при-
свячені темі трагічного. Окремо відзначимо 
звернення українських композиторів до теми 
Голодомору. Поряд із “Панахидою за помер-
лими з голоду” Є. Станковича — духовний 
концерт пам’яті жертв Голодомору “Сон” 
(для читця, соліста, хору, оркестру та органу) 
І. Щербакова на вірші Ю. Плаксюка та орато-
рія Ю. Ланюка на тексти П. Тичини “Скорбна 
мати” (для сопрано, баритона, лірника, дитя-
чого, мішаного хорів та великого симфоніч-
ного оркестру). В усіх трьох творах є образ-
символ дзвону. У Ланюка і Станковича він 
виражений не тільки як музичний інструмент, 
а й як звукозображувальний прийом, втілений 
засобами хорової та оркестрової звучності. 
Імітацію дзвону у співвідношенні хорових та 
інструментальних партій у творі Ю. Ланюка 
чуємо у репризі на словах “голод”. Це ство-
рює асоціацію з істеричним сміхом людини, 
збожеволілої від розпачу. Образна паралель 
з таким емоційним станом — фінальна арія 
Германа з опери “Пікова дама” П. Чайковсько-
го (подібність міститься й у виборі тональ-
ності — H-dur). Ю. Ланюк не використовує 
церковного тексту, хоч від початку планував 
написати “Український реквієм” із викорис-
танням латинського тексту Реквієму та автор-
ського українського. Єдина образна асоціація 
з церковним відспівуванням — застосування 
дзвонів, що має для композитора  глибоке са-
кральне значення. 

“Панахида” Є. Станковича — це своєрід-
ний синтез православної церковної та укра-
їнської національної традиції, власного інди- 
відуального  стилю композитора із залучен-
ням не тільки літургійного тексту, а й пое- 
зії Д. Павличка. Дія відбувається у кількох 
просторово-часових площинах. Твір розпочи-
нається з удару дзвона, він повторюється й у 
всіх моментах відображення процесу церков-
ної служби (тобто в розділах “Упокой, Боже, 
раба твого”, “Господи, помилуй”). Насліду-
ючи церковні канони, Є. Станкович створив 
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власну версію громадянської панахиди для 
великого симфонічного оркестру, двох хорів, 
соло баса, соло сопрано й читця. Звукозобра-
жальний прийом передзвону наявний у куль-
мінації № 14 на словах “Алілуя” у взаємодії 
хорових та оркестрових партій зі звучанням 
політематичного нашарування індивідуальних 
мелодичних ліній, з використанням принци-
пів варіантно-варіаційного розвитку, полірит-
мії, повторності. Грізною пересторогою лунає 
він у оркестровому вступі, де читець закликає 
дзвонами розбудити трагічно загиблих. 

Паралельний музичний тематизм, створе-
ний подібними засобами музичної виразності, 
спостерігаємо в розділі з тими самими слова-
ми “Алілуя” у вокально-симфонічній компо-
зиції “Нехай прийде Царствіє Твоє” на окремі 
тексти літургії. Застосовано незвичну для ду-
ховної музики динамічну форму висловлен- 
ня. У творі дзвін лунає вперше на початку 
розділу “Щасливі убогії духом” (Нагірна про-
повідь Ісуса Христа) у поєднанні з духовими 
інструментами в низькому регістрі та литав-
рами. Вдруге з’являється на словах “І припа-
дімо до Христа”, завершуючи розділ. У цьому 
випадку семантика дзвону є складовою орке-
стровою барвою серед засобів музичної ви-
разності. У розділі “Святий Боже”  створено 
образ скорботної процесії, розміреної ходи у 
поліфонічному викладенні хорових голосів 
слова “Святий” (звукозображення поховаль-
ного дзвону). Трагічний підтекст відчутно за 
рахунок секундових інтонацій lamento, трито-
нових зіставлень хорових партій. Пуантиліс-
тичний прийом створює ефект крапання сліз. 

Асоціація із дзвоном виникає у хорово-
му концерті “Господи, Владико наш” (розділ 
“Дякуйте Господу”) завдяки поліфонічному 
накладанню різноманітних ритмомелодич-
них фігур. Дзвоновість як оригінальна хоро-
ва барва наявна в окремих номерах із Літургії 
(“Єдинородний Сину”, “Свят, свят, свят Гос- 
подь Бог Саваот”). Станкович використо-
вує дзвони у симфонічному творі “Dictum”. 
Шлейф асоціацій веде до хорового порталу 
“Страстей за Матфеєм” Й. С. Баха (хресної 
ходи на Голгофу), до фіналу дзвонів С. Рахма-
нінова з їх скорботним поховальним дзвоном. 
У симфонії № 6 Станковича дзвін використа-
но як інструмент, а також як сонористичний 
прийом засобами оркестру.

Висновки. Дзвін у хоровій творчості 
Є. Станковича є не тільки символом сакраль-
ного значення, а й одним із виявів полісти-
лістичних тенденцій сучасної музичної куль- 
тури. Дзвоновість є ознакою сталої культурно-
мистецької традиції попередніх віків, закла- 
дена генетично через східну церковну тра-
дицію, підхоплену й розвинену у творчос-
ті М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, 
О. Кошиця. Дзвоновість можна роз-глядати як 
наслідування одного із засобів музичної ви-
разності доби Бароко (як західноєвропейсько-
го, так і українського). Імітація інструментів 
(зокрема і дзвонів) вокальними голосами є 
важливим проявом сучасного мистецтва в ін-
струменталізації вокально-хорових жанрів. 
Дзвін як оркестрова чи хорова барва і соно-
ристичний прийом є засобом вираження нео-
імпресіонізму. 
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Актуальність  проблематики. Особли-
вими першоджерелами впливу на музично-
культурне середовище є різні музично-творчі 
акції, серед яких помітно вирізняються музич-
ні фестивалі. Саме вони виявляють справжню 
“живу історію” музичної культури — безпо-
середність музичного життя, тому водночас є 
складним предметом для наукового вивчення 
та визначення. 

Фестивальна традиція має давню історію, 
що пов’язана з раннім етапом традиційно-
го суспільства, яка згодом унаслідок три-
валої еволюції отримує форму культурно-
мистецького явища найрізноманітніших видів 
і спрямувань. Фестиваль — французьке слово 
(франц. festival – свято), яке походить від лат. 
festivus — веселий, святковий і означає масо-
ве свято, що демонструє досягнення в галузі 
музики, театру, кіно, естради. Відомо, що спо-
чатку виникли музичні фестивалі, що зароди-
лися у Великій Британії (Лондон, 1709) й були 
пов’язані з церковною музикою. З другої по-
ловини ХVІІІ ст. музичні фестивалі проводи-
лися в багатьох країнах Центральної Європи, 

переважно в Німеччині, але лише у ХХ ст. по-
ширилися як міжнародні мистецькі форуми. 
В Україні фестивальний рух активізується, 
починаючи з 1990-х років, і швидко набуває 
рис “фестивального буму”. Сприйнявши неза-
лежність як можливість підвищення позицій-
ного рівня, фактично всі міста України залу-
чилися до “змагання” за найбільшу кількість 
фестивалів та їхню “міжнародність”. Але, як 
зауважує С. Зуєв, на цьому етапі важливу роль 
в організації форумів відіграє принцип атрак-
ціону, застосування якого спрямоване на залу-
чення широкої аудиторії [2, 11].

Ступінь  дослідженості. Серед зарубіж-
них дослідників феномену фестивалю слід 
назвати П. Паві, який визначає специфіку фес-
тивалю як унікального комунікативного кана-
лу. Досліджуючи фестиваль у контексті тео-
рії свята, К. Жигульський виокремлює його 
суттєву ознаку – “штучний замінник свята”, а 
Ж. Боже-Гарньє та Ж. Шабо вказують на вико-
нання фестивалем функцій культурного цент- 
ру, здатного приваблювати численних від-
відувачів і сприяти розвитку інфраструктури 

Костянтин Давидовський
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Анотація. У статті проаналізовано особливості кон-
курсного і фестивального міжнародних рухів. Дослі-
джено еволюцію мистецьких проектів — міжнародних 
музичних фестивалів “Київські літні музичні вечори 
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нектор конкурсного і фестивального рухів”. Доведено 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности 
конкурсного и фестивального международных движе-
ний. Прослежена эволюция творческих проектов — 
международных музыкальных фестивалей “Киевские 
летние музыкальные вечера” и “Виртуозы планеты”. 
Предложено понятие “коннектор конкурсного и фес-

тивального движений”. Доказано влияние этих фести-
валей на формирование национальной художественной 
среды Киева. 
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Summary. The features of competitive and festival 
worldwide movements are compared in the article. It traces 
an evolution of International music festivals “Kyiv Summer 
Music Evenings” and “Virtuosos of Рlanet” art projects. 
Introduced the concept “competitive and festival movement’s 
connector”.  An impact of Kyiv music festivals on formation 
of Kyiv artistic environment is proved.
Key  words: music festival, worldwide competitive 
movement, worldwide festival movement, art project, artistic 
environment, international movement’s connector.
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 коСТЯнТИн дАВИдоВСЬкИй. МІЖнАроднИй ФЕСТИВАЛЬнИй руХ у ФорМуВАннІ куЛЬТурно-МИСТЕЦЬкого СЕрЕдоВИЩА укрАЇнИ

культурної сфери міста. Проблеми, пов’язані 
з розвитком фестивального руху в Україні, ви-
вчаються вітчизняними мистецтвознавцями 
та культурологами, про що свідчать результа-
ти досліджень, опубліковані в наукових і пе-
ріодичних виданнях (Г. Ганзбург, О. Дьячкова, 
О.Зінькевич, А. Мізітова, І. Сікорська, Ю. Че-
кан, О. Чепалов, М. Черкашина-Губаренко 
та інші), на наш погляд, найбільш ґрунтовно 
ці проблеми розглянуто в дисертаційних до-
слідженнях В. Іонова [3],К. Рєзникової [7], 
М. Шведа [8], С. Зуєва [2].

Однак до сьогодні відсутні дослідження 
узагальнювального характеру, де було б ви-
явлено та проаналізовано зв’язок між фести-
вальним і конкурсним міжнародними рухами, 
їх місце в культурному середовищі. Метою 
статті є дослідження значення міжнародного 
фестивального руху у формуванні сучасного 
мистецького середовища України.

Виклад основного матеріалу. На відміну 
від міжнародного конкурсного руху фести-
вальний рух не містить негативних викликів, 
пов’язаних з атмосферою “битви” за статус 
“найкращого”. Конкурентна боротьба за зван-
ня лауреатів, дипломантів, володарів призів, 
за медалі й грошові премії лауреатів,  вигідні 
проекти постконкурсних концертних виступів 
і гастрольних поїздок переможців, усе це ство-
рює передумови для виникнення спокуси щодо 
застосування будь-яких засобів заради перемо-
ги в конкурсному змаганні. Наприклад, лауре-
ат І-ї премії Міжнародного конкурсу піаністів 
імені Вена Клайберна, окрім грошової винаго-
роди в розмірі 20 тис. доларів США, отримує 
гарантований ангажемент післяконкурсного 
концертного турне із сумарним гонораром у  
1 млн доларів. Такі перспективи природно спо-
нукають використовувати будь-які, зокрема, й 
не завжди чесні прийоми боротьби не тільки 
конкурсантів, а й їхніх батьків, викладачів, 
більше того— виникає протистояння між ре-
гіональними й національними виконавськими 
школами, політичними течіями тощо. Історія 
міжнародного конкурсного руху містить не-
поодинокі випадки скандалів, пов’язаних з 
очевидно несправедливим визначенням пере-
можців конкурсу, із заангажованими рішення-
ми членів журі, а також впливом на голосу-

вання адмінресурсу організаторів конкурсу. 
Святкова атмосфера музичних фестивалів 

суттєво відрізняється від напруженої атмос-
фери конкурсного протистояння. Це підтвер-
джує проведене нами соціологічне дослі-
дження: на запитання “Де легше грати — на 
конкурсі чи на фестивалі?”, поставлене лауре-
атам міжнародних конкурсів, які виступили на 
фестивалях “Віртуози планети” та “Київські 
літні музичні вечори”, 90 відсотків  (18 з 20) 
музикантів давали відповіді на кшталт: “На 
фестивалі почуваєшся вільніше”, 10 відсотків  
(2) — “Це те саме” і жоден не визнав міжна-
родні конкурси за такі, на котрих виступати 
легше, ніж на музичних фестивалях.

З іншого боку, конкурентна боротьба спо-
нукає учасників музичних конкурсів до ви-
ступів з більшою самовіддачею, емоційною 
наснаженістю, що впливає на позитивний 
контакт із публікою. Можна констатувати той 
факт, що глядацька та слухацька аудиторії зав- 
жди спостерігають з більшою зацікавленістю 
за перебігом саме конкурсної боротьби у ви-
значенні лідерів перегонів, ніж за плином му-
зичного фестивалю. На концертах перемож-
ців міжнародних музичних конкурсів завжди 
аншлаг, і концертні зали зазвичай не в змозі 
прийняти всіх бажаючих. 

Можна визначити як головну відмінність 
цих двох найвпливовіших у формуванні му-
зично-мистецького середовища магістральних 
течій — конкурсного й фестивального рухів — 
їх цілепокладання: завданням міжнародного 
музичного конкурсного руху є насамперед ви-
явлення й популяризація найкращих виконав-
ців, в той час як фестивальний рух передусім 
пропагує видатні явища в музичній творчості, 
до того ж як у сучасній, так і традиційній, як 
у композиторській, так і у виконавській. Але 
обидві течії об’єднує благородна місія — пе-
ретворювати на краще мистецьке середовище 
міста, держави, континенту, світу. У науковій 
літературі поняття “середовище” визначають 
як сукупність умов (природних, суспільних, 
соціально-побутових і духовних), в яких від-
бувається діяльність людини; як середовище 
особистості, пов’язане з нею спільністю жит-
тєвих умов, занять, матеріальних і духовних ін- 
тересів, фізичними та соціальними умовами. 
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Дослідники розглядають мистецьке серед-
овище з різних боків: як явище, що або ство-
рюється митцями як суб’єктами культури і 
мистецтва та соціальної групи, або таке, що 
постає у процесі взаємодії митців із буттям; 
як інститут і певним чином організований 
процес виробництва, відображення, зберіган-
ня і споживання художніх образів, культурних 
цінностей. У дослідженнях з мистецтвознав-
ства останніх десятиліть мистецьке середови-
ще є теоретичною моделлю, інтеграційною 
константою. 

Так, Ю. Лотман зазначав, що художник у 
своїх роботах повторює образ життя, влас-
тивий об’єктивній реальності. Оточуючі ху-
дожника події та явища виявляються в пев-
ній матеріальній моделі, системі відносин [5,  
318—319].

Л. Крупеніна так визначає мистецьке сере-
довище міста: “це структура взаємодій (пере-
дусім соціальних) представників різних видів 
мистецтва, критиків, інтелігенції, меценатів з 
приводу мистецтва, яка склалася в міському 
культурному просторі” [4].

Спрощене, проте зрозуміле пересічній 
особі тлумачення терміна “мистецьке сере- 
довище” можна знайти в мережі Інтернет. Так, 
“Вікіпедія — вільна енциклопедія” надає таке 
визначення: “Мистецьке середовище — ши-
роке поняття, що характеризує всю сукупність 
властивих даному суспільству культурних 
цінностей, звичаїв і звичок”. Зарубіжні сайти 
дають і такі версії визначення: “культура, що 
оточує тебе”, “те, що має глибокий вплив на 
окрему націю, установу, особистість”.

Множинність визначень і тлумачень термі-
на “мистецьке середовище” свідчить про те, 
що його необхідно розглядати як комплексне 
поняття, як широкий мистецький простір з 
пам’яттю людського загалу в системі різно-
манітних образно-знакових координат: ху- 
дожніх текстів, знаків, символів, звуків тощо. 
Таким чином, на наш погляд, можна зробити 
висновок: залежно від конкретних потреб і 
об’єктивних умов, що складаються історич-
но, людина засвоює відповідний текст і  звер-
тається в процесі творчої діяльності до тих 
чи тих еталонних моделей культурного сере- 
довища, споживаючи й перетворюючи їх.

Дослідження фестивалю як феномену 
культури виявляє його первинний зв’язок із 
культурним середовищем міста. Водночас 
фестиваль — це знак і однією з головних 
ознак фестивалю як семіотичного утворення 
є специфічний комунікативний канал, в меж-
ах якого відбуваються процеси ідентифікації 
людини, зокрема й за територіальною озна-
кою [2]. Простір фестивалю утворюється за 
принципом сакрального кола: публіка, що по-
трапляє до нього, набуває статусу “справжніх 
поціновувачів мистецтва”. Місто-організатор 
фестивалю декларується як унікальний епі-
центр мистецьких подій, що приваблює до 
себе публіку з інших міст і навіть країн. Важ-
ливою функцією, що покладається на сучасні 
фестивалі, є “прорив” українського мистецтва 
до європейської й далі – до світової куль-
тури. “Усуваються” кордони й налагоджу-
ються культурні зв’язки з іншими країнами.  
У цьому діалозі українська культура отримує 
можливість самоідентифікації, завдяки чому 
вирішується нагальна проблема незалежної 
держави. Отже, виконуючи функції “свята”, 
“культурної просвіти” міста, фестиваль одно-
часно стає репрезентатором міста в Україні та 
за кордоном.

Межі цього дослідження дають змогу роз-
глянути лише два мистецькі проекти, котрі 
постійно демонструють зростання інтер-
есу до них київського культурно-мистецького 
сере-довища  в останньому десятилітті й за-
початковані та проводяться на базі Київського 
інституту музики ім. Р. М. Глієра — найстарі-
шого культурного музично-освітнього закла-
ду професійної музичної освіти − Міжнарод-
ні музичні фестивалі “Київські літні музичні 
вечори” й “Віртуози планети”.

 Ініціаторами цих унікальних у певному 
сенсі проектів є співробітники Київського 
інституту музики ім. Р. М. Глієра, бо дирек-
ція Міжнародного конкурсу молодих піаніс-
тів пам’яті Володимира Горовиця фактично 
теж репрезентована ними, а також Міжна-
родний благодійний фонд конкурсу Володи-
мира Горовиця (Генеральний директор кон-
курсу і Президент фонду — Заслужений діяч  
мистецтв України, проректор Київського ін-
ституту музики ім. Р. М. Глієра й непересічна 
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творча особистість Юрій Зільберман). Ство-
рювані ними творчі заходи постійно залу-
чають значну кількість активних учасників, 
організаторів, музикантів-виконавців, які по-
чинають свій творчий шлях, а також тих, що 
вже досягли світового визнання в галузі му-
зичної культури.

Щорічний “Міжнародний музичний фес-
тиваль“ “Київські літні музичні вечори”, за-
снований 1998 р. за ініціативою Міжнародно-
го благодійного фонду конкурсу Володимира 
Горовиця, яку підтримала Київська міська дер-
жавна адміністрація, — мистецький проект, 
що набув широкої популярності серед киян і 
гостей столиці України. Фестиваль наслідує 
європейську традицію проведення концертів 
на відкритих сценічних майданчиках. З часу 
його заснування концерти фестивалю відбува-
ються впродовж двох літніх місяців щосуботи 
й що неділі на Літній естраді Центрального 
парку культури і відпочинку столиці Украї- 
ни — місті Києві. 

Концертні програми фестивалю презен-
тують шанувальникам музичного мистецтва 
твори класичних і сучасних композиторів у 
виконанні симфонічних, камерних, духових 
оркестрів, ансамблів, хорових і джазових ко-
лективів і солістів. За час існування фести-
валю відбулася велика кількість концертів, у 
яких брали участь солісти та колективи з ба-
гатьох країн світу, серед яких: Австрія, Біло-
русь, Вірменія, Велика Британія, Греція, Есто-
нія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, 
Корея, Латвія, Литва, Македонія, Мексика, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Поль-
ща, Росія, Сербія, США, Туреччина, Україна, 
Франція, Югославія, Японія. 

Центральний парк культури і відпочинку 
Києва, де відбуваються концерти, був заснова-
ний ще у XVIII столітті й залишається одним 
із найулюбленіших місць відпочинку киян і 
гостей столиці. У 20-х роках ХХ ст. на літній 
естраді Центрального парку з просвітницьки-
ми концертами для найширших кіл мешкан-
ців міста виступали такі видатні музиканти, 
як Олександр Глазунов, Сергій Прокоф’єв, 
Володимир Горовиць, Натан Мільштейн, за 
участю симфонічних оркестрів під орудою 
Рейнгольда Глієра, Фелікса Блуменфельда, а в 

50-х роках із серією кращих творів  світової 
музичної спадщини  виступав відомий дири-
гент Натан Рахлін. 

За роки існування Фестивалю в його рамках 
вже відбулось 332 концерти, в яких було пред-
ставлено понад 700 солістів и 150 колективів 
із 28 країн світу. Літній фестиваль приваблює 
велику кількість киян — шанувальників кла-
сичної музики, а також численних туристів із 
різних країн світу — адже його концерти про-
ходять у так званий мертвий сезон, коли біль-
шість київських театрів і концертних залів за-
криті, а на Літній естраді широка слухацька 
аудиторія має можливість насолоджуватись 
цікавими концертними програмами філармо-
нійного рівня. Можна погодитись із С. Зуєвим: 
фестиваль здатен сформувати новий регла-
мент культурного життя, нову модель спожи-
вання мистецтва культурним середовищем [2, 
14]. Якщо раніше публіка “існувала” в режи-
мі концертного сезону, насиченого гастроль-
ними подіями, то тепер — від фестивалю до 
фестивалю. В умовах зниження гастрольної 
активності фестиваль стає своєрідним екс-
цесом культурного життя, екстраординарним 
заходом. Фестивалі сприяють подоланню так 
званої ностальгії за святом, втілюючи надії 
інтелектуальної еліти щодо поліпшення ста-
ну сучасного культурного середовища. Про 
це свідчить поява “синдрому очікування мис-
тецького ексцесу” та виникнення моди на 
фестивалі.

Міжнародний музичний фестиваль “Вір-
туози планети” — один із найцікавіших мис-
тецьких проектів, народжених у Києві. Ідею 
започаткувати новий музичний фестиваль 
висловив під час проведення Генеральної 
асамблеї Всесвітньої федерації міжнародних 
музичних конкурсів (WFIMC) проректор з  
науково-методичної роботи Київського інсти-
туту музики ім. Р.  М. Глієра Юрій Зільберман, 
який є президентом Міжнародного благодій-
ного фонду конкурсу Володимира Горовиця та 
генеральним директором цього найзначнішого 
на території України міжнародного музичного 
конкурсу. Ініціативу проводити в Києві на базі 
конкурсу Горовиця міжнародний музичний 
фестиваль за участю зірок виконавського мис-
тецтва — лауреатів виключно перших премій 
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і володарів Гран-прі міжнародних конкурсів, 
членів Всесвітньої федерації міжнародних 
музичних конкурсів — було схвалено. 

Так народився оригінальний мистецький 
проект, метою якого було надати можливість 
подальшого творчого зростання молодим 
лауреатам. Фестиваль “Віртуози планети” 
відкрив шлях, за допомогою якого здійсню-
ються концертні обміни між музичними кон-
курсами всіх країн, налагоджений регулярний 
гастрольний кругообіг кращих молодих ви-
конавців, котрі досягли європейського та сві-
тового рівнів художньої майстерності, але ще 
не здобули світової популярності. 

Для молодих українських талантів фести-
валь став не черговим престижним концерт-
ним майданчиком, а тим порталом, через який 
вони отримали єдину реальну можливість 
презентувати свою творчість у світовому мис-
тецькому середовищі й виступати з концерта-
ми в різних країнах світу. Адже не медалі та 
грошові премії вирішують подальшу творчу 
долю переможців міжнародних конкурсів. Мо-
лодих музикантів приваблює не те, що вони 
одержать кілька тисяч преміальних доларів, а 
те, що побачать світ, отримують можливість 
заявити про свій талант у різних країнах, на 
різних континентах. 

У добрих традиціях Міжнародного конкур-
су молодих піаністів пам’яті Володимира Горо-
виця — опікування творчим  майбутнім своїх 
лауреатів. “Особливість фестивалю полягає в 
тому, — вважає Ю. Зільберман, — що ми, кон-
курс Горовиця, як член Всесвітньої федерації 
полегшуємо завдання нашій країні із запрошен-
ням молодих музикантів, оскільки можемо до-
мовитися з організаторами елітарних змагань, 
котрі так само є членами федерації. І викона-
вець приїздить сюди зовсім не за той гонорар, 
який йому платили б менеджери в Європі або 
Америці, та й в усьому світі. Чому? Тому що  
таке зобов’язання бере на себе конкурс. І 
наші теж на таких умовах вирушають за  
кордон” [6].

Таким чином, для українських музикантів, 
які здебільшого мають обмежені фінансові 
можливості, цей фестиваль має особливо ве-
лике значення. Завдяки фестивалю було ство-
рено дієвий механізм взаємозбагачення двох 

магістральних напрямів культурного обміну 
в світовому мистецькому середовищі — між- 
народного конкурсного та міжнородного фес-
тивального рухів, в якому фестиваль “Вір-
туози планети” є конектором цих двох най- 
значніших течій.

Міжнародний музичний фестиваль “Вір-
туози планети” розпочав свою історію у ве-
ресні 2006 р. в Києві завдяки підтримці його 
організаторів — Міжнародного благодійного 
фонду конкурсу Володимира Горовиця, Київ-
ської міської державної адміністрації, Мініс-
терства культури і туризму України — і був 
присвячений 50-річчю Всесвітньої федерації 
міжнародних музичних конкурсів. У приві-
танні першому фестивалю, яке міститься те-
пер у кожному буклеті фестивалю, президент 
Всесвітньої федерації Маріанна Гренвіґ під-
креслила значення нової ініціативи Міжна-
родного благодійного фонду Володимира Го-
ровиця, “...яка є не тільки дуже важливою для 
кар’єри молодих артистів, але водночас стане 
візитівкою Міжнародного конкурсу молодих 
піаністів пам’яті Володимира Горовиця, Киє-
ва, Всесвітньої федерації” [10].

Відтоді фестиваль відбувається в Києві во-
сени щороку (крім кризового 2009 р.) на сце-
нах Національної філармонії України й Наці-
онального академічного театру опери і балету 
ім. Т. Г. Шевченка. За словами Ю. Зільбермана, 
фестиваль “Віртуози планети” “унікальний 
тим, що вперше у світовій практиці представ-
ники виконавської еліти планети, переможці 
найпрестижніших конкурсів світу виступають 
у рамках одного фестивалю”.

Форум найкращих і уславлених виконав-
ців має широке значення, що виходить дале-
ко за межі завдання залучення публіки задля 
комерційної вигоди. Високий мистецький рі-
вень концертів фестивалю та стала періодич-
ність їх проведення підносять на значну ви-
соту планку вимогливості слухачів, критики, 
організаторів, продюсерів тощо. Фестиваль, з 
одного боку, сприяє активізації сучасних мис-
тецьких процесів, їхній “включеності” у сві-
товий глобалізований простір, а з іншого — 
створює реальну здатність обстоювати власні 
творчі інтереси на міжнародному рівні.

Перший фестиваль “Віртуози планети” від-



99

 коСТЯнТИн дАВИдоВСЬкИй. МІЖнАроднИй ФЕСТИВАЛЬнИй руХ у ФорМуВАннІ куЛЬТурно-МИСТЕЦЬкого СЕрЕдоВИЩА укрАЇнИ

бувся 14—16 вересня 2006 р. Завданням його 
було утвердження проекту в міжнародному 
мистецькому просторі, чим можна пояснити 
широку й дещо строкату географію справді 
інтернаціонального складу учасників: Юкі 
Мануела Янке (Німеччина, скрипка), Чун Вай 
Чін Речел (Гонконг, лауреат 1-ї премії І-го Між-
народного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця), Олів’є Пате (Фран-
ція, кларнет), Антал Залаї (Угорщина, скрип-
ка), Клемент Соньє (Франція, труба), Марі-
Елізабет Хаккер (Німеччина, віолончель), 
Герберт Шух (Німеччина, фортепіано), Габор 
Брец (Угорщина, баритон), Ольга Микитенко 
(Україна, сопрано), Сергій Магера (Україна, 
бас-баритон), Альберто Нозе (Італія, фортепі-
ано), Володимир Гришко (Україна, тенор) та 
Національний заслужений академічний сим-
фонічний оркестр України (диригент — на-
родний артист України, лауреат Національної 
премії ім. Т. Г. Шевченка Володимир Сіренко), 
симфонічний оркестр Національної філар-
монії України (диригент — народний артист 
України Микола Дядюра), запрошений дири-
гент — Ігнат Солженіцин (США). Зауважимо, 
що учасниками вже першого фестивалю ста-
ли лауреати вельми престижних міжнародних 
музичних конкурсів різних спрямувань. 

У концертах Другого фестивалю (27—28 
вересня 2007 року) брали участь Ян Депрете 
(Бельгія) — лауреат 1-ї премії Міжнародного 
конкурсу гітаристів “Printemps de la Guitare” 
(“Гітарна весна”, Бельгія), Вон Вай Інь (Ки-
тай) — лауреат 1-ї премії Міжнародного кон-
курсу молодих піаністів пам’яті Володимира 
Горовиця 2007 року (Україна), Аморі Кейто 
(Франція) — лауреат 1-ї премії Міжнарод-
ного конкурсу скрипалів імені Родольфо Лі-
піцера (Італія), Олександра Грот (Російська 
Федерація, флейта) — лауреат 1-ї премії Між-
народного конкурсу імені Карла Нільсена 
(Данія), Антон Павловський (Російська Федера- 
ція) — лауреат 1-ї премії  Міжнародного му-
зичного конкурсу “Празька весна” (Чехія, ві-
олончель), Анті Сіірала (Фінляндія) — лауре-
ат 1-ї премії Міжнародного конкурсу піаністів 
у Лідсі (Велика Британія), Сергій Кудряков 
(Російська Федерація) — лауреат 1-ї премії 
Міжнародного конкурсу піаністів імені Гези 

Анда (Швейцарія), Антоніо Помпа-Балді (Іта- 
лія) — лауреат 1- ї премії Міжнародного кон-
курсу піаністів у Клівленді (США), Джи Х’юн 
Пак (Корея) — Лауреат 1-ї премії Міжнарод-
ного конкурсу вокалістів у Преторії (Південна  
Африка), Тарас Штонда (Україна) — лауреат  
1-ї премії Міжнародного конкурсу Maria Callas 
Grand Prix (Греція, бас).

На відміну від спрощеного репертуару по-
пулярних в останні роки змішаних концерт-
шоу “зірок“ концертної естради, кожен з уча- 
сників фестивалю виконував у концерті най-
складніші твори класичної музичної літера-
тури — звучали фортепіанні концерти Бетхо-
вена, Рахманінова, Чайковського, флейтовий 
— Ібера, віолончельний — Сен-Санса тощо, 
найскладніші оперні арії — все це у супроводі 
двох найкращих симфонічних оркестрів Укра-
їни — Національного заслуженого академіч-
ного симфонічного оркестру України (дири-
гент — народний артист України, заслужений 
діяч мистецтв України і Росії, лауреат Націо-
нальної премії ім. Т. Г. Шевченка Володимир 
Сіренко) та Симфонічного оркестру Націо-
нальної філармонії України (диригент — на-
родний артист України Микола Дядюра). 

У концертах Третього фестивалю (24—26 
вересня 2008 р.) брали участь лауреати міжна-
родних конкурсів: у місті Хамамацу (Японія), 
у Сантандері “Paloma O’Shea” (Іспанія), ARD 
(Німеччина), “Citta di Porcia” (Італія), “Premio 
Vittorio Gui” (Італія), імені П. І. Чайковського 
(Російська Федерація), “Празька весна” (Че-
хія), імені Фріца Крейслера (Австрія).

Але своєрідною кульмінацією в постійно-
му “крещендо” в розвитку історії цього мис-
тецького проекту, попри його компактність, 
став ІV Міжнародний фестиваль “Віртуози 
планети”, який проводився 11—12 листопа-
да 2010 р. в Колонному залі ім. М. В. Лисен-
ка Національної філармонії України. Фести-
валь 2010 р. отримав найгучніший резонанс у 
медіа-просторі, в засобах масової інформації 
його називали й “парад-але стилів і спряму-
вань” [1], й “кращі з найкращих” [4], і “крок 
до утвердження Києва як культурної сто- 
лиці” [8]. Цього разу першими на фестивалі 
виступали: лауреат 1-ї премії Міждународно-
го конкурсу Accoholiday (Україна, Київ) Олек-



СВІТоВА куЛЬТурА І МІЖнАроднІ ЗВ’ЯЗкИ

100

сандр Хрустевич (баян) і  лауреат 1-ї премії 
Міжнародного конкурсу джазових композито-
рів імені Телоніуса Монка (США) Вадим Не-
селовський (США, фортепіано). 

Для того, хто уважно спостерігав за розвит- 
ком концепції фестивалю, концерт баяніста в 
програмі “Віртуозів планети” не став неспо-
діванкою. Переслідуючи основну мету проек- 
ту — познайомити слухачів з молодою му-
зичною елітою, оргкомітет фестивалю охоче 
запрошує, як уже зазначалося, крім піаністів, 
виконавців інших спеціалізацій — вокалістів, 
гітаристів, струнників, духовиків, органістів 
і навіть арфістів. І все це чудово, оскільки 
свідчить про наявність запитів ідеалів вічно-
го академічного мистецтва у вітчизняному 
культурному середовищі. Ще одне важливе 
завдання фестивалю — показати киянам тих, 
хто може в майбутньому стати зіркою першої 
величини і кого вони, моживо, ніколи в житті 
більше не почують й не побачать, хіба що по 
телебаченню.

Участь у фестивалі академічного мисте-
цтва Вадима Неселовського, американського 
майстра джазового піанізму, довела, що фахо-
ве мистецтво не має цехових і жанрових об-
межень. Так, у програмі концерту, що містила 
композиції Ф. Хаббарда й самого В. Неселов-
ського, цілком природно сприймалися публі-
кою імпровізації автора на теми Інвенції соль 
мінор Йоганна Себастьяна Баха та Мазурки ля 

мінор Фредеріка Шопена. Критика так оцінила 
майстерність колишнього одесита: “справж- 
ній ас в частині стильового маневрування між 
класикою та джазом” [4].

Висновки. За визнанням міжнародних екс-
пертів, концерти кожного фестивалю “Вірту-
ози планети” є однією із найбільш значних 
культурних подій в Україні, й у цьому поля-
гає головний аспект значення цього проекту: 
в мистецькому середовищі він виконує функ-
ції своєрідного конектора  конкурсного та 
фестивального міжнародних рухів. Адже, як 
слушно зазначали критики в мережі Інтернет, 
у цій глобальній структурі з добре налагодже-
ною внутрішньою комунікацією організовано 
“конкурс конкурсів” — те, чим, по суті, і є 
фестиваль “Віртуози планети”.

Отже, міжнародні фестивалі в умовах сьо-
годення визначають напрями розвитку мис-
тецтва та формують нові ідеї, творять особ- 
ливий механізм регулювання та коригування 
естетичних смаків, перевіряють практикою 
новації. Такі їх функції пояснюються тим, що 
міжнародний музичний фестиваль акумулює 
в собі всі сегменти структури сьогоденного 
музичного життя (композиторів, спеціалізо-
ваних виконавців, критиків, продюсерів, ме-
неджерів), створюючи їх тісну творчу взаємо-
дію, результатом якої стає формування нового 
мистецького середовища, а також утворення 
нового мистецького продукту. 
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УКРАIНСЬКА КУЛЬТУРА

З початком демократичних перетворень у 
суспільному житті України наприкінці ХХ — 
на початку ХХІ ст. українська культура почала 
поступово розглядатися і аналізуватися куль-
турологами як єдине соціально-етнічне ціле, 
яке формувалося в умовах незаангажованої 
історичної об’єктивності, вбираючи до своєї 
суті найрізноманітніші ідеологічні, політичні, 
класові й інші подібні елементи генезису.

В останніх десятиліттях особливий інтерес 
в галузі культурології спрямовано на вивчен-
ня самодіяльно-фольклорної складової укра-
їнської культури, окремих видів професійної 
творчості, регіональної культурно-освітньої 
діяльності, питань організації та самооргані-
зації культури.

Сучасними культурологами (Ю. Богуць-
кий, В. Андрущенко, Ж. Безвершук, Л. Ново-
хатько) як особливий виокремлюється період 
30-х — 50-х років ХХ ст., пов’язаний з траге-
діями жахливої війни та сталінщини. Це пері-
од, коли з руїн відроджувалась і створювалася 
нова соціокультурна галузь з інституалізацією 
її форм організації та самоорганізації. Діяль-
ність цих інституцій стала важливою в про-
цесах державотворення, що є актуальним пи-
танням і  для сучасної культурології.

Метою дослідження є вивчення теоре-
тичного і практичного досвіду будівництва 
соціокультурного простору, передусім — че-
рез розгляд механізмів взаємодії різних інсти-
туцій галузі культури й мистецтва України з 
соціально-громадською складовою культури.

Дослідження архівних матеріалів дає під-
стави для твердження, що інституалізація 
культурно-освітньої сфери діяльності, що роз-
почалася в Україні на початку ХХ ст., у період 
40-х років мала свої особливості, що, як за-
значалося, було пов’язано із станом зруйнова-
ної економіки й культом особи в Радянському 
Союзі. Друга світова війна 1941–1945 років 
різко загальмувала розвиток інфраструкту-
ри культурно-освітньої сфери України. Були 
зруйновані численні пам’ятки культури, істо-
ричні будівлі, заклади освіти України. Водно-
час у 1943 р. розпочалася робота з відновлен-
ня інфраструктури культурної галузі, зокрема 
діяльності навчальних закладів у районах, 
звільнених від воєнних дій. Культурне жит-
тя стає невіддільною частиною повоєнного  
відродження.

У цьому процесі державні органи відігра-
вали визначальну роль. Насамперед такими 
державними установами були Народний комі-
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саріат освіти України та Управління у справах 
мистецтв при Раді народних комісарів УРСР.

Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від  
27 лютого 1943 р. “Про поновлення роботи 
шкіл в районах Української РСР, звільнених 
від фашистських окупантів” перед наркомом 
освіти (Бухало С. М.), головами рад викон-
комів звільнених областей ставиться завдан-
ня ліквідації наслідків занепаду і розгрому 
шкільної освіти, укомплектування райвід-
ділів народної освіти кадрами. Постановою  
ЦК КП(б) У від 25 березня 1944 р. “Про підго-
товку до реевакуації вузів УРСР” організову-
ється ревакуація професорсько-викладацького 
складу, студентів і майна після закінчення 
1943–1944 навчального року.

До відновлення соціокультурної галузі до-
лучається створений у 1936 р. центральний 
орган управління мистецькою галуззю — Від-
діл у справах мистецтв при РНК УРСР, реор-
ганізований в Управління у справах мистецтв 
при РНК УРСР. На цей державний орган по-
кладається завдання створення інфраструк-
тури культурно-мистецької сфери діяльнос-
ті: мережі музеїв (постанова РНУ УРСР від  
27 березня 1943 р. “Про утворення Держав-
ного літературно-художнього музею Т. Г. Шев-
ченка”, постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
10 березня 1944 р. “Про поновлення роботи 
Дніпропетровського історичного музею”), но-
вих творчих колективів (постанова РНК УРСР 
від 11 вересня 1943 р. “Про організацію дер-
жавного українського народного хору”, по-
станова РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про віднов-
лення діяльності Республіканської державної 
естради в м. Києві”, якою передбачалося ство-
рення Республіканського театру естради і мі-
ніатюр) тощо.

Відновлюють діяльність й уже відомі 
творчі колективи (постанова РНК УРСР і ЦК 
КП(б)У від 6 березня 1944 р. “Про відновлен-
ня роботи Київської кіностудії художніх філь-
мів”, постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
16 березня 1944 р. “Про переведення Держав-
ної української філармонії з м. Харкова та від-
новлення її роботи в м. Києві” тощо).

Консолідація розпорошених війною твор-
чих сил повинна була прискорити поновлення 
роботи галузі та її розвиток. У грудні 1943 р. 

уряд ухвалює рішення про скликання плену-
му Спілки радянських художників України 
(постанова РНК і ЦК КП(б)У від 15 грудня 
1943 р. “Про скликання пленуму Спілки ра-
дянських художників України”). Постановою 
РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 18 березня 1944 р. 
“Про поновлення роботи спілки радянських 
композиторів України та музфонду УРСР в 
м. Києві” в Україні відновлюється коорди-
наційна і організаційна робота з композито-
рами. Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У 
від 29 квітня 1944 р. “Про поновлення робо-
ти спілки радянських письменників України  
в м. Києві” відновлюється організаційна робо-
та й у літературній галузі.

Прийнято ряд постанов про повернення до 
України театральних колективів до регіонів і 
столиці (постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У 
від 3 грудня 1943 року “Про переїзд 1-го Дер-
жавного драматичного Дніпропетровського 
українського театру ім. Т. Г. Шевченка з м. На-
магана (Узбекистан) до м. Дніпропетровська”, 
постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 22 груд-
ня 1943 р. “Про переїзд Дніпропетровського 
російського драматичного театру ім. Горько-
го до м. Дніпропетровська”, постанова РНК 
УРСР і ЦК КП(б)У від 26 січня 1944 р. “Про 
переїзд театрів України на місця їх постійної 
праці”, постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
3 березня 1944 р. “Про реевакуацію Київсько-
го державного ордена Леніна академічного 
українського театру ім. І. Франка” та “Про ре-
евакуацію Київського державного російського 
драматичного театру ім. Лесі Українки”, по-
станова РНК УРСР і ЦК КП(б) від 4 березня 
1944 р. “Про реевакуацію Київського держав-
ного ордена Леніна академічного театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка”, постанова РНК 
УРСР і ЦК КП(б) від 16 березня 1944 р. “Про 
реевакуацію Харківського державного театру 
російської драми” тощо).

Усі ці заходи стали наслідком не тільки на-
пруженої роботи нечисленного державного 
апарату галузі культури, а й наявних в регіо-
нах потреб в культурно-освітницькій діяль-
ності.

До місць основного розташування повер-
таються мистецькі навчальні заклади (поста-
нова РНК УРСР і ЦК КП(б) від 17 березня 
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1944 р. “Про реевакуацію до м. Києва Київ-
ської державної ордена Леніна консерваторії”, 
постанови РНК УРСР і ЦК КП(б) від 1 квітня 
1944 р. “Про реевакуацію навчальних закладів 
системи Управління в справах мистецтв при 
Раднаркомі УРСР” та “Про поновлення робо-
ти навчальних закладів системи Управління в 
справах мистецтв при Раднаркомі УРСР”).

Відповідно до урядових рішень до від-
новлення роботи приступили: український 
відділ Київського художнього інституту при 
Ленінградській академії мистецтв у складі 
10 педагогів та 40 студентів, випускний курс 
українського театрального інституту  у складі 
14 педагогів і 96 студентів, Дніпропетровське 
музичне училище з Тобольська у складі 24 
педагогів і 20 студентів. Відновлено роботу 6 
мистецьких навчальних закладів у Києві (Ки-
ївський художній інститут, Київська музична 
десятирічка, Київське музичне училище, Київ-
ська вечірня консерваторія, Київська художня 
десятирічка, Київське художньо-промислове 
училище), 3-х навчальних закладів у Дніпро-
петровську (Дніпропетровське музичне учи-
лище, Дніпропетровське театральне училище, 
Дніпропетровське художнє училище), 1-го в 
Житомирі (Житомирське музичне училище), 
2-х в Сталінській (Донецькій) області: (Ста-
лінське (Донецьке) музичне училище та Ар-
темівське музичне училище), 1-го в Полтаві 
(Полтавське музичне училище).

Тривало повернення мистецьких навчаль-
них закладів у південні регіони. Відповідно 
до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
5 липня 1944 р. “Про відновлення роботи уч-
бових закладів системи Управління в справах 
мистецтв при РНУ УРСР в м. Одесі” роботу з 
1 травня 1944 р. розпочали Одеська державна 
консерваторія з контингентом студентів 150 
осіб, Одеське музичне училище з континген-
том студентів 200 осіб, Одеське художнє учи-
лище (150 осіб), Одеське театральне училище 
(100 осіб), Одеська музшкола-десятирічка 
(250 осіб), при якій відкрито інтернат  на 50 
місць для приїжджих дітей.

У західних регіонах процес відновлення 
роботи мистецьких установ, організацій, на-
вчальних закладів відбувався за визначеною 
дозвільною схемою комплексно з відновлен-

ням роботи всієї інфраструктури паралельно.
Постановою РНК УРСР від 19 серпня 

1944 р. “Про поновлення роботи Чернівець-
кого державного музичного училища” Управ-
лінню в справах мистецтв при РНУ УРСР до-
зволено поновити роботу цього навчального 
закладу з контингентом 130 осіб та планом 
прийому у 1944/1945 навчальному році 90 
осіб. У цьому ж місяці дозволено й рееваку-
ацію Чернівецького обласного українського 
драматичного театру (постанова РНК УРСР і 
ЦК КП(б)У від 7 серпня 1944 р. “Про реева-
куацію Чернівецького обласного українського 
драматичного театру”).

Постановою РНК УРСР від 22 серпня 
1944 р. “Про поновлення роботи учбових за-
кладів системи Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР в м. Львові” відновила 
діяльність Львівська державна консерваторія 
з контингентом студентів 220 осіб, Львівське 
музичне училище з контингентом студентів 
250 осіб, Львівська музична школа 10-річка 
при консерваторії для музично-обдарованих 
дітей (пізніше перейменована у Львівську се-
редню музичну школу-інтернат ) з континген-
том учнів 200 осіб з інтернатом для приїжджих 
дітей на 50 осіб, Львівське художньо-про- 
мислове училище (пізніше перейменоване  
у Львівське училище прикладного мистец- 
тва — Львівське училище ужитково-прик-
ладного мистецтва — Львівський коледж 
ужит-ково-прикладного мистецтва) з контин-
гентом 150 студентів.

У тоталітарному суспільстві, яким на той 
час була Україна, державному контролю під-
лягала вся організаційна діяльність мистець-
ких навчальних закладів. Державні органи 
здійснюють заходи щодо забезпечення му-
зичними інструментами специфічного на-
вчального процесу консерваторій, училищ, 
середніх спеціальних шкіл-десятирічок. Це 
сприяло упорядкуванню наявних матеріаль-
них ресурсів і їх раціонального використання. 
Враховуючи критичну післявоєнну ситуацію 
уряд  приймає рішення про виділення консер-
ваторії у Львівській області 20 “безгосподар-
них інструментів”, музичному училищу — 15, 
музичній школі-десятирічці — 15, художньо-
промисловому училищу — 2 інструменти. 
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Того часу відновлюється й мистецька інф-
раструктура регіону — робота Львівської фі-
лармонії (постанова РНК УРСР і ЦК КП(б) У 
від 22 серпня 1944 р. “Про поновлення робо-
ти філармонії в м. Львові”), львівських теат- 
рів — Львівського театру опери та балету, 
Львівського українського драматичного теа-
тру ім. Заньковецької (постанова РНК УРСР 
і ЦК КП(б)У від 22 серпня 1944 р. “Про по-
новлення роботи театрів м. Львова”), Дро-
гобицького державного обласного україн-
ського музично-драматичного театру з міста 
Ново-Ургенча Хорезмської області Узбецької 
РСР (Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
12 вересня 1944 р. “Про реевакуацію Дрого-
бицького державного обласного українського 
музично-драматичного театру”).

Значний обсяг завдань, що ставився перед 
Управлінням у справах мистецтв при РНК 
УРСР, потребував і його реорганізації та роз-
ширення.

Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
24 січня 1945 р. “Про поновлення роботи уч-
бових закладів системи Комітету в справах 
мистецтв при РНК УРСР у західних областях 
України” з січня 1945 р. вже Комітету дору-
чається поновлення роботи Станіславського 
(нині Івано-Франківського) музичного учи-
лища з контингентом студентів 150 чол. з 
прийомом на І курс — 80 чол., Косівського 
художньо-промислового училища Станіслав-
ської обл. з контингентом 100 чол., Вижниць-
кого художньо-промислового училища Черні-
вецької обл. з контингентом 100 чол. Цією ж 
постановою замість Стрийського музичного 
училища, що існувало до Великої Вітчизня-
ної війни, організовано Дрогобицьке музичне 
училище з контингентом студентів 100 осіб 
(на цей час у м. Дрогобичі вже поновлено ро-
боту музично-драматичного театру).

Створенню в Ужгороді музичного училища 
передувало відкриття Закарпатської обласної 
філармонії (постанова РНК УРСР від 8 берез-
ня 1946 р. “Про організацію Закарпатської об-
ласної філармонії”). Постановою Ради Міні-
стрів УРСР і ЦК КП(б)У від 22 липня 1946 р. 
“Про заходи по розвитку народного господар-
ства Закарпатської області на 1946 р.” перед 
місцевою владою Закарпаття та Комітетом у 

справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР 
поставлено завдання організувати драматич-
ний театр у м. Мукачеві, обласну філармонію 
в м. Ужгороді та музичні школи-семирічки в 
містах Хусті, Севлюші, Солотвині – промис-
лових районах, де діяла велика кількість со-
ляних копалень.

Важливе значення для розвитку культурно-
мистецької галузі, особливо західних регіонів 
України, стало відкриття у 1946 р. у Львові 
Державного інституту прикладного та декора-
тивного мистецтва (Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 6 вересня 1946 р. “Про організацію в 
м. Львові Державного інституту прикладного 
та декоративного мистецтва”). Інститут розпо-
чав підготовку спеціалістів із вищою освітою 
на живописно-декоративному, скульптурно-
керамічному, меблево-інтер’єрному, текстиль-
ному факультетах та факультеті прикладної 
графіки.

Під егідою Комітету в справах мистецтв 
при РНК УРСР цей навчальний заклад став 
провідним у галузі, де народна майстерність 
набувала державної інституалізації з надан-
ням можливості молоді отримати вищу освіту. 
З контингентом студентів 60 осіб в інституті 
організовувалися навчально-виробничі май-
стерні для проведення практичних занять на 
засадах госпрозрахунку. Це додавало нових 
елементів в господарську діяльність вищих 
мистецьких навчальних закладів, можливості 
як для матеріального самозабезпечення на-
вчального процесу, так і для стимулювання 
творчої ініціативи колективу.

Така комплексність рішення проблеми була 
зумовлена історичною практикою інституалі-
зації культурно-мистецької галузі. Важливим 
рішенням для збереження народних художніх 
традицій та відновлення підготовки майстрів 
художніх виробів стала постанова РНК УРСР 
і ЦК КП(б)У від 7 лютого 1944 р. “Про від-
новлення і розвиток художніх промислів на 
Україні”. Відновлення ексклюзивних мис-
тецьких навчальних закладів образотворчого 
спрямування, пов’язаних з народним мисте-
цтвом, покладається на Київське художньо-
промислове училище. Цей навчальний заклад 
із глибокими мистецькими традиціями під егі-
дою Управління в справах мистецтв при РНК 
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УРСР мав забезпечити підготовку майстрів 
килимарства, кераміки, вишивання і настінно-
декоративного розпису. Важливим для функ-
ціонування системи було відновлення роботи 
Кролевецького (Сумська обл.), Дігтярсько-
го (Чернігівська обл.) технікумів художніх 
промислів, що перебували під керівництвом  
Укоопромради і здійснювали підготовку май-
стрів ткацької, килимарської, вишивальної 
справи, малювання, художнього різьблення по 
дереву та кераміки. Цією ж постановою на нар-
комат освіти покладалася відповідальність за 
утворення при клубах і хатах-читальнях гурт-
ків для вивчення художніх промислів, виявлен-
ня талановитих самоуків і майстрів художніх  
виробів.

Після спустошливої війни відновлюється 
й культурно-масова робота — важливий еле-
мент як у ідейно-виховній роботі навчальних 
закладів, так і в розвитку творчих сил у ре-
гіонах. Цьому сприяло проведення оглядів 
художньої самодіяльності (постанова РНК 
УРСР від 24 липня 1944 р. “Про проведення 
обласних оглядів художньої самодіяльності 
УРСР”), олімпіад художньої самодіяльності 
(Постанова РНК і ЦК КП(б)У від 28 жовтня 
1944 р. “Про проведення Республіканської 
олімпіади художньої самодіяльності УРСР”).

До заходів долучалися кращі мистецькі 
кадри. Професійні митці, державні органи 
управління надавали колективам методичну й 
практичну допомогу у формуванні репертуа-
ру аматорських колективів тощо, що піднесло 
художньо-естетичний рівень місцевої само-
діяльності до рівня професійного мистецтва, 
професійної діяльності. А мистецькі навчаль-
ні заклади відкриваються й з урахуванням цих 
потреб. Так, в одному з пунктів постанови РНК 
УРСР від 2 серпня 1945 р. “Про поновлення 
роботи Херсонського музичного училища” за-
значено, що це училище з контингентом сту-
дентів 100 чол. у 1944/1945 навч. році понов-
лює роботу з урахуванням потреби підготовки 
кадрів для самодіяльного музичного мисте-
цтва. Роботу Херсонського обласного україн-
ського музично-драматичного театру понов-
лено ще у жовтні 1944 р. (постанова РНК від 
20 жовтня). Комітету у справах мистецтв при 
РНК УРСР постановою РНК і ЦК КП(б)У від  

13 лютого 1945 р. “Про поновлення роботи 
Київської хореографічної школи (10-річки)” 
дозволено поновити роботу цього навчаль-
ного закладу з 1 січня 1945 р. з контингентом 
200 осіб (21 липня 1939 р. на базі школи вже 
було організовано  хореографічне училище, 
яке намагалося працювати й під час окупації 
Києва нацистами. 28 грудня 1948 р. Радою 
Міністрів УРСР було прийнято постанову 
№ 3037 про ліквідацію цього навчального за-
кладу. Але вже постановою Ради Міністрів 
СРСР № 8920-р від 17 червня 1949 р. її ска-
совано. На виконання цього рішення уряду 
постановою Ради Міністрів УРСР від 1 липня 
1949 р. “Про Київське державне хореографіч-
не училище” відновлено роботу Київського 
хореографічного училища на базі хореогра-
фічної школи-десятирічки з 1 вересня 1949 р. 
з контингентом першого курсу 50 осіб).

Отже, органами центрального управлін-
ня і місцевими органами влади проводилася 
спільна робота із створення мережі навчаль-
них закладів, мистецької галузі з використан-
ням матеріальних ресурсів регіонів і загаль-
нодержавного організаційного потенціалу.

Цього часу не тільки відновлюється, а й 
формується як функціонально-організаційна, 
так і законодавчо-правова складова галузі.

За відсутності належних матеріаль-
них ресурсів велике значення для під-
тримки мистецької діяльності на Україні 
надається моральним стимулам, які супрово-
джуються й матеріальною підтримкою. По-
становою Президії Верховної Ради УРСР від  
26 вересня 1944 р. “Про затвердження По-
ложення про почесні звання Українсь- 
кої РСР” крім інших почесних звань, інсти-
туалізуються й почесні звання мистецької ді-
яльності: Народного художника України, На-
родного артиста України, Заслуженого діяча 
мистецтв України, Заслуженого артиста Укра-
їни, що давало в роботі в державних устано-
вах й матеріальні доплати [2, 13–14].

Ще у 1944 р. Управлінням у справах мис-
тецтв при РНК УРСР ініційовано відзначення 
навчання кращих студентів вищих музичних 
навчальних закладів персональними стипен-
діями ім. М. В. Лисенка. У зв’язку з відзначен-
ням 100 річного ювілею від дня народження 
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М. В. Лисенка (у 1942 р. у зв’язку із воєнними 
діями офіційно ювілей не відзначався) по-
становою РНК і ЦК КП(б)У від 30 листопада 
1944 р. “Про увічнення пам’яті українського 
композитора М. В. Лисенка” ім’я славетного  
композитора присвоєно Львівській державній 
консерваторії, Київській державній музичній 
школі (10-річці) та іменні стипендії встанов-
лено студентам Київської державної консер-
ваторії — 3 стипендії, Львівській державній 
консерваторії — 2 стипендії, Київській музич-
ній школі (10-річці) — 5 стипендій.

Разом з тим, як у попередніх десятиліттях, 
так і в 40-х роках, актуальною залишалася 
проблема кадрів культурно-освітніх праців-
ників. В резолюції Пленуму ЦК КП(б)У від  
18 травня 1946 року “Про стан культурно-
освітньої роботи серед робітників підпри-
ємств м. Ворошиловграда, Маріуполя і в селах 
Миколаївської області” відзначалося, що, при-
міром, у Миколаївській обл. з 685 районних 
і сільських культурно-освітніх працівників 
вищу освіту мали 5 осіб, середню спеціаль- 
ну — 78 осіб. Основна ж маса працівни- 
ків — 506 осіб — мала початкову освіту. Тому 
Комітетові в справах культурно-освітніх за-
кладів при РНК УРСР було поставлено за-
вдання “до 1 липня 1946 р. розробити і подати 
на затвердження до ЦК КП(б)У заходи до під-
готовки і перепідготовки кадрів культурно-
освітніх закладів, особливо низової ланки” 
[6, 109]. Культурно-освітні заклади мали 
“подавати трудящим допомогу в подолан-
ні дрібновласницьких звичок, різними за-
собами роз’яснювати переваги радянського 
суспільного і державного ладу над капіта-
лістичним, переваги колгоспного ладу над од-
ноосібним господарством, роз’яснювати пра-
ва і обов’язки радянських громадян” [6, 110]. 
Комітетові у справах мистецтв при РНК УРСР 
і його керівнику Компанійцю М. П., який піс-
ля Корнійчука О. Є. знову очолив цю держав-
ну установу, ставилося завдання практикувати 
відрядження кваліфікованих артистів до об-
ласних, міських і районних центрів для про-
ведення консультативної роботи з місцевими 
працівниками культурно-освітніх закладів, 
керівництва семінарами керівників гуртків 
художньої самодіяльності, організовувати ви-

їзди пересувних театрів і бригад на гастролі в 
районні центри, на великі підприємства й до 
сільських клубів.

Культурно-мистецька діяльність вважа-
лась важливою сферою ідейно-політичного 
виховання і консолідації суспільства, про-
те залишалась кадрово не забезпеченою. Зо-
крема, не було достатньо бібліотечних пра- 
цівників, здатних здійснювати ідейне вихо-
вання громадянина країни. В зв’язку з від-
сутністю в Україні вищого навчального за-
кладу для їх підготовки  згідно з постановою 
Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1947 р. 
“Про відновлення державного бібліотечно-
го інституту в м. Харкові” з 1 червня 1947 р. 
розпочав роботу Державний бібліотечний ін-
ститут в м. Харкові, що існував до Великої Віт- 
чизняної війни. Організація відновлення його 
діяльності покладалася на Комітет у справах 
культурно-освітніх установ при РНК УРСР 
(пізніше заклад перепідпорядкували Мінкуль-
тури). Три факультети — бібліотекознавства, 
бібліографії та дитячих і юнацьких бібліотек 
мали готувати на денному й заочному відді-
леннях 550 студентів, з них 300 на заочному.

Про значення культурно-мистецької сфери 
в консолідації суспільства свідчить практи-
ка урядових рішень цього періоду. Протягом 
першої повоєнної п’ятирічки перед галуззю 
культури і мистецтва, згідно з “П’ятирічним 
планом відбудови й розвитку народного 
господарства Української РСР на 1946— 
1950 рр.”, ставилося завдання довести кіль-
кість театрів до 131, відбудувати і збудувати 
театри в Києві, Вінниці, Ворошиловграді, Ми-
колаєві, Ровно, Сталіно (Донецьк), Полтаві, 
Маріуполі, Ізмаїлі, Сумах, Тернополі, Черніго-
ві; довести у 1950 р. кількість студентів у ви-
щих мистецьких навчальних закладах, підпо-
рядкованих Комітету в справах мистецтв при 
Раді Міністрів УРСР, до 2535 осіб проти 2015 
осіб у 1940 р. Кількість учнів у театральних, 
художніх, музичних і хореографічному учили-
щах мало становити 7465 осіб проти 6236 осіб 
у 1940 р. Кількість дитячих музичних і худож-
ніх шкіл мала зрости до 41 проти 32 у 1940 р. 
[3, 237–241]. Кількість культурно-освітніх за-
кладів мала зрости: сільських клубів — до 16,8 
тис., районних будинків культури — до 780; 
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кількість підпорядкованих Комітету в справах 
культосвітніх закладів при РНК УРСР масових  
самостійних бібліотек зрости до 4,9 тис., му-
зеїв —до 159. В Україні протягом 1946–1950 
років було підготовлено понад 126 тис. фахів-
ців із вищою освітою.

Проте повоєнні роки пов’язані не тільки із 
стрімким відновленням галузі, а й з новими 
репресіями та пошуками “ворогів народу”. 
Одна за одною виходять урядові постанови, в 
основі яких суб’єктивні оцінки й перекручен-
ня в аналізі загального стану літератури і мис-
тецтва подано як офіційні, загальнодержавні.

Справжній ідеологічний наступ на творчих 
працівників розпочався з публікації постано-
ви ЦК ВКП(б) від 14 серпня 1946 р. “Про жур-
нали “Звезда» і “Ленінград»”[5, 456–459].

За безідейність та відсутність у репертуарі 
п’єс радянських авторів на сучасні теми в по-
станові ЦК ВКП(б) від 26 серпня 1946 р. “Про 
репертуар драматичних театрів і заходи його 
поліпшення” критиці з наступними “оргвис-
новками” піддано діяльність як російських, 
так і українських театрів — Київського драма-
тичного театру ім. Франка, Харківського теа-
тру ім. Шевченка. В постанові нагадано, що 
у п’єсах і спектаклях повинно відображатися 
життя радянського суспільства в його невпин-
ному русі вперед, радянська молодь виховува-
тися відданою Батьківщині, такою, що вірить 
у перемогу радянської влади [5, 460–464].

Уже цього періоду навіть урядом визнаєть-
ся значна забюрократизованість мистецької 
справи. ЦК ВКП(б) у критиці роботи театрів 
констатує, що “серйозною перешкодою для 
просування в театри радянських п’єс є наяв-
ність великої кількості інстанцій і окремих 
осіб, що мають право виправляти і дозволя-
ти п’єси до друку і до постановки в театрах” 
[5, 463]. Рецензуванням мистецьких творів 
займалися працівники місцевих управлінь у 
справах мистецтв, республіканські комітети 
в справах мистецтв, Головрепертком, Голов- 
не театральне управління Комітету у справах 
мистецтв, Художня рада Комітету, керівники 
театрів, працівники редакцій і видавництв.

Після таких настанов ЦК ВКП(б), своєю 
чергою, ЦК КП(б)У постановою від 12 жовтня 
1946 р. “Про репертуар драматичних і оперних 

театрів УРСР і заходи до його поліпшення” 
розширює пошук недоліків у згаданій справі в 
Україні. В українському варіанті до критики ро-
боти драматичних театрів додано й оперні теа-
три, в яких сучасна на той час опера майже на 
ставилася. В постанові відзначено як негатив-
ну роботу Київського театру російської драми  
ім. Лесі Українки, Харківського театру ро-
сійської драми, Львівського театру ім. Зань-
ковецької, Запорізького театру ім. Щорса, 
Чернівецького музично-драматичного театру, 
Єврейського театру ім. Шолом-Алейхема, 
Львівського театру юного глядача імені 
О. М. Горького [8]. Комітет у справах мистецтв 
при РНК УРСР у такій ситуації мав забезпе-
чити “виховання трудящих мас українського 
народу в дусі непохитної дружби радянських 
народів, любові до великого російського на-
роду і ненависті до всіх ворогів радянсько-
го ладу, в тому числі до найлютіших ворогів 
українського народу”. Такими ворогами в 
постанові визначалися українсько-німецькі 
націоналісти. Враховуючи відсутність радян-
ської опери в репертуарі оперних театрів, пе-
ред Комітетом у справах мистецтв при РНК 
УРСР поставлено завдання керівництва робо-
тою композиторів і лібретистів із створення 
нових радянських опер. Відтепер репертуар 
театрів мав формувати цей Комітет із вимо-
гою пропаганди творів російської класики та 
драматургії народів СРСР, творів про перемо-
гу радянського ладу в країні. Водночас уряд 
ставить і завдання щорічного оновлення ре-
пертуару 2–3 спектаклями, що було важливо 
для творчого оновлення труп, розширення 
підготовки акторів, режисерів, активізації ді-
яльності мистецьких навчальних закладів.

Новий етап посилення тоталітарного конт- 
ролю над суспільною свідомістю, творчою 
молоддю розпочато в Москві з прийняттям 
постанови ЦК ВКП(б) від 10 лютого 1948 р. 
“Про оперу “Велика дружба” В.”Мураделі” 
[4, 27–31]. Цим документом встановлюва-
лися критерії оцінки музичної творчості та 
шляхи формування радянської культури не з 
посиланням на мистецькі авторитети, а з по-
літичних позицій. З позицій соціалістично-
го реалізму неприпустимою стала творчість 
Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва, В. Мураделі, 
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А. Хачатуряна, В. Шебаліна, М. Мясковського, 
які “не розуміли” своєї ролі і “покликання” 
щодо зміцнення радянської влади.

Особливо важливим питанням було недо-
пущення альтернативних думок у молодіжне 
середовище. В постанові конкретно зазначено, 
що “порочний, антинародний, формалістич-
ний напрям у радянській музиці згубно впли-
ває також на підготовку і виховання молодих 
композиторів у наших консерваторіях, і, пере-
дусім, у Московській консерваторії (директор 
тов. Шебалін), де формалістичний напрям є 
панівним.” Вказано також і на  конкретні не-
доліки, з якими треба боротися, і шляхи ви-
правлення ситуації. “Студентам не прищеплю-
ють поваги до кращих традицій російської та 
західної музики, не виховують у них любові 
до народної творчості, до демократичних му-
зичних форм. Творчість багатьох вихованців 
консерваторій є безоглядним наслідуванням 
музики Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва та ін.” 
[6, 164]. Рішенням уряду було вирішено, що 
культурні запити і рівень художніх смаків ра-
дянського народу надзвичайно виросли і тому 
потребують від композиторів високоякісних 
та ідейних творів в усіх жанрах — у галузі 
оперної, симфонічної музики, в пісенній твор-
чості, в хоровій і танцювальній музиці.

На цей час приміром, музичне мистецтво 
відзначилося творами з глибоким змістом, 
присвяченим темі боротьби країни за свободу 
і незалежність — вона стала центральною у 
творчості К. Данькевича і Д. Клебанова, П. Ко-
зицького, М. Вериківського та Г. Верьовки. 
Вони продовжують традиції обробок народ-
них пісень і оригінальних хорових жанрів, за-
початковані М. Лисенком та М. Леонтовичем, 
розвивають оперний, симфонічний жанри. 
Талановиті вихованці Київської консервато-
рії, учні Р. Глієра — Л. Ревуцький та Б. Лято-
шинський, з іменами яких пов’язані найвизна-
чніші досягнення української музики ХХ ст., 
започатковують нові типи українського сим-
фонізму: лірико-епічний та драматичний, що 
стали визначальними в музичній культурі 
України.

Особливості національного світосприй-
няття, національна ідея в творчості найта-
лановитіших українських композиторів ви-

значаються як антинародні. Тому в Україні 
боротьба з формалізмом у мистецтві набула 
нового забарвлення. До неї додалося ще й ви-
явлення у творчості українських композито-
рів, музикознавців-критиків тенденцій буржу-
азного націоналізму. Постановою ЦК КП(б)
У від 23 травня 1948 р. “Про стан і заходи 
поліпшення музичного мистецтва на Україні 
у зв’язку з рішенням ЦК ВКП(б) “Про оперу 
“Велика дружба» В. Мураделі” [9] було визна-
чено, що в творчості українських композито-
рів наявні безідейність, внутрішня спустоше-
ність, “у своїх творах вони не розкривають 
ідейно-художнього змісту і музичних особли-
востей народної пісні, творчо не осмислюють 
її і не збагачують героїчною сучасністю”.

Під жорна тоталітарної системи потрапи-
ли Б. Лятошинський та його наслідувачі Г. Та-
ранов, І. Белза, М. Тіц, М. Гозенпуд. Критики 
зазнала творчість М. Вериківського, більшість 
творів якого присвячено історичній тематиці, 
але на переконання влади не була позбавлена 
повністю впливу буржуазної, націоналістич-
ної ідеології, що вважалися одним з найбільш 
живучих пережитків капіталізму в свідомості 
людей. Хиби і перекручення було знайдено 
у творчості композиторів західноукраїнської 
мистецької школи — М. Колесси, Р. Сімовича, 
котрі, як було зазначено у постанові, особли-
во гостро відчули протягом багатьох років на 
собі вплив західноєвропейської та американ-
ської музики

Цим і багатьом іншим українським митцям 
довелося працювати у важких умовах ідео-
логічного пресингу ще й тому, що вони вели 
викладацьку роботу у провідних мистецьких 
вищих навчальних закладах. Отже, їхня діяль-
ність завдала, як зазначено в постанові, “вели-
кої шкоди справі підготовки музичних кадрів 
в Україні. Деякі українські композитори-
“формалісти”, бувши одночасно професора-
ми консерваторій, не виховували студентів 
на кращих зразках класичної спадщини, не 
культивували в музиці демократичних форм, 
не прищеплювали молодим творчим кадрам 
почуття глибокої поваги до художніх запитів 
радянського народу. Це призвело до того, що 
окремі випускники консерваторій Української 
РСР, бездумно переймаючи творчі принципи 
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своїх учителів, стали наслідувачами форма-
лістичного напряму в музиці” [6, 171]. Такою 
була офіційна оцінка їх діяльності засобами 
масової інформації, владою.

Разом з тим така оцінка свідчить, що в твор-
чості української інтелігенції зберігався націо- 
нальний дух, національна самосвідомість. Са-
мобутність залишається в регіональних твор-
чих школах, композиторських і виконавських 
школах Київської, Львівської, Харківської 
консерваторій тощо. І на них покладалося ви-
рішення питання створення наукових праць з 
питань російської і української класичної му-
зичної спадщини, історії української музики і 
радянської естетики, а також виявлення і ви-
криття соціалістичному реалізму чужих прин-
ципів і поглядів та лжетеорії в музиці.

Важливу роль в удосконаленні змісту осві-
ти було відведено центральному органу вико-
навчої влади — Комітету у справах мистецтв 
при Раді Міністрів УРСР. Наступною поста-
новою Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 
1948 р. “Про поліпшення  підготовки музич-
них і вокальних кадрів на Україні”, крім за-
гальнополітичних завдань боротьби з форма-
лістичними принципами і схилянням перед 
буржуазним мистецтвом у вихованні молодих 
композиторів, істориків і теоретиків, перед-
бачалася стандартизація освітніх послуг. Ко-
мітет у справах мистецтв при Раді Міністрів 
УРСР мав протягом 1948–1949 років забезпе-
чити впровадження в усіх музичних навчаль-
них закладах УРСР нових єдиних  навчальних 
програм і підручників з основних музично-
теоретичних, історичних і спеціальних дис-
циплін, забезпечити протягом 1948–1960 
років підготовку і видання репертуару з усіх 
виконавських спеціальностей консерваторій, 
музичних училищ і музичних шкіл, складан-
ня програми курсу “Українська радянська му-

зика” і курсу гри на народних інструментах, 
зокрема гри на бандурі. Але вся освітня, твор-
ча, культурна, освітня, соціальна діяльність 
мистецьких навчальних закладів перебувала 
в колі оголошених владою ідеологічних пара-
дигм соціалістичного реалізму.

Можна зробити висновок, що інституалі-
зація культурно-мистецької галузі була тісно 
пов’язана не тільки з діяльністю яскравих 
творчих особистостей, державних установ, 
театральними, концертно-виконавськими ко-
лективами, з організацією спеціалізованої за 
напрямами освітньої сфери, представленої 
мистецькими вищими і середніми спеціаль-
ними навчальними закладами. До них додали-
ся й навчальні заклади нового — культурно-
освітнього спрямування, дитячі музичні 
школи, створені в процесі еволюції системи 
мистецької освіти.

Для цього використовувалася вже створена 
широка мережа мистецьких навчальних за-
кладів. Київська, Харківська, Одеська, Львів-
ська консерваторії, Київський художній інсти-
тут, Київський театральний інститут готували 
кадри викладачів як для власних потреб, так і 
для музичних училищ Артемівська, Вінниці, 
Дніпропетровська, Донецька, Житомира, Лу-
ганська, Миколаєва, Полтави, Сімферополя, 
Херсона, Харкова, Чернігова, Чернівців, ху-
дожніх (декоративно-ужиткового мистецтва) 
училищ Дніпропетровська, Києва, Одеси, 
Львова, Харкова, Дніпропетровського теа-
трального училища, мережі дитячих музичних 
шкіл-семирічок тощо, які відкрито у великих 
культурних центрах. Разом з театрально-
концертними колективами вони підносили ор-
ганізаційний і професійний рівень культурно-
освітньої роботи, утворюючи галузь культури 
і мистецтва на чолі з центральним органом 
виконавчої влади.
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Актуальність. Афористичне “з суми без-
конечно малих виникає безконечно велике” 
(Ліна Костенко) є завуальованим аргументом 
на користь дослідження дитячого фольклору, 
традиції плекання і спрямування дитини, ді-
тей, а відтак — української нації. Адже саме 
дитячий фольклор першим запроваджував 
найменших у світ мистецтва, поезії, творчос-
ті, любові. Занедбуючи цей ресурс, занедбу-
ємо свої прадавні скарби. Тому надзвичайно 
актуальним є дослідження когнітивних мож-
ливостей традиційного українського дитячого 
фольклору, який сконцентрував у собі пози-
тивний досвід багатьох поколінь, що ставали 
перед необхідністю формувати світогляд ди-
тини, допомагали їй віднайти себе в певній 
системі цінностей.

Мета роботи полягає у фронтальному до-
слідженні українського дитячого фольклору в 
аспекті з’ясування його когнітивних можли-
востей у формуванні світогляду дитини тра-

диційними засобами. Для досягнення постав-
леної мети визначено такі завдання:

● на основі опрацьованого фольклорного 
матеріалу подати нове розуміння специфіки 
українського дитячого фольклору та окресли-
ти його функціональне навантаження;

● дослідити когнітивні можливості укра-
їнського дитячого фольклору, його вплив на 
формування критичного та прогностичного 
мислення;

● проаналізувати механізми та вікові етапи 
опанування дитиною часопросторової карти-
ни світу, основні чинники формування світо-
гляду.

Теоретико-методологічна  основа  до-
слідження. Сучасна етнокультурологія по-
стає перед необхідністю інтегрувати здо-
бутки інших гуманітарних дисциплін для 
поглиблення результатів дослідження. Аналіз 
когнітивних функцій та імпліцитних можли-
востей формування світогляду засобами тра-

Ярослава Левчук

ДО ПРОбЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ 
ЗАСОбАМИ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯчОГО ФОЛЬКЛОРУ

Анотація. У статті на матеріалі традиційного укра-
їнського дитячого фольклору досліджено його когні-
тивні можливості формування світогляду. Проаналі-
зовано специфіку традиційного українського дитячого 
фольклору, імпліцитні можливості формування світо-
гляду в ньому. У поєднанні структурних систем світу 
та антисвіту, залучаючи механізми карнавалу, дитина 
вибудовує мікрокосм, який є фундаментом формування 
її світогляду. 
Ключові слова: традиційний український дитячий фоль-
клор, когнітивні функції, імпліцитні можливості фор-
мування світогляду, критичне мислення, прогностика, 
народна дитяча субкультура, система координат сві-
тобудови, антисвіт, максими народної моралі, етичні 
чинники формування світогляду.

Аннотация. Основой когнитивного потенциала тра-
диционного украинского детского фольклора является 
заложенная в нем система формирования у ребенка 
основ критического (аналитического) мышления (в 
частности, и явления прогностики), свойственного 
народной детской субкультуре. Имплицитные возмож-
ности формирования мировоззрения основанны в тра-
диционном украинском детском фольклоре на системе 

координат мироздания, которая сначала предлагается 
ребенку взрослыми, а со временем осмысливается и ин-
терпретируется в фольклоре и игровой культуре самим 
ребенком. В композиции структурных систем мира и 
антимира, привлекая механизмы карнавальной культу-
ры, ребенок выстраивает микрокосм, который стано-
вится фундаментом формирования его мировоззрения. 
Ключевые  слова: традиционный украинский детский 
фольклор, когнитивные функции, критическое мышле-
ние, прогнозирование, традиционная детская субкуль-
тура, система культурних координат.

Summary. Implosive possibility of the worldview formation 
in it is based on the system of co-ordinates of the universe 
which at first is offered to the child by adults, and is after-
wards comprehended and interpretated by a child in folklore 
and playing culture. In the composition of structural systems 
of world and anti-world, attracting the mechanisms of car-
nival, a child creates a microcosm which is the foundation 
of his or her worldview. 
Key words: traditional Ukrainian child folklore, cognitive 
functions, implicive possibilities of the worldview formation, 
critical thought, the ability to foresee, child folk subculture, 
system of co-ordinates of the universe.
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диційного дитячого фольклору здійснено за 
допомогою використання теорії критичного 
мислення, запропонованої американським 
психологом Д. Халперн, зіставлення когні-
тивних можливостей первісного мислення та 
дитячого фольклору, спираючись на висновки 
К. Леві-Строса, залучаючи до аналізу ігрової 
специфіки дитячого фольклору праці Е. Бер-
на, Д. Ельконіна, Й. Гейзінґи, Є. Покровського. 
Для тлумачення особливостей світу та анти-
світу, функціонування у дитячому фольклорі 
та субкультурі системи карнавалу користу-
ємося висновками досліджень М. Бахтіна, 
П. Берка, Д. Лихачова.

Виклад основного матеріалу. Процес піз-
нання людиною навколишнього світу – ево-
люційний, безперервний, кожне нове поколін-
ня включається в цей процес, послуговуючись 
як новими засобами та механізмами, так і та-
кими, що застосовувалися попередніми по-
коліннями і збережені в культурній традиції. 
Початок цього процесу, засвоєння основних 
форм і способів пізнання світу припадає на 
дитинство, визначаючи шляхи подальшого 
розвитку особистості. У дитячому середови-
щі формується внутрішня субкультура, яка 
підкоряється своєрідним законам, має спільні 
уявлення про картину світу, часто використо-
вує специфічну мову. Між дитиною і світом 
дорослих вибудовується напівреальний світ 
егоцентричного мислення та фантазії, що вті-
люється й у дитячому фольклорі, який є од-
ним із важливих засобів формування, збере-
ження й трансляції картини світу відповідно 
до певної системи координат.

Діти як своєрідний субетнос є носіями, 
зберігачами й творцями своєї субкультури, 
яка визначається, передусім, наявністю влас-
ної картини світу. Дитячий фольклор як форма 
втілення дитячої субкультури є надзвичайно 
важливим засобом формування, збереження і 
трансляції картини світу. Картина світу част-
ково видозмінюється у різних жанрах і видах 
дитячого фольклору. У колискових все обер-
тається довкола дитини, в пізніших вікових 
жанрах цей центр зміщується або і розпоро-
шується. Тривалість у часі — від народження 
до юності, динамізм, інтенсивність у розвитку 
дають підстави вести мову про полістадіаль-

ність дитинства, виокремлення кількох інтер-
валів. Такий поділ дозволяє прослідкувати, 
як відбувається процес розвитку дитини, її 
мислення, мови, становлення її світогляду, які 
психологічні константи, емоційні й “культур-
ні” переживання домінують у різних часах ди-
тинства. Це зумовлює зміну одних суголосних 
певному вікові жанрів фольклору іншими. 

Дитячому фольклору притаманна певна 
“текстова еклектичність”, тобто самостійне 
функціонування уламків текстів, контаміна-
ція або взаємодоповнення фрагментів текстів, 
що спричиняє міксування і взаємоперетікан-
ня жанрів. За жанрової контамінації зберіга-
ються лише найважливіші образи та смисли, 
привабливі за поетичною формою, прості для 
запам’ятовування і відтворення, зрозумілі ди-
тині. Вони утворюють чітку і зрозумілу систе-
му культурних констант, на основі яких фор-
мується психологічна належність людини до 
певної культурної спільноти. Дитячі вражен-
ня закладають підґрунтя для наступних етапів 
формування світогляду. З огляду на це вважа-
ємо за необхідне наголосити на таких особли-
востях українського дитячого фольклору, як

● двокомпонентність психологічної скла-
дової (дорослого і дитини) та постійне апелю-
вання багатьох жанрів дитячого фольклору до 
сакральних складових “культури дорослих”;

● спрямований вектор імперативу — у ма-
теринській ліриці імператив спрямований від 
світу до дитини (дидактика), а у власне дитя-
чому фольклорі — імператив іде від дитини 
до світу;

● дворівневий символізм — співфункціо-
нування ситуативного власного та запозиче-
ного з культури дорослих символічного ряду;

● наявність етапів опанування процесу 
метафоризації — перші кроки свідомості у 
вправах з метафоризації дійсності. Діти, піз-
наючи світ, проходять всі етапи розвитку мі-
фологічного мислення й застосування його 
в когнітивних процесах. Діти, як і дорослі, 
функціонуючи в ритуальній системі, постій-
но актуалізують процес пізнання — віднахо-
дження міфологічних смислів;

● паралельне і взамопроникне існування 
в ньому світу та антисвіту, культури та анти-
культури, підкорення стереотипам і нормам 
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поведінки та свідоме порушення їх, що дає 
поживу для творчості та сприяє розвиткові 
дитячої культури.

Немовля отримує від дорослих певну мо-
дель світу, яка стає стрижнем формування його 
власної моделі світобудови й одночасно озна-
кою належності дитини до тієї чи тієї культур-
ної спільноти. Дитина спочатку пасивно вхо-
дить у систему координат окремої культури, а 
згодом освоює задану модель світу та формує 
власне культурно-психологічне середовище. 
Дорослі або старші діти завдяки просторово-
моделювальним текстам дитячого фольклору 
(колисковим, пестушкам, потішкам, забавлян-
кам), а також властивостям мови задають ті 
найважливіші просторово-смислові коорди-
нати, які допомагають дитині набувати і усві-
домлювати її особистий досвід. Отже, впрова-
дження у свідомість цих моделей-стереотипів 
починається ще до самостійного освоєння  
світу дитиною. 

Дім у системі опанування дитиною світу є 
моделлю структуротвірних елементів — його 
складові використовуються як міри величи-
ни, відстані, як схеми побудови. Вектори руху 
починаються з дому або спрямовані до ньо-
го. Віхами простору, смисловими маркерами  
в самому домі були міфологічно значущі  
місця — піч, стіл, поріг, вікно. Дім для дитини, 
як, власне, і для дорослого, — це своєрідний 
первинний культурний космос, з яким зна-
йомиться дитина, інтуїтивно фіксуючи його 
устрій та освоюючи принципи його облашту-
вання як основу світобудови. Ще з колискових 
дитина накопичує в підсвідомості сукупність 
образів хатнього простору: у текстах чима-
ло згадок про його складові (лавки, стіл, піч, 
припічок): Кот-воркот /На віконце скок,/А з 
віконця та на лавку, /А з лавки та додолу, /А з 
додолу та в діброву, /З діброви та в лісок /Та й 
вирвав собі горішок [2, 238].

Рух в просторі поза домом відбувається до 
значущих місць у житті громади, місць скуп-
чення людей — церква, базар, млин, а також 
межових територій — річка, ліс. В україн-
ській материнській ліриці вектор опанування 
простору часто спрямований за межі дому й 
скерований самою ж матір’ю. 

Іноді екстраполюється за межі дому сама 

дитина, вона нібито стежить за міфологічни-
ми істотами, людьми і тваринами, які діють 
у різних ділянках простору. Їй відкриваються 
широкі горизонти: Сонко ходить по діброві, по 
долині, по вулиці, по комишу, кіт мандрує поза 
річку, по горі. Проте одним із найчастотніших 
локусів зовнішнього простору в материнській 
ліриці є локус саду, що перегукується також з 
весільною поезією та бароковою літературою 
з її образом-символом райського саду: Я по-
вішу колисочку та й на ябліночку, /Та прийде 
Бог колисати мою дитиночку [2, 96].

Є навіть пряма вказівка на зв’язок із об-
разом раю: “А гаю мій, гаю, підеме до раю, / 
Назбераме квітя, повиєме дітя [2, 162]”. Кота 
просять не йти в садочок, “Нехай галки літа-
ють, / Руту, м’яту щипають / Та віночки сплі-
тають — / То з руточки, то з м‘яточки, / З чер-
воного шовку / Та дитині на головку [2, 142]”. 
Цей віночок приносить дитині “сонки-дрімки 
в головочки, / Розум у мозочки [2, 143]”. Зва-
жаючи на постійне поєднання у фольклорі 
християнської та дохристиянської міфології, 
можемо стверджувати, що раєм називається 
територія локалізації потойбічних сил, тобто 
також і ліс, поле, звідки мати приносить три 
квіточки, що мають магічний вплив на долю 
дитини [2, 144].

Інтуїтивне прагнення дорослого, належно-
го до певної субкультури, якомога раніше дати 
дитині поняттєво-образну систему опертя для 
її світосприйняття напрочуд психологічно 
точно відповідає такому самому прагненню 
дитини. Для неї надзвичайно тяжким є хаос 
вражень, подій зовнішнього і внутрішнього 
життя, який необхідно організувати, щоб зро-
зуміти й опанувати. Для цього дитині необ-
хідні образно-поняттєве опертя, до якого вона 
буде прив’язувати мінливі події плинного 
життя, організовуючи їх у своєрідне ціле. Тра-
диційна культура забезпечувала дитину таким 
опертям у різноманітних формах, послідовно 
й поступально створюючи світоглядний фун-
дамент для формування особистості.

Поступово перед дитиною розгортаєть-
ся багатоманітний світ, вона накопичує й 
опановує зорові та слухові образи. На цьо-
му етапі в дію вступають мобілізаційні засо- 
би — пестушки та потішки. Синкретизм слова 
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і дії, започаткований погойдуванням і колис-
ковою, дістає новий поштовх. Пальчики (гра 
“Сорока-ворона”), долоньки (“Ладки-ладусі”), 
п’яточки (“Кую-кую чобіток”), голівка і шия 
(“Печу-печу хлібчик”) і поступово все тіло 
включається в сюжетну гру, різні частини тіла 
отримують імена і виконують певну ігрову 
роль. Властиве народній культурі зіставлення 
хліба і голови, що походить ще з прадавніх ча-
сів, закріпилось у багатьох жанрах фолькло-
ру. На рівні чуттєвої асоціації дитині вперше 
пропонується одна із засадничих символічних 
констант народної культури.  

Сформувавши досить чітку систему речей 
і явищ довкола себе, дитина наважується бра-
ти її під сумнів і починає вибудовувати свій 
альтернативний світ — антисвіт, що відобра-
жується, насамперед, у небилицях та пародіях 
на молитви, а також у шибеницьких колядках 
і щедрівках. Дитина може викликати в сво-
їй уяві будь-який образ, як завгодно змінити 
його, примусити в уяві дії розгортатися над-
звичайно стрімко. Всі ці дивовижні можли-
вості дають відчуття власної сили, дієздат-
ності, господарського порядкування уявними 
ситуаціями: Що то в світі за кумедія була,  
/Що курочка поросяток навела, /Поросятка 
та й волів навели, /А ті воли та й яйочка нане-
сли. /А безрукий ті яйочка позберав, /Та й го-
лому поза пазуху поклав. /Німий з глухим роз-
мовляє, /А сліпий тілько поглядає. /Без’язикий 
“караул” закричав, /А безногий у похід побі-
жав [4, 203].

Долучення дитини до фольклорного тлу-
мачення життєвих реалій підносило її особис-
тий досвід на висоту культурно-символічного 
узагальнення й надавало цьому поняттю ще й 
магічного смислу. Досвідом творення власно-
го світу, його варіацій, а згодом перевертан-
ня світу догори ногами є доросла культура, 
світ і антисвіт якої втілюється у вигляді кар-
навалу. Основою і головним механізмом від-
творення антисвіту є для дитини гра. Граючи 
словами, поняттями, логічними й алогічними 
конструкціями, дитина засвоює багатоманіт-
ність і парадоксальність навколишнього світу. 
Найяскравіше це простежується в небилицях, 
відбувається гра поняттями‚ подія чи явище 
епатажно викривлюється або обертається на 

свою протилежність. Позірний хаос, змальо-
ваний у небилиці, чи “кумедії”, як її трактує 
сам виконавець, підкоряється певним карна-
вальним законам інверсії, а також має глибо-
ке міфологічне підґрунтя. “Небиличний” світ 
будувався згідно зі сталими законами поети-
ки. Стилістичні засоби, властиві небиличній 
поетиці, — іронія, оксюморон, комічні гіпер-
боли, порівняння та епітети, — виникають 
й існують не самі по собі, не безвідносно до 
стилю решти фольклорних текстів, а як вто-
ринна надбудова стилістики “серйозних” жан-
рів, утворюючи окрему сукупність за рахунок 
пародійного викривлення-перетворення цілих 
текстів і сюжетів, і стилістики “первинних” 
стосовно пародій фольклорних жанрів. Віко-
ві прояви агресивності, потреба випробувати 
себе в ролі антагоніста також є причиною на-
явності негативу в дитячому фольклорі.

Трансформація релігійного образу відбу-
валася через звертання до Бога з наміром по-
рушити ієрархічну вертикаль. Дитина вперше 
входить у світ релігії, м’яко знімаючи напругу 
через ототожнення незрозумілого з буденни-
ми, знайомими життєвими колізіями. Окре-
мим проявом жанрової контамінації є великий 
масив колискових, у яких прямо чи опосеред-
ковано наявне пародіювання, примітивізація, 
спрощення молитви “Отче наш”: Отче наш! /
Батько наш!/Кури крав, на під клав. /Поможи, 
Боже, поїсти, /А на другі полізти [4, 130].

Канонічні знаки, узагальнення, шаблони і 
стереотипи, зокрема поведінкові та мисленнє-
ві, є засобами самозбереження кожної культу-
ри. А парадоксальність, гротеск виштовхують 
мислення в контекст життя, в його конкретний 
ритм і є рушійними силами розвитку культу-
ри. Формалізована система світобачення, від-
творена у дитячому фольклорі й заснована 
на постулатах “а” і “анти-а”, може бути уза-
гальнена в метасистемі дитячого і дорослого 
світогляду. Стосовно цієї метасистеми посту-
лати “а” і “анти-а” є підсистемами, окремими 
випадками, конструктивними елементами. 
Функціональне навантаження антисвіту, ви-
твореного в дитячому фольклорі, зафіксова-
ному на межі ХІХ—ХХ століть, цілком відпо-
відало психологічним і соціальним потребам 
дитини. У цьому світі дитина мала можливість 
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погратися, відчути себе в тій чи тій соціальній 
ролі, оперувати культурними стереотипами, 
виконувати й порушувати соціальні норми та 
правила поведінки. Входячи завдяки цьому в 
дорослий світ популярної культури, вона по-
слуговувалася фольклором, який генетично 
походив із цієї культури, видозмінившись від-
повідно до потреб дитини, й тому був ідеаль-
ним інструментом соціалізації в межах певної 
культурної спільноти. 

Український дитячий фольклор має потуж-
ний когнітивний ресурс формування критич-
ного та аналітичного мислення. У кожному з 
жанрів наявна принаймні частина складових 
критичного мислення: здатність планувати 
свої дії заздалегідь, гнучкість мислення, умін-
ня виправляти свої помилки, метакогнітивний 
моніторинг, пошук компромісних рішень. 

Прогностична функція в українському 
дитячому фольклорі реалізується насампе-
ред в ідеальному образі майбутньої людини. 
Неповнолітнім дітям співають колядки про 
хлопця-молодця, про дівчину-паву. Можливо, 
це залишки психологічних прийомів підготов-
ки до ініціації. Прогнозування наявне не лише 
у змісті, а й у формі вірша. Римі як логічній 
і очікуваній послідовності також властивий 
прогностичний механізм. Початок фрази по-
требує продовження у певному віршовому 
розмірі. Це помітно, коли дитина починає 
підспівувати незнайому пісню, інстинктивно 
прогнозуючи її наперед. Утворюється модаль-
ність минулого в майбутньому. 

Формула прогнозування використовується 
й у текстовому супроводі, очевидно, дитячої 
гри в русалок: Коли б мені не полин, /То я б 
тебе задавив. /Коли б мені не трава, /То я б 
тебе хавава, /Коли б мені не м’ята, /Да була б 
тобі тут хата [4, 205].

У вищенаведеному віршику маємо таке: 
“коли б.., то я б…”. Саме щодо умовного спо-
собу майбутнього часу дієслова існують певні 
моделі, що містять в собі передбачення, що 
визначають наступний крок. Ця формула по-
ширена має також і оберегово-прогностичну 
функцію. Прогнозування було одним із сю-
жетів карнавального дійства, за законами 
якого формувалася більшість жанрів дитячо-
го фольклору. У грі “Подорож сліпих” діти, 

виключаючи одну свою чуттєву здатність, 
активізують іншу. На землі накреслюють пря-
му і, зав’язавши очі, намагаються пройти по 
ній, а потім знімають пов’язку і перевіряють 
свою здатність орієнтуватися в просторі по 
пам’яті. Прогностичний механізм використо-
вується на дуже короткий проміжок часу, та 
сконденсованість у часі сприяє його швидко-
му вдосконаленню й активізації моделювання 
тривимірного простору. Той самий прогнос-
тичний механізм спрацьовує в усіх іграх “із 
зав’язаними очима”: “В деркача”, “Де ж гор-
щик”, “У свищика”, “У баби-куці”.

Прогностична функція дитячого фолькло-
ру, чітко виражена в кількох жанрах (заклич-
ках, примовках до комах, птахів), тут отримує 
нове смислове забарвлення у колискових та 
дражнилках, де часто відчутне бажання загля-
нути в майбутнє. Особливо це стосується со-
ціальної складової образу ідеальної людини. 
Прогнозуючи своє майбутнє родинне життя, 
дитина послуговується системою культурних 
стереотипів. Дитина засуджує негативні риси 
і стиль поведінки під впливом максим народ-
ної моралі — сублімованого етичного й есте-
тичного досвіду нації, який втілюється у кри-
теріях поведінки в її середовищі.

Посутнім для дослідження формування 
світогляду є і аналіз мотивів смерті та страж-
дання в українському дитячому фольклорі, 
зокрема відображення тих подій, поведінка 
в яких є унормованою в традиційному дитя-
чому соціумі та відображеною в його соціо-
культурних стереотипах — смерті, каліцтві, 
нещасних випадках, самогубстві. Такі події 
бентежать дитину, а відтак згадки про них 
дуже частотні у дитячому фольклорі. Якщо 
скласти разом згадки про смерть, каліцтво, 
вбивство, складається враження суцільного 
негативу. Але контекст, у який поміщаються 
ці події, має дещо інше, а часто і протилежне 
емоційне забарвлення. Причина цього криєть-
ся, зокрема, в системі поведінкових стерео-
типів, які насаджувалися дитині змалку. Мо-
тив смерті має кілька планів втілення, кілька 
іпостасей. У веснянках дівчинка, прогнозую-
чи своє майбутнє, зміну соціального статусу, 
визначає кілька варіантів розвитку життєвого 
сценарію, точніше три: смерть, весілля або 
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незмінний статус. Якщо ж смерть, то або до 
пекла, або до неба. Оптимізм у сприйнятті 
смерті походить з уявлення про циклічність 
життя, а отже, зі сподівання на відродження у 
майбутньому циклі, про смерть як тимчасове 
завмирання. Згадаймо подоляночку, яка впала, 
до землі припала, сім літ не вставала... Пісня 
і хоровод, що символізує коло, циклічність, 
здатні відродити її до танцю, до життя. Завдя-
ки грі, в якій дитина сприймає уявну ситуацію 
як реальну, подія смерті тлумачиться як тим-
часова, всесильність людини здатна змінити 
навіть цю ніби остаточну, кінцеву ситуацію. 

У колискових і власне дитячому фольклорі 
(пісеньки, колядки та щедрівки) описуються 
хаотичне каліцтво одразу кількох людей. На-
копичення таких страхітливих подій дещо на-
гадує сучасні фільми жахів або дитячі стра-
шилки: /...А піп упав з печі — /побив собі плечі. 
/А попадя з груби, /Та побила зуби; /Дитина з 
колиски, /Та побила писки. /А баран з-під лави 
— /Дитину рогами; /А кицька з комори — /Ди-
тину за ноги [4, 290].

Очевидно, в такий спосіб діти, а також до-
рослі, коли йдеться про колисанки, задоволь-
няють потребу переживати сильну нервову 
напругу, тренують психіку для вміння при 
потребі подолати жах, вгамувати негативні 
емоції. У колискових це поєднується з заспо-
кійливим ритмом, у колядках, навпаки, з бурх-
ливим святковим піднесенням. 

У дитячому фольклорі, іграх та іграшках 
міститься чимало ознак формування науко-
вого світогляду. Дитина дуже ощадлива у ви-
користанні слів, вона намагається найточні-

ше і найкоротшими словесними формулами 
означити явище, подію, свої враження, ніби 
боячись обтяжити свідомість свого слухача 
зайвим вантажем. Дитина на певному етапі 
розвитку відчуває необхідність застосовувати 
в пізнанні навколишньої дійсності механізми 
абстрагування і визначення найсуттєвіших 
властивостей об’єктів, здійснювати вибір ва-
ріантів поведінки чи характеризувати явища. 
Всі ці процеси відображені в дитячому фоль-
клорі, який, відповідно, є інструментом для їх-
ньої активізації. Останнє також визначає його 
актуальність для сучасного застосування.

Висновки. Отже, рушійною силою форму-
вання світогляду є потужні когнітивні мож-
ливості українського традиційного дитячого 
фольклору, які мають визначальне значення у 
відтворенні найкращих рис українського на-
роду. В дослідженні когнітивних функцій та 
імпліцитних можливостей формування світо-
гляду засобами українського традиційного ди-
тячого фольклору розглянуто основоположні 
для розуміння, трактування та перетворення 
навколишньої дійсності проблеми: формуван-
ня критичного (аналітичного) мислення, про-
цесу прогнозування, інтерпретації мотивів 
радості та страждання, побудови антиномії 
“світ-антисвіт”. В умовах пошуку дієвих засо-
бів розвитку сучасної дитини такий потужний 
спектр когнітивних можливостей, закладений 
у традиційному фольклорі, реалізує дві ме- 
ти — розвитку дитини та її етнізації, форму-
вання ще на підсвідомому рівні належності до 
певної культурної спільноти.
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Кінець XVI – перша половина XVII ст. – 
надзвичайний період в історії України та роз-
витку книжкової справи. У цей час, як і за 
доби Київської Русі, православна церква за-
лишалася синонімом культури, єдиним інсти-
тутом вираження самобутності українського 
народу.

Укладення Люблінської (1569) та Берес-
тейської (1596) уній викликало посилення в 
Україні соціального і національного гноблен-
ня. Під польською владою православна церква 
втратила своє привілейоване становище, опи-
нилася перед небезпекою повного знищення. 
“Унія сприяла закріпленню єдиної ієрархічної 
зверхності й недоторканності в церковних 
справах, вона цілком скасувала права релі-
гійної громади, нижчого духовенства, людей 
світських станів, церковних братств на само-
визначення в справах віри та самоврядування 
в церкві як релігійно-громадській організації. 
Ця система копіювала церковні відносини на 
олігархічно-шляхетський кшталт” [4, 29].

Найскладнішим було те, що більшість 
українських шляхтичів перейшла в католи-
цтво. Їхні нащадки швидко забули рідну мову, 
походження, навіть виявляли непримиренну 
ворожість до всього українського й право-
славного. Це призвело до посилення боротьби 
українського народу проти соціального, наці-
онального і релігійного гніту. 

На ґрунті давніх традицій, мови, побуту, 
звичаїв у XVI—XVIІ ст. на всіх етнографіч-

них просторах України почав формувати-
ся новий тип людини, що, попри соціальне  
приниження, шукала виходу з пут націона-
льно-економічного поневолення, прагнула 
розбудовувати власну, національну культуру 
[20, 109].

Група українських діячів, відданих пра-
вослав’ю, почала засновувати у своїх маєтках 
школи й друкарні, перейматися питаннями 
поширення християнства серед широких кіл 
населення. Так, досить широкою стала гео-
графія місць, де друкувалися книги. На їхніх 
титульних аркушах трапляються назви досить 
значної кількості міст, містечок, монастирів — 
Стрятин, Унів, Почаїв, Кременець, Чернігів, 
Новгород-Сіверський та ін. Такі друкарні не-
рідко, щойно з’явившись, незабаром зникали 
або через смерть мецената, який сприяв ви-
данню книг для “людей языка русскаго”, або 
через те, що чернець-друкар змінював місце 
свого тимчасового перебування. Часто випуск 
друкованих слов’янських книг у тому або тому 
містечку припинявся через переслідування 
осіб, причетних до цього (переслідування 
часом набували дуже жорстокого характеру), 
польською шляхтою і католицьким духівни-
цтвом [5, 26—28]. 

На захист православної віри ставали брат-
ства — громадські організації православних 
міщан, що брали активну участь у боротьбі 
українського народу проти націо-нально-
релігійного гноблення та експансії католициз-
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Анотація. У статті на історичному тлі змальовано 
життя та діяльність заможної української родини – 
Балабанів. Гедеон Балабан, засновник друкарень у міс-
течках Крилосі та Стрятині, створив шедеври україн-
ського книгодрукування XVII ст. Використавши кращі 
європейські зразки, Балабани підняли культуру України 
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Аннотация. В статье на историческом фоне отра-
жено жизнь и деятельность зажиточной украинской 
семьи – Балабанов. Гедеон Балабан, учредитель типо- 
графий в городках Крылосе и Стрятине, создал шедев-

ры украинского книгопечатания XVII в. Используя луч-
шие европейские образцы, Балабаны подняли культуру 
Украины на уровень элитарного искусства.
Ключевые  слова: Балабаны, история Украины, типо-
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Summary. In artikle on the history’s phone is reflect the life 
and activity of Ukrainian family — Balabans. Gedeon Bala-
ban — as the founder of typography’s on towns Krylos and 
Stryatyn, is created the shedevres of Ukrainian printing book 
in XVII century. Used the best European’s models, Balabans 
lift up the culture of Ukraine on the level of elite art.
Key words: Balabans, history of Ukraine.
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му. Саме в цей історичний період і розгорнула-
ся діяльність видатного українського видавця, 
просвітника, вченого Григорія Балабана, у чер-
нецтві — Гедеона (1530, 16.01.— 1607, 10.02, 
Унів). З 1566 р. він був єпископом у Львові, 
потім — у Галичі, Кам’янці-Подільському, з 
1576 р. — знов у Львові.

Балабани — давній західноукраїнський рід, 
з якого свого часу вийшло багато видатних 
людей, борців за православну християнську 
церкву, українську самобутність, культуру.

Найдавнішу згадку про основоположника 
роду Машка Балабановича зі Стрятина знахо-
димо в судовому позові, що мав місце у Льво-
ві 1437 р. [13, 34—35]. Представники роду 
Балабанів служили у війську, брали участь у 
походах, були старостами, мечниками, посла-
ми на сеймах, засновниками братств, висвя-
чувалися на високі церковні посади, яскравим 
репрезентантом роду є славнозвісний Гедеон 
Балабан.

Його батько — Марко, бувши вже зовсім 
старим, проміняв меч військовий на меч ду-
ховний: по смерті Макарія Тупчанського він,  
під іменем Арсенія (1549 — 1565), посів ка-
федру православного владики, все своє життя 
обстоював права й самостійність галицько-
львівського єпископства від зазіхань като-
лицької церкви. У 1566 р. Марко передав це 
місце своєму синові Григорію, а через три 
роки помер. Однак син не відразу зайняв цю 
посаду, а лише після смерті суперника свого 
батька, Івана Лопатки, у 1576 р., а доти жив у 
Галичі. Повернувшись до Львова, він прийняв 
ім’я Гедеон, владики Львівського, Галицького 
і Кам’янець-Подільського. Управління Жиди-
чинським монастирем Гедеон передав своєму 
племінникові Григорію, з яким часто плута-
ють його самого (тим більше, що Григорій 
висвячений своїм дядьком-єпископом у сан 
архимандрита під іменем Гедеон).

Незважаючи на те, що “увесь час свого 
життя Церква Українська серед інших право-
славних церков на Сході користувалася най-
більшою повагою” [15, 21], вона перебувала 
на межі животіння. Найпомітнішу роль в істо-
рії України, її культури відігравало тоді Львів-
ське Ставропігійське братство, яке “злучило-
ся зі всіма церковними братствами в Україні 

в один союз, щоби спільними силами боро-
нити віру й народність” [18, 44], а також його 
друкарня. У той час, коли вона мала перерву 
в роботі, в Галичині з’явилися дві нові дру-
карні — спочатку в Стрятині (1603—1505), 
а потім — у Крилосі (1506). Їхнім засновни-
ком був Гедеон Балабан. І. Огієнко зазначає, 
що друкарня у Стрятині заснована “десь року 
1602” [15, 138], а І. Крип’якевич — “біля 1603 
року” [10, 33—34]. Український книгознавець 
Г. Коляда стверджує, що це сталося “десь між 
1597 і 1599 рр.” [7, 154]. Відомо, що в Стря-
тинській друкарні було видано лише дві кни-
ги: “Служебник” (1604) та “Требник” (1606). 
Щоправда, згідно з архівними документами, 
друкувалася ще й третя книга — “Харитонія. 
То есть поповская наука” (1603), друкарем 
якої був Симон Будзина [6, 54]. Але жодного 
примірника цієї книги не виявлено.

Гедеон Балабан, що прислужився Вітчиз-
ні своїми благородними вчинками, став од-
нією з найсуперечливіших постатей в історії 
України. Ворогуючи впродовж тридцяти ро-
ків зі Львівським братством, він переслідував 
братчиків, відлучав їх від церкви, заковував у 
ланцюги, саджав до в’язниці, робив постійні 
наїзди на Онуфріївський монастир, заважав 
зводити церкву, старечий дім та інші будови 
тощо. “Церков Божію возмущаешь, людей  
Христовых и овцы паствы его, яко волков, рас-
пужаеш и гониш… раздоры в людях чиниш и 
друг на друга вооружаеш”, — писав митропо-
лит Михайло Рогоза Гедеонові [9, 154]. Такі 
злочинні дії спрямовувалися не лише проти 
львівських, а й проти рогатинських та голо-
гурівських братчиків. Відомо, що “однією з 
жертв сварки впав Іван Палітурник, син Івана 
Федорова, якого єпископ посадив у яму і умо-
рив” [12, 13].

Запальний, дратівливий, поглинутий бо-
ротьбою зі своїми супротивниками, до того  
ж — пристрасний мисливець-звіролов, єпис-
коп Гедеон був абсолютно неперебірливим у 
засобах. У пориві роздратування, зопалу він 
дав свою згоду на унію, але невдовзі огов-
тався й спокутував свій гріх, активно діючи 
й застосовуючи всі способи та засоби проти  
унії [1, 3].

Гедеон брався за будь-яке діло пристрасно 
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й натхненно і тому, відкриваючи обидві дру-
карні, мав на меті видавати слов’янські книги 
найкращого зразка, і не лише для українців, 
а й “инhми языки и писанми”. Гедеонові, що 
був “надзвичайно освіченою для свого часу 
людиною” [20, 57], на Берестейському соборі 
1594 р. доручили зайнятися текстологічними 
виправленнями богослужбових книжок, які 
надсилав преосв. Мелетій Пігас, Алексан-
дрійський патріарх. Не лише грецькими спис-
ками послуговувався Гедеон. “Видавець, не 
слідуючи виключно ні руським, ні сербським, 
ні молдавським і валахським спискам, не пе-
редаючи буквально текст грецький, дивився 
на всі списки, як на матеріал…” [8, 72—74]. 
Окрім того, Гедеон вносив чинопослідування 
зі старих слов’янських текстів, яких не було в 
списках. Робота кипіла. Крім уже згадувано-
го П. Беринди, в друкарні працював колишній 
учитель Братської школи Ф. Касіянович, “тща-
нием” якого книга “изслhдована и исправле-
на”, а коректором-“справщиком” був чернець 
Веніамін [17, 133]. Є документи, які встанов-
люють участь у ній Гавриїла Дорофеєвича. 
Він був учнем Кирила Лукаріса, який у листі 
до Львівського братства від 1614 р., рекомен-
дував його як “найособлившаго милостника 
науки… що ся тычеть наук способнейшаго до 
поратованя в них” [2, 201]. Там працював та-
кож Тарасій Земка [17,13—16], а можливо, ще 
й грек Федір Кассаніді, дидаскал Львівської 
братської школи [1, 33, 36] та ін. Усе це свід-
чить про неабиякі здібності стратега й орга-
нізатора Гедеона Балабана, серйозність його 
намірів і самовідданість у роботі.

Певною мірою результатом цієї діяльнос-
ті, як і іншими причинами, можна пояснити 
те, що унію в Галичині було ухвалено лише 
1707 р., рівно через 100 років по смерті Ге-
деона Балабана, при львівському єпископові  
Іосифові Шумлянському.

Закладенню друкарень у Стрятині та Кри-
лосі передували зібрання й підготовка літера-
турного художнього та технічно-друкарського 
матеріалу. А це важило дуже багато. Завдяки 
цьому, мабуть, “…саме тут випустили в світ 
найкращі після Федорова художньо оформле-
ні книги, і вони мають особливу вагу в історії 
початкового українського книгодрукування” 

[3, 95]. Не лишався поза увагою й текст книг. 
“Типографічно — оба Стрятинські друки — це 
найкращі книги західноукраїнської області… 
Требник і Служебник… й сьогодні мають пер-
шорядне значіння історичне” [19, 31]. Додай-
мо, Євангеліє Учительне, видрукуване в Кри-
лосі, заслуговує, мабуть, на ще вищу оцінку. 
До організації обох друкарень був причетний 
ще й інший племінник Гедеона — уніатський 
ігумен Іван (Ісайя).

Балабани володіли чудовою бібліотекою, 
збирали книги звідусіль. Серед західноєвро-
пейських вирізнялися південнослов’янські 
книги, оформлення яких справило вплив на 
оздоблення балабанівських друків, творчо пе-
реосмислювалося і знаходило своє втілення 
на українському ґрунті. Саме Балабани впро-
вадили до слов’янського книгодрукування за-
хідноєвропейську антикву. Особлива доля су-
дилася також 8-томній Плантенівській Біблії 
(1569—1573), вплив якої помітний у орна-
ментиці книг, виданих Балабанами. Важливе 
значення мала й рукописна книга. Ф. Титов за-
значає, що в книгах Балабанів “орнаментація 
ініціалів і заставок має двоякий характер” [21, 
61], очевидно, що тут спостерігається поєд-
нання двох шкіл — слов’янської та західноєв-
ропейської. Сучасні книгознавці Г. І. Коляда, 
Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич також підтверджу-
ють це. Переважає рослинний елемент, харак-
терний для давніх візантійсько-слов’янських 
рукописів — у вигляді листя, квітів, грон, а 
поміж буквами вимальовуються людські зо-
браження. Іноді рослинний візерунок поєд-
нувався із зображенням різних легендарних 
істот: амурів, янголів, тритонів, сирен, кен-
таврів, а також птахів і тварин. Можна спосте-
рігати сценки з Біблії (скажімо, гріхопадіння). 
“Ніколи друкарі й автори не звертали стільки 
уваги на зовнішню красу книжки, на її емоцій-
не значення в такій мірі” [11, 6]. Мистецтво 
цих давніх майстрів і сьогодні досліджені ще 
недостатньо, зроблено лише перші кроки в 
цьому напрямі.

Отже, стрятинські майстри збагатили 
українську друковану книгу новими, високо-
художніми оздобами, в яких елементи мисте-
цтва Відродження, що в цей період набули в 
Україні значного поширення, органічно по-
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єдналися з українською народною творчістю. 
З’явився новий вид заставок і художніх ініці-
алів — орнаментально-сюжетний, з вигадли-
вим поєднанням рослинних мотивів і фігур-
них зображень.

У крилоському виданні Євангелія Учитель-
ного вперше у практиці східнослов’янсько- 
го друкарства застосовано гравюри-ілюстра- 
ції — сюжетні композиції, вмонтовані в текст 
(перед тим використовувалися лише орнамен-
тальні прикраси і нечисленні фронтоспісні, 
(здебільшого портретні), гравюри, які стосу-
валися книги загалом, але не ілюстрували її 
змісту).

Герб роду Балабанів, видрукуваний на зво-
роті титульного аркуша, належить до герба 
Корчак — чаші-карафи, що по-польському 
тлумачиться як “корчак”. Герб “Корчак” має 
зображення чаші з головою собаки в ній, а на 
геральдичному полі — три символічні знаки, 
що, як гадають, позначають три ріки, найголо-
вніші в королівстві: Дунай, Саву й Тису. Поча-
ток цього герба польський історик Я. Длугош 
(1415—1480) відносить до часів Людовіка, 
короля Польського та Угорського. Однак, ін-
ший польський історик — Б. Папроцький 
(1543—1614), посилаючись на польсько-
го історика та геральдика С. Окольського 

(1580—1653), твердить, що герб з’явився ще 
раніше [14, 223—226]. Герб Балабанів, дещо 
видозмінений, використовувався пізніше, так 
само, як і їхні дошки, в численних вітчиз-
няних виданнях (напр., Анфологіоні 1619 р. 
друкарні Києво-Печерської лаври). “Техніка 
виготовлення таких гербів була дуже складна 
й вимагала досконалої графіки. Бачимо це на 
мистецтві таких гербів, як князів Острозьких, 
друкаря І. Федорова чи єпископа Гедеона Ба-
лабана” [20, 107].

Не лише чудовим оформленням своїх книг 
і дбайливим текстологічним опрацюванням 
прислужилися Балабани українському на-
родові. Їхні книги перетинали кордони своєї 
землі, підносячи, вітчизняну культуру на між-
народний рівень. Їхньому мистецтву судилося 
пережити не одне своє втілення, мати продо-
вження в інших століттях. Стрятинська дру-
карня дала початок київському друкарству: 
її устаткування придбав і перевіз до Києва 
Києво-Печерський архимандрит Єлисей Пле-
тенецький десь близько 1615 р. (37 дощок: 17 
заставок, 13 кінцівок, 6 ілюстрацій, 1 рамка); а 
матеріали Крилоської друкарні (7 дощок: 4 за-
ставки, 2 ілюстрації, 1 рамка) прислужилися 
друкарні Львівського братства, з яким Гедеон 
Балабан ворогував майже все своє життя.
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Актуальність  статті  полягає в окрес-
ленні категорії метафізичності та виявленні 
культурологічного контексту, в якому твори-
лася метафізична поезія ХVІІ ст.

Мета  статті представити синтез світо-
глядних систем в українському суспільстві 
доби Бароко, який впливав на формування 
філософсько-теологічної думки представни-
ків тогочасної культури.

Українська метафізична думка ХVІІ ст. ви-
являє свою специфіку переважно на рівні се-
мантичного змісту літературних текстів. Іден-
тифікувати особливості метафізичних текстів 
можна завдяки компаративному методу, тобто 
в контексті порівняння метафізичної семанти-
ки з філософською та релігійною. Метафізичні 
категорії сутнього, сутності, буття, динамі-
ки буття, субстанції, акциденції, трансцен-
дентності тощо актуалізуються в контексті 
літературознавчого дискурсу в Україні. Необ-
хідність диференціації загальнофілософської 
проблематики в літературі назріла історично 
у зв’язку із сучасним етапом гуманізації на-
уки після її дегуманізації механістичними 
принципами мислення. В центрі цього етапу 
традиційно стоїть антропологічна проблема-
тика та її зацікавленість природою духовності 
людини, природою, що її неможливо зрозу-
міти без етично-релігійного аспекту, який не 

висновується, а породжує аспект естетичний 
[2]. Метафізика як “теологічна філософія” 
(термін С. Свєжавського) також наявна у твор-
чості класиків суспільно-гуманітарних наук 
незалежно від світогляду, оскільки допомагає 
логічно пояснити джерела й мету людського 
прагнення до щастя.  

Варто наголосити на складності світо-
сприймання української барокової людини як 
носія християнської та етнорелігійної куль-
тури ХVІІ ст. Українська етнічна релігійність 
історично розвилася в контексті східнохрис-
тиянського богослов’я. З іншого боку, Київ 
зберігав зв’язки з Римом від церковного розко-
лу ХІ ст. (присутність київських митрополитів 
на екуменічних соборах Західної Церкви, за-
вдяки чому у ХVІІ ст. дозріли умови для ре-
формування Української православної Церк-
ви Петром Могилою й утворення Унії). Також 
відбувалося поступове нормативне наближен-
ня звичаєвого права “Руської правди” (ХІ ст.) 
до західнохристиянського університетського 
права. Наслідком розвитку емпіричних наук 
в Європі була поява різних концепцій життя, 
що загострило конфлікт між ренесансним 
способом мислення, яке успадкувало Бароко, 
та відновленими середньовічними ідеалами. 
З’являється людина роздвоєна, пригнічена мо- 
рально-релігійними сумнівами. Містицизм 
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і внутрішня потреба пізнання таємниць Усе- 
світу — це те, що вирізняє барокову люди-
ну ХVII ст. В українському контексті цей 
факт свідомості було загострено політичним 
роз’єднанням народу, що унеможливило його 
подальшу державність у культурно-євро-пей- 
ських формах. На цей час у Західній Європі 
завершилися релігійні війни з черговим розко-
лом Церкви і початком формування нових на-
ціональних держав. Відгуки цих подій в Укра-
їні ХVII ст. сформували культурно-по-літичну 
опозицію: у Києво-Могилянській академії на-
працьовано синтез східного богослов’я й за-
хідної філософії, але цей культурний процес 
зупинився через поразку у боротьбі за націо-
нальну незалежність народу. Відтак культурні 
й національно-політичні плани української 
еліти було перервано. Це драматично впли-
нуло на формування естетичних структур 
українського духовного генія. Культурний 
феномен доби Руїни посилив інтровертність 
творчої людини, яка шукала Бога в собі. 

Водночас інтелект людини Бароко втрачає 
об’єктивні релігійно-моральні орієнтири, на-
магаючись, проте, затримати звичну й зрозумі-
лу йому з часів середньовіччя інтегральність: 
почуватися частиною світу (що є ознакою ре-
лігійної свідомості), а не чинити “суд” над сві-
том (ознаки нової історичної свідомості, що 
пізніше стало основою кантіанства). Власне, 
самоідентифікація людини як частини світу 
лежить в основі узагальнення “барокова лю-
дина”. Розуміння універсального характеру 
християнської моральності, яке існувало до 
того часу, суттєво розхитується в ХVІІ ст. В 
образно-стилістичному полі конкретних по-
етичних творів “речі” перетворюються на ду-
ховні сутності. Цей творчий акт перетворення 
має свою особливість і у свідомості бароко-
вого українця. Тому саме на кінець ХVII ст. 
виразно постає цілісний образ української 
барокової культури зі сформованою шкалою 
цінностей та визначаються прикметні риси 
українського культурного типу нових часів [8, 
242]. В історичному часі цей процес збігаєть-
ся з розквітом бароко в Європі.   

У творчій думці високого бароко відбу-
вається синтез схоластично-філософського 
світогляду з фольклорно-національним світо-

відчуттям. Відтак поетична творчість україн-
ського Бароко акумулює загальнохристиян-
ську метафізику та особливості національної 
культури. Зокрема, це простежується в елітар-
них формах поезії та мистецтва. Особливого 
акценту набирає в них пошук національної 
самоідентифікації, в якому спостерігаємо дра- 
матичний шлях свідомого підпорядкування 
загальнохристиянським духовним ціннос-
тям. З одного боку, це давало бароковій лю-
дині відносну моральну рівновагу, а з іншо- 
го — підсилювало поліфонічний момент укра-
їнської культури, який природно поєднувався 
з традиційною відкритістю етнічної психоло-
гії на духовне життя інших народів. 

Таким чином, формувався новий досвід 
духовної єдності українського народу через 
відкритість творчого пізнання. Мислителі 
києво-могилянської школи спрямовували свої 
пошуки до синтезу містичного православ’я з 
практицизмом католицької думки. Традицій-
ний практицизм католицької свідомості було 
закладено на теоретичному рівні в емпіричних 
можливостях класичного томізму. Св. Тома 
Аквінський у ХІІІ ст. узагальнив духовно-
раціональний розвиток християнської цивілі-
зації І тисячоліття. Спираючись на методоло-
гічний фундамент Аристотеля, він розвинув 
реалістичний метод у філософії, створивши 
нову систему наукового світогляду. 

Лінія розвитку української етнічної мен-
тальності була досить близькою до містико-
емпіричного плану взагалі. У світлі цього 
положення більш глибинно й рельєфно по-
стають складні інтенції українських метафі-
зичних поетів другої половини XVΙΙ ст. Адже 
поети цієї доби передусім отримували вихо-
вання в стінах Києво-Могилянської академії. 
Ідеться насамперед про єдність в екзистенцій-
ній свідомості людини таких сталих ціннос-
тей, як Добро, Істина, Краса (Bonum, Verum, 
Pulchrum), які акцентуються у філософії то-
містичного реалізму. Універсальність (взаємо-
зумовленість логічного та містичного пізнан-
ня) як коренева методологічна характеристика 
західнохристиянської філософії творила якіс-
но інший модуль духовності, який був чужим 
для послідовно містичного Сходу.

Проте в самому факті різності духовних 
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модулів християнства в Україні ніколи не було 
нетерпимості. Вона з’явилася як психологіч-
ний феномен захисту рідного світовідчуття й 
набула виключно політичного змісту. Нато-
мість завдяки досвіду томізму східнохристи-
янське розуміння споглядання отримало під-
тримку рефлексії, ставши відтак соціально 
активнішим, а отже, й світоглядно впливові-
шим. Той факт, що українське православ’я не 
виявило реакції захисту від рефлектизованого 
релігійного споглядання (тобто споглядання 
на рівні понять і суджень як пасивних проце-
сів інтелекту), а, навпаки, створило власний, 
православний варіант схоластики як системи в 
межах Київської Академії Могилянської доби, 
говорить про екуменічні властивості духовно-
го модуля українського народу, а може, й про 
стихійно філософський характер ментальнос-
ті, який відкидає будь-яку крайність думки. 

Емпіризм як пізнання через відчуття зав- 
жди звертав увагу на конкретні потреби лю-
дини в її культурному контексті. Тому ре-
форми Петра Могили, на світоглядному рівні 
яких позначився схоластично-томістичний 
вплив, створювали широкі можливості для 
формування української культурної еліти в 
загальноєвропейському контексті без відри-
ву від власної культурно-історичної традиції. 
Українській бароковій думці не було властиве 
ні суто предметне мислення (номіналізм), ні 
філософська позиція неможливості пізнання 
сутності речей (нераціональна традиція іси- 
хазму) [3]. Томістичний метод, синтезова-
ний українським православ’ям могилянської 
доби, вперше в історії української наукової 
думки зміг урівноважити західний і східний 
раціональні досвіди християнства. Власне цей 
факт створив світоглядні умови ориґінальнос-
ті української барокової метафізичної поезії.

Могилянська реформа освіти намагалася 
поєднати схоластичну систему мислення з на-
ціональним пробудженням свідомості. Крім 
того, барокова людина прагнула зберегти се-
редньовічний цілісний світогляд, який іноді 
називають теоцентричним. Проте під впли-
вом пізньоренесансного гуманізму  цілісність 
людської особи розхитується індивідуаліс-
тичним світовідчуттям, що штовхає людину 
до крайнощів, в яких формується новочасний 

антропоцентризм. Власне, теоцентризм і ан-
тропоцентризм  стає провідною опозицією 
барокової доби. 

Отже, на українському культурному ґрунті 
зазначена опозиція актуалізувалася передусім 
як протистояння в єдності схоластичного та 
національного. Реалії конфронтаційного зов- 
нішнього життя в кризових періодах історії не 
сприяли іманентним українцеві мрійливості 
та споглядальності. Тогочасна українська на-
укова думка шукала світоглядну позицію, яка 
б допомогла людині врівноважити душевну 
роздвоєність. І схоластична система св. Томи 
Аквінського з її vita activa et vita contemplativа 
(єдність життя активного та споглядально-
го), модернізована новочасною теологією з 
ознаками критицизму щодо раціоналізова-
ного мовного стилю схоластики, стала доко-
нечно на часі й перевела свідомість еліти на 
інший онтологічний рівень. У таких змінах 
свідомості української еліти барокової доби 
можна вбачати джерело наступного історич-
ного етапу українського державотворення у 
XVII ст. Ідеться насамперед про ґрунтовну 
католицьку освіченість двох лідерів тогочас-
ної української еліти та їхнього середови-
ща, які вплинули на перебіг історичних по- 
дій, — митрополита Петра Могили та  гетьма-
на Богдана Хмельницького. Західноєвропей-
ські університети на той час уже розробили 
поняття національного та міжнародного права 
(ХIV–ХVІ ст.), які було побудовано на основі 
теологічного поняття ієрархії та юридичного 
поняття монархії. Петро Могила намагався 
підготувати релігійно-культурний ґрунт для 
нової соціальної політики, а Богдан Хмель-
ницький прагнув актуалізувати цю загальноєв-
ропейську правно-політичну культуру у факті 
відродження на новому ґрунті української мо-
нархії. Зазначена західноєвропейська правни-
ча традиція, яка привела  до  формування на-
ціонального та міжнародного християнського 
права, своїми коренями сягає історичного 
розвитку схоластичного методу, побудованого 
на діалектичному дискурсі правних ідей. Діа-
лектичне протистояння цих правних ідей фор-
мувалося від ХІ до ХV ст. і пізніше в контек-
сті розвитку історії філософії отримало назви 
відповідно першої, другої, третьої і четвертої 



123

окСАнА ЯкоВИнА. куЛЬТуроЛогІчнІ оСоБЛИВоСТІ укрАЇнСЬкИХ МЕТАФІЗИчнИХ пошукІВ ХVІІ СТоЛІТТЯ

схо-ластик. Вершиною правної теорії вва-
жається період другої схоластики і особливо 
творчість св. Томи Аквінського, який мето-
дологічно керувався принципами досконалої 
духовно-соціальної ієрархії [5, 237–244]. 

Оригінальність метафізичної поетичної 
творчості українських барокових авторів пе-
редусім спостерігаємо на рівні поетичної емо-
ції, сформованої в контексті певних світогляд-
них систем. Насамперед ідеться про впливи 
томізму та схоластичної школи через єзуїт-
ські колегіуми та Києво-Могилянську акаде-
мію; неоплатонізму та св. Авґустина — через 
греко-слов’янську традицію; модернісської 
філософії подекартової доби — через захід-
ноєвропейську освіту українських професо-
рів. Синтез цих систем і став інтелектуально-
духовною основою, на якій емоційний чинник 
освіченого українця набув неповторного ха-
рактеру. А позаяк емоція є провідним момен-
том поетичної творчості, то саме вона стала 
синтезуючим чинником, що збуджував дум-
ку до пошуку буттєвих універсалій. Інтенція 
прагнула охопити буття, суб’єктивне актуалі-
зувати об’єктивне. У поезії це було можливе 
через алегорію з її іманентною пропорційніс-
тю та через аналогію з її принципом парадиг-
ми. Така єдність утворювала синтез — мета-
фізичний поетичний образ. Шляхом синтезу 
поетичної думки та поетичної емоції, актуа-
лізованої в художніх тропах (шляхом метафі-
зичної алегорії), пізнавався надчуттєвий світ 
та його проекція на світ земний. Отже, ідеться 
про образ світу, створений авторами україн-
ської метафізичної поезії бароко [9, 137].

Новий образ світу творить нову парадиґму 
смислів, зумовлює ориґінальність метафізич-
них поетичних пошуків, посилюючи категорі-
альність метафізичної поезії як явища культу-
ри. Під категоріальністю розуміють творення 
ґрунту для системного аналізу метафізичної 
поезії, що стає не лише художнім, а й науко-
вим фактом, поєднує в собі художній та науко-
вий концепти, неповторність і традиційність 
[6]. Тому важливим є розмежування філософ-
ського, метафізичного та релігійного планів 
поетичної свідомості. 

Релігійна поезія загалом має у своїй засаді 
роздуми над тим чи тим догматом Церкви або 

ж теологічною істиною (в бароковій літера-
турі це істини, взяті зі Святого Письма). Такі 
вірші часто мають повчальне (моралізатор-
ське) спрямування і безпосередньо пов’язані з 
жанром проповіді або позначені адораційним 
патосом. Філософська поезія покликана до 
життя конкретним інтелектуальним досвідом. 
У ній ставляться екзистенційні питання, ска-
жімо: чому життя недосконале? У чому його 
сенс? Ці питання зазвичай розкриваються в 
межах раціонального пояснення існування 
людини в часі та просторі. Метафізична ж 
поезія цікавиться передусім дією духовних 
законів у земному вимірі, тобто пізнанням ме-
ханізмів (якщо можна так сказати) виявлення 
Бога в нашому житті. Оскільки ж провідним 
методом теології є аналогія, то в метафізичній 
поезії використовують інтелектуальні анало-
гічні образи, за допомогою яких через спосте-
реження навколишнього світу можна відчути 
й здогадатися (пасивне, рецептивне пізнання) 
про способи та форми дії Бога, що й виявляє 
парадигму буття. 

На оригінальності саме української мета-
фізичної поезії передусім позначилося праг-
нення людини до ієрархічної єдності вну-
трішнього буття, тобто єдності інтенцій, які 
об’єднують усі чотири — фізичний, чуттєвий, 
суспільний і духовний — рівні. Таке прагнення 
виявляється в особливостях “варіацій на тему” 
як ознаках “культурності” серед освічених 
верств; сюди ж можна віднести й фольклорні 
впливи на низьке, середнє та високе бароко.
Якісний момент духовної напруги українця 
не отримав єдиної форми для самовираження. 
Під тиском різних традицій бароковий украї-
нець, не маючи єдиної культурно-політичної 
еліти, не міг визначитись, яка ж із традицій 
більше відповідає вимогам часу й чи дасть 
змогу вона зберегти етнічну ідентичність. Та-
ким чином, специфіку метафізичної барокової 
поезії варто шукати саме посеред борні різних 
традицій в українській свідомості. 

Особливості українського метафізичного 
мислення в культурному контексті ХVІІ ст. 
демонструють, серед  інших, поетичні тексти 
Івана Величковського, Івана Орновського, Са-
мійла Мокриєвича, Данила Братковського. 

Поняття ієрархії, актуалізоване в поетич-
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ному дискурсі Івана Величковського, вказує 
на суттєві впливи схоластики на творчість 
православного священика (котрий виніс таку 
свідомість із Києво-Могилянської школи). 
Метафізичну поетичну творчість Івана Ве-
личковського можна було б кваліфікувати як 
зразок східноєвропейської православної мен-
тальності. Традиційні риси такої православно 
ментальної поетики — епічність, риторич-
ність, моралізаторство — у випадку Івана 
Величковського суттєво доповнюються ан-
тропологічним спрямуванням творчої думки, 
яке прийшло із Заходу, що, власне, і сформу-
вало український православний персоналізм. 
Отже, можемо говорити про православно-
католицький світоглядний синтез Івана Ве-
личковського. Художнє втілення цього синте-
зу у творах “Зеґар цhлый и полузеґарик” та 
“Млек[о], от овцы пастыр[у] належноє... ” [1] 
показує відкритість української еліти до за-
хідноєвропейської культури.

Яскравим виявом українського барокового 
персоналізму постає метафізика Івана Орнов-
ського [12]. Це метафізика тісного зв’язку, 
взаємозумовленості земної історії, душі лю-
дини й духовної вічності, в чому вгадуються 
передромантичні мотиви. Орновський пише 
про себе. В ході аналізу основних метафізич-
них смислів поета передусім виокремлюється 
метафізика серця та метафізика часу. Від-
сутність у поезії теологічних інтенцій (які є 
центральними для барокової ментальності 
взагалі) визначає поетику Івана Орновського 
і впроваджує її в контекст власне західноєв-
ропейської ренесансної поетичної культури 
на загальноментальному рівні. При спорід-
неності метафізичного плану із західноєвро-
пейською свідомістю творчість Івана Орнов-
ського постає вже не так синтезом східного й 
західного, як національним модулем західно-
європейського світогляду.

Передромантичні мотиви Івана Орнов-
ського опозиційно відтінюються постійною 
контекстуальною орієнтацією на авторитет 
Святого Письма Самійла Мокриєвича у творі 
“Виноград…” [4]. Бароковий образ і загаль-
нохристиянський символ винограду осмис-
люється в потоці метафізичного часу. Мо-
криєвич стверджує, що теологічна реальність 

творить буття людини, бажаємо ми того чи ні. 
Можна обирати не “що”, а тільки “як”. Тому 
найхарактернішою ознакою творчості поета є 
динамізм волі людини. Душа Самійла Мокри-
євича, актуалізована в поезії, виявляє драма-
тичну напругу відповідальності за долі інших 
душ. Інтерсуб’єктивна трансцендентність  
індивідуалізму Івана Орновського та “месіа-
нізму” Самійла Мокриєвича є їхнім спільним 
моментом.

Порівняно з зазначеними авторами твор-
чість Данила Братковського видається більш 
раціональною й містичною водночас [10]. У 
центрі метафізики цього автора — образ ночі 
як символ сакраментальної реальності зем-
ного життя. Власне, ніч вказує на межу про-
тистояння світлих і темних сил “по цей бік” 
вічності. Знайомі всім психологічні стани лю-
дини стають збудниками есхатологічних реа-
лій. “Вовк”, “злодій” та “блазень” — ось реа-
лії подорожі людини, яка мандрує ще по цей 
бік ночі. Саме як ніч розуміє автор земне жит-
тя. Таке розуміння перегукується із теологією 
“ночі віри” св. Хуана де ля Круза. “Ніч віри” 
пов’язана з тим, що на землі людина не може 
безпосередньо бачити Бога, а отже, стверджує 
іспанський містик, “щоб прийти туди, куди не 
знаєш, потрібно іти дорогою, якої не розумі-
єш”. У цьому контексті св. Хуан каже також 
про “ніч почуттів” і “ніч духа”. Остання є най-
глибшим очищенням, після якого людина стає 
святою; це стан духовного одруження з Богом. 
Проте і в цьому шлюбі (обоження) людина ще 
не бачить Бога безпосередньо, а отримує мож-
ливість бачення Бога лице-в-лице тільки після 
смерті, хоча постійний контакт і спілкування 
з Ним є реальністю її земного життя. Несподі-
ваний у даному контексті образ блазня у Да-
нила Братковського свідчить про те, наскіль-
ки близьким бароковому світовідчуттю автора 
було шекспірівське “життя — театр” за всього 
його драматизму, ба навіть трагізму. Драма-
тизм життя і містичний шлях до благодатей 
в поезії Братковського виявляє метафізичний 
реалізм земного існування як передумову  
вічності.

Інтелектуалізована іронія, сповнена гли-
бокого смутку, зумовленого усвідомленням 
зіпсуття людської природи, водночас впев-
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неність у відсутності меж для самовдоскона-
лення, віра в можливість абсолютного 
блага для людини за умови навернення та си- 
нівської покори перед Творцем, зрештою, 
пошук “спорідненої праці” — все це й бага-
то іншого пов’язує поетичні смисли Дани- 
ла Братковського й Григорія Сковороди. З тією 
лише відмінністю, що в першого йдеться про 
все це у підтексті, натомість Сковорода пору-
шує ці питання безпосередньо у філософсько-
му дискурсі. 

Специфіка поетичних символів, харак-
тер образів, структура метафізичних смислів 
свідчать про належність поетичної спадщини 
Данила Братковського до української літера-
тури. Необхідність такого досліду виникає з 
огляду на те, що українська метафізична по-
езія ХVІІ ст. творилася в межах культурної 
традиції Речі Посполитої й часто польською 
мовою. Тому польські дослідники схильні 
розглядати творчість таких поетів, як Д. Брат-
ковський, виключно в межах польської куль-
тури [13]. Загалом ситуація ускладнюється 
ще й тим, що поняття метафізичної поезії в 
українській літературознавчій науці з історич-
них причин розумілося неадекватно щодо фі-
лософського статусу метафізики. Ця категорія 
поезії не досліджувалася або ж досліджувала-
ся з некоректним визначенням метафізичних 
особливостей. Проте глибший аналіз текстів 
виявляє розмежування сутнісних характерис-
тик метафізичного мислення в українському 
та польському поетичному бароко.

Підставою для увиразнення особливостей 
метафізичної думки в Україні ХVІІ ст. могли 
б бути насамперед переживання власного “я” 
кожним із аналізованих поетів. Метафізичне 
світовідчуття цих митців слова не викликає 
сумніву. Проте на рівні осмислення й усві-
домлення власного поетичного “я” вони різ-
няться. Поети з більш розвиненою intelligentia 
тяжіють до теологічно забарвленої інтенціо-
нальності (Іван Величковський, Самійло Мок-
риєвич). Поети з інтелектуальними перевага-
ми заглиблюються у власний психологічний 
стан і рефлексують стан людської душі взагалі 
(Іван Орновський, Данило Братковський). При 
цьому intelligentia та intellectus можуть брати 
або не брати участі у трансцендентному пере-

ході на інших осіб чи суспільні процеси. Проте 
трансценденція “Я — Бог” зберігається в усіх 
випадках. Динаміка традиційної релігійності 
таких поетів, як Величковський та Мокриє-
вич, спрямовуючи свій вектор до драматичної 
напруги особистого переживання Бога (часто 
з елементами бунту проти Бога чи втрати надії 
у намаганні збагнути Божу волю) у таких ав-
торів, як Орновський та Братковський, дає за-
гальну картину метафізичної української пое- 
зії зрілого бароко. Подібні тенденції можна 
побачити й у творчості інших українських 
митців цієї доби. Серед таких імен  передусім 
слід назвати Стефана Яворського, Івана Мак-
симовича, Пилипа Орлика.

Загальний характер метафізичної думки, 
втіленої в конкретний поетичний твір, немож-
ливо описати без поняття метафізичної алего-
рії як засобу забезпечення катеґоріальності ме-
тафізичної поезії в контексті поетичної форми 
та певних версифікаційних алгоритмів. Явище 
метафізичної алегорії, в якій наявні два асоціа-
тивні плани, породжує прагнення пізнання на-
дісторичного через переосмислення сутності 
феноменальності. Враховуючи християнський 
контекст барокової думки, варто наголосити 
на тому, що тільки аналогічно усвідомлене й 
трансцендентально пережите буття може дати 
зрозуміти метафізичний патос поезії тієї доби. 
Метафізична алегорія відрізняється від за- 
гальнолітературознавчого поняття алегорії на- 
явністю особливої пропорції, покликаної се-
мантично обґрунтувати трансцендентальне по- 
чуття поета. Аналогія ж пропорційності, як 
будь-яка пропорція, передбачає “межу”. Для 
Братковського такою образною “межею” в бо-
ротьбі між духовним і матеріальним світами є 
“ніч” як алегорія сакраментальної реальності 
земного життя. 

У Величковського спостерігається дво-
фокусний центр буттєвості людини в образі 
“смерті”. Саме на межі, якою є смерть, фоку-
сується сутність людського життя, передана за 
допомогою алегорії “хліборобства” і тієї сили, 
що згноює і через смерть множить кинуте в 
землю зерно [11, 39–49]. Зерну й силі життя 
неможливо з’єднатися поза реальністю смер-
ті, яка набуває метафізичної алегоричності, 
стаючи центром, межею, полем боротьби, 
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що народжує універсальні пропорції світу й 
веде до примирення людини з Богом. Орнов-
ський створює образ “ланцюга”, з допомо-
гою якого говорить про можливість єдності 
суб’єктивного (милосердя) й об’єктивного 
(закону), через які буттєвість особи набирає 
інтегральності. “Ніч” Братковського, “смерть” 
Величковського, “ланцюг” Орновського, “ви-
ноград” Мокриєвича — метафізичні алегорії, 
що мають два фокуси різного парадигматич-
ного рівня абстракції. Метафізична алегорія, 
маючи в собі дві абстрагованих реалії, що 
вступають у парадигматичні відношення, на-
буває додаткових семантичних акцентів у 
межах лінгвістичного поля.

Питання мовного поетичного середовища 
є відмітною рисою саме українського бароко, 
яке формувалося на перетині традиційних 
латинської та грецької релігійних культур. 
“Сакральні” мови (латинська, грецька і ста-
рослов’янська) творили відповідно поетич-
ний sacrum, який “інтегрувався” у profanum 
мови української чи польської. В цьому твор- 
чому акті народжувалася пропорція між мов-
ними сигніфікатами, з одного боку, та ідіо- 
матизованими поняттями, з іншого. Ідіомати-
зованими поняттями, як правило, є античні 
брази, які, крім загального, первинного зна-
чення, набувають ще й додаткового символіч-
ного, конкретно-національного. Антична ідіо- 
матика, зберігаючи свій джерельний алего-
ризм, стає засобом поєднання і взаємозбагачен- 
ня християнського sacrum із книжним чи про-
стомовним profanum. У поєднанні sacrum та pro- 
fanum вбачаємо барокове прагнення засобами 
поетичної форми наблизитись до універсаль-
ної єдності світовідчуття, цілісності людини. 

Висновки. На формальних, так само як 
і на смислових пошуках українських по-
етів високого бароко позначилися загальна 
філософсько-теологічна атмосфера доби та 
класична освіта пізнього Ренесансу. Переко-
нання, в основі якого лежить думка Платона 
про те, що геометрія є земним віддзеркален-
ням метафізичного світу “вічних ідей”, стала 
приводом для цікавих барокових фантазій на 
рівні зовнішньої, мовно-просторової органі-
зації поетичного тексту. Геометричні форми 
метафізичних віршів символізували доверше-
ність і досконалість усесвіту, а вірші у формі 
лабіринтів чи складних зорових конструк-
цій та схем унаочнювали думку про видиму 
хао-тичність, складність, проте обов’язкову 
доцільність і раціональність усіх елементів 
макро- і мікрокосму. Метафізичні засади бут-
тєвості людини та світу, оригінально вира-
жалися не лише через зміст, але також через 
поетичну форму. Відтак важливість цієї теми 
можна побачити в аспекті відкриття ще не піз-
наних духовних надбань складної й прекрас-
ної у своїх суперечностях барокової доби. 

У праці, присвяченій дослідженню куль- 
турно-історичних епох, Дмитро Чижевський, 
пропонуючи застосовувати загальноєвропей-
ську схему розвитку культури до українського 
минулого, переконує, що “Україна яко частина 
европейської культурної цілости переживає ті 
самі внутрішні процеси, що й цілість, до якої 
вона належить” [7, 9]. На думку дослідника, 
“важлива свідомість, що історичні зміни ма-
ють певний напрямок, що ...весь історичний 
процес є процесом суцільним та що [його] не 
лише можна інтерпретувати як єдність, а що 
він дійсно такою єдністю є” [7, 3]. 
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Дослідженість і актуальність проблеми. 
Явище художнього синтезу достатньо широко 
висвітлено в літературознавстві. У музико- 
знавчих дослідженнях в музиці, незважаючи 
на широке застосування різновидів художньо-
го синтезу, розглядаються явища, що стосу-
ються синтезу мистецтв (музики та кольору, 
музики та слова). Постає питання — як бути 
з багатьма іншими різновидами художнього 
синтезу, завдяки яким проявляється нова спе-
цифіка музики, як-от: аудіовізуальний синтез, 
елементи театральності, музичний хепенінг, 
перформанс, а також, певною мірою, синтез 
звуку в електронній музиці. Без цих явищ не-
можливо уявити мистецтво ХХ ст. З одного 
боку, завдяки художньому синтезу спрощу-
ється розуміння сучасної авангардної музи-
ки для пересічних слухачів, а з іншого — в 
композитора з’являється можливість глибше 
розкрити концепцію твору, урізноманітнити 
композиторські засоби. Існують поодинокі 
дослідження в царині музичного мистецтва, 
які розкривають функціонування художньо-
го синтезу. Це праці І. Ванєчкіної, Б. Галєєва, 
Л. Сабанєєва стосовно синтезу музики й ко-
льору у творчості О. Скрябіна, проте цілісної 
картини розогляду й аналізу художнього син-
тезу, його проявів як явища музичного мис-
тецтва ХХ ст. не створено. Проте художній 
синтез у музиці на Україні ще не досліджував-

ся, а також не аналізувалися твори сучасних 
українських композиторів з погляду наявності 
в них елементів синтезу. Усім цим зумовлено 
актуальність цієї статті. 

Мета цієї статті — дослідити становлен-
ня, зародження, розвиток та функціонування 
художнього синтезу як явища музичного мис-
тецтва від творчості О. Скрябіна, М. Чюрльо-
ніса, А. Шенберга (які творили у першій тре-
тині ХХ ст.), через експерименти Я. Ксенакіса 
з його архітектурно-музичним проектом, до 
особливостей втілення художнього синте-
зу в українській камерній музиці наприкінці  
ХХ — на початку ХХІ століття як невідділь-
ної частини європейського постмодерного му-
зичного дискурсу.

У широкому розумінні синтез (термін по-
ходить від грец. σύνθεσις — поєднання, вмі-
щення разом) — це процес цілеспрямованого 
поєднання або об’єднання раніше розрізнених 
речей або понять із утворенням чогось якісно 
нового, але цілісного.

У філософії явище синтезу пов’язано з 
аналізом, оскільки аналіз і синтез (від грец.  
розкладання і з’єднання) у найбільш узагаль-
неному значенні постають як процес уявного 
або фактичного розкладання цілого на складо-
ві частини та возз’єднання чи зворотного кон-
струювання цілого з частин. Аналіз і синтез 
важливі у пізнавальному процесі та здійсню-
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ються на всіх щаблях його функціонування. У 
розумових операціях аналіз і синтез — логічні 
прийоми мислення, які відбуваються за допо-
могою абстрактних понять і тісно пов’язані 
з низкою розумових операцій: абстракцією, 
узагальненням, компіляцією тощо.

Результатом синтезу завжди є абсолютно 
нове утворення, властивості якого визначає не 
тільки зовнішня сума властивостей компонен-
тів, а й результат їх взаємопроникнення і вза-
ємовпливу, що найбільш об’ємно розкрива-
ються в царині культури та мистецтва. Адже 
справжній синтез не є неодухотвореною фор-
мулою, а, на думку багатьох філософів, являє 
собою творчий синтез.

До слова, І. Кант основною дією мислення 
вважав “синтез трансцендентальної аппер-
цепції”, за допомогою якого результати емпі-
ричного споглядання пов’язуються в єдність 
пізнання. Під синтезом у найширшому сенсі 
філософ розуміє поєднання різних уявлень 
одне з одним і розуміння їх різноманіття в 
єдиному акті пізнання світу. Такий синтез, 
на думку І. Канта, є чистим, якщо різноманіт-
ність дано a priori (подібно до різноманітно-
го в просторі й часі), а не емпірично. “Син-
тез різноманітного (чи воно дано емпірично, 
чи a priori) породжує передусім знання, яке 
спочатку може бути ще незрозумілим, а тому 
потребує аналізу. Проте саме синтез є те, що, 
власне, утворює з елементів знання і поєднує 
їх у певний зміст” [4, 172]. Філософ стверджу-
вав, що процес синтезу сприятиме збагаченню 
емоційно-чуттєвого світу людини і стимулю-
ватиме появу нових видів мистецтва.

Поняття синтезу наявне й у діалектичній 
тріаді Ф. Ґеґеля “теза — антитеза — синтез”. 
Мислитель засновувався у своїх міркуваннях 
на принципі тотожності буття та мислення. 
Його тріада — це не лише механізм розуміння, 
а, передусім, спосіб розвитку всіх галузей, які 
пов’язані з існуванням особистості. Оскільки 
буття і мислення налаштовані однаково, то-
тожні, то тільки крізь синтез можна зрозуміти 
буття. За Ф. Шеллінґом, мистецтво, як і при-
рода, є цілісне явище. Усі види, роди і жанри 
мистецтва внутрішньо пов’язані, становлять 
одне ціле, бо вони з різних боків та різними 
засобами відтворюють абсолютне.

В естетиці синтез мистецтв поділяється 
на синтез пластичних мистецтв, театраль-
ний синтез мистецтв, кінематографіч-
ний синтез.  В естетичних концепціях кінця  
ХІХ — початку ХХ ст., що зорієнтовані на мо-
дерністські концепції творчості, синтез мис-
тецтв ототожнюється “…або із створенням 
міфологізованого, символічного мистецтва, 
яке нібито відкриває “першообрази” речей, 
що кореняться в “абсолютному” (як його розу-
мів свого часу, напр., Шеллінґ), або із створен-
ням особливого типу “музичної драми” (міс-
терії), яка об’єднує усі мистецтва (Р. Вагнер, 
О. Скрябін), або із “синтетичним” живописом, 
який перевершує всі мистецтва (П. Гоген), або 
із “дереалізованим і дегуманізованим” мисте-
цтвом еліти (Елітарне мистецтво), яке по-
кликане втілити абсолютні естетичні цінності 
(Ф. Ніцше, Ортеґа-і-Гасет)” [13, 315].

З іншого боку, поняття художнього синте-
зу  змістовно розроблено в теорії російської 
літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст., на 
прикладі класичного роману та є особливо ак-
туальним для авторів психологічного роману.

Дослідник О. Осмоловський визначає кіль-
ка рівнів синтезу, і адаптовано можна розгля-
дати й на рівні музичного мистецтва, а саме:

● синтез суб’єктивних особистісних сві- 
тів героїв, який відбувається на вищому  
рівні авторського розуміння та оцінки зобра-
жуваного;

● символічний і міфопоетичний синтез, 
що породжує символіку, яка вирізняється гло-
бальним масштабом узагальнень. 

На думку М. Чиркова, основною лінією роз-
витку творчого мислення, скажімо, Ф. Досто-
євського, є рух до синтезу жанрів соціального, 
психологічного та філософського роману. Так, 
“Брати Карамазови” — “найбільш заверше-
ний... синтез соціального і психологічного 
роману” і водночас — “цілковите вираження 
так званого філософського роману, <...> сво-
єрідне відродження форми містерії в новому 
вигляді, <...> зрощення трансформованого 
старовинного жанру з формою європейського 
реалістичного соціального та психологічно-
го роману XIX ст., <...> літературний симбіоз 
найсучаснішої сучасної та архаїчної форм, що 
визначає жанрову своєрідність ” [12, 234].
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Спроби уточнити поняття синтезу жан-
рових форм незмінно пов’язані з різного роду 
екскурсами в багатющий контекст цього жан-
ру. Так з’являються літературознавчі концеп-
ції житійного слова в романі (В. Ветловська), 
літописного часу (Д. Лихачов), публіцистич–
ності і т. ін. Окремо варто наголосити на 
концепції Г. Фрідлендера. Вчений визначає 
художній синтез у літературознавстві та мис-
тецтві загалом як “...діалектичну єдність двох 
тісно пов’язаних між собою процесів дифе-
ренціації та інтеграції жанрових форм” [10, 
65]. Іншими словами, художній синтез —  
це переплетення жанрів, складне їх спів 
відношення в художньому творі як цілісній 
картині.

Наразі в мистецтвознавстві не існує чітко-
го розмежування понять “синтез мистецтв” 
і “художній синтез”. З одного боку, конста-
туючи про художній синтез, дослідник І. Мі-
нералова зазначає, що синтез “...технічно” 
реалізується саме шляхом творчої стилізації”. 
Інший варіант визначення художнього син-
тезу пропонує А. Дмитрієв, який тлумачить 
його як “реалізм, який увібрав в себе прийоми 
тоталітарних напрямів — від авангарду до по-
стмодернізму” [5].

Очевидно, художній синтез — це складне, 
багаторівневе явище, та більш широке понят-
тя, ніж синтез мистецтв, тому що воно вклю-
чає в себе, окрім поєднання, взаємодії різних 
видів мистецтва, також синтез різних стилів, 
форм жанрів та інших засобів виразності у 
межах одного виду мистецтва.

У ХХ ст. ідеї художнього синтезу в му-
зичному мистецтві знаходять своє втілення у 
творчості таких композиторів, як О. Скрябін, 
М. Чюрльоніс, Я. Ксенакіс, А. Шенберг. Ху-
дожній синтез став своєрідним засобом ви-
раження творчого “я”. Більш повно це явище 
розвинулося в музичному мистецтві другої 
половини ХХ ст.

У творчості Скрябіна — це ідея “світлової 
симфонії” — синтез музики і світла в поемі 
“Прометей”. За задумом композитора, простір 
концертного залу під час виконання твору 
повинен забарвлюватися в різні тони, відпо-
відно до зміни тонально-гармонічних засад. 
Партія Luce, яка призначена для спеціального 

світлового клавіру, ґрунтувалася на аналогії 
між кольорами спектра й тональністю кварто-
квінтового кола.

З іншого боку, ідеї художнього синтезу у 
М. Чюрльоніса втілено у так званому музич-
ному живопису. Митець не відокремлював 
музичну творчість від творчості живописної, 
а послуговувався часовим чинником для роз-
криття змісту форми. Ця особливість виявля-
лася, насамперед, у створенні багаточастин-
них творів — циклів картин “Соната весни”, 
“Соната сонця”, “Соната пірамід”, “Соната 
моря”. Цикли побудовано за всіма принци-
пами сонатності в музиці, а саме: характер 
частин, розвиток теми, тональне і тематичне 
контрастування витримані відповідно до му-
зичних законів цього жанру. 

О. Скрябін, як і М. Чюрльоніс, тяжіли до 
символічного асоціативного мислення та 
були здатні сприймати музику “візуально”, 
пластично й у певних кольорах. Очевидно, 
на формування та розуміння їх ідей худож-
нього синтезу мали безпосередній вплив їх 
філософсько-світоглядні доктрини.

Інший виток втілення на музичному ґрунті 
ідей художнього синтезу віднаходимо у твор-
чості Я. Ксенакіса. У 1958 р. композитор став 
автором проекту архітектурного виставкового 
павільйону фірми “Філіпс” на основі музичної 
партитури “Метастазис” за принципом роз-
витку маси звукових хвиль. Ця творча подія 
ознаменувала народження нового розуміння 
синтетичного мистецтва. У партитурі цього 
твору змальовано рух ліній окремих інстру-
ментів. З цього приводу Я. Ксенакіс зазначав, 
що “…між архітектурою й музикою є місток. 
Він ґрунтується на наших структурах люд-
ської психіки, які в обох видах творчості одна-
кові. Наприклад, композитори послуговують-
ся симетричними побудовами, наявними й у 
архітектурі. Проектуючи павільйон “Філіпс”, 
я запозичував ідеї з оркестрової музики, яку 
створював тоді. Я хотів створити кінетичний 
простір, який би постійно видозмінювався під 
час переміщення вздовж прямої лінії. В ре-
зультаті в архітектурі з’являються ті гіпербо-
лічні параболоїди, які є в музиці” [6].

Ще одна особливість розуміння худож-
нього синтезу полягає у тому, що у творчості 
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М. Чюрльоніса та Я. Ксенакіса простежується 
вплив музичної логіки на твори візуальних 
видів мистецтва (живопис, графіка, архітекту-
ра), перенесення принципів побудови музич-
ної композиції на візуальні твори мистецтва.

Композитор А. Шенберг поряд із музични-
ми творами писав літературні сценарії, ство-
рив серію живописних полотен “Видіння”, які 
відтворювали почуття, що не знаходили му-
зичного вираження. В опері “Щаслива рука”, 
крім синтезу слова та музики (автором сцена-
рію виступив сам композитор), була спроба 
синтезу музики та кольору. А. Шенберг кольо-
ри порівнює з тембром музичних інструмен-
тів. У кожного з персонажів опери були своя 
лейттема, лейттембр та лейтколір. Але, на від-
міну від вищезгаданих творців, у його твор-
чості відвертих паралелей між його музичною 
та живописною творчістю не простежується.

В українській камерній музиці зламу ХХ—
ХХІ століть спостерігається багато проявів 
художнього синтезу, який часто застосовують 
композитори для глибшого розкриття ідей 
твору. Розглянемо це явище на прикладі твор-
чості Кармели Цепколенко, Володимира Рун-
чака, Сергія Зажитька, Любави Сидоренко.

Виразним прикладом художнього синте-
зу як залучення фотоінсталяції до музичного 
твору є твір “Знесиллям зломлені народи — 
цвинтарна музика” для баяніста, ударних, го-
лосу та серії фотознімків могил на території 
колишньої Австро-Угорської імперії К. Цепко-
ленко (автор фотографій Кристофер Лінг).

Фото змінюють одне одного через кожні 
20–30 секунд. Представлено зображення цвин- 
тарів різних вірувань, які, крім загальної 
територіальної належності (межі колиш- 
ньої Австро-Угорської імперії) об’єднує та-
кож те, що всі вони зроблені на занедбаних 
кладовищах.

Твір написано в наскрізній формі. Для ньо-
го характерна атональність, мікроінтонацій-
ність. Уже перша інтонація малої секунди /f-e/ 
стає лейттемою кладовища і пронизує весь 
твір як певний трагічний символ. Розглянемо 
музично-виразові засоби, які визначають пев-
ний символізм мислення композитора і нада-
ють глибокого розуміння його твору. А саме: 
“…серія cantabile магічного, таємничого ха-

рактеру; мікроформула септим для вираження 
всеохопного страху та моторошності (людина 
на цвинтарі вночі); репетиції — відображення 
напруги атмосфери звукового простору; ритм 
перкусії — пульс людського жаху; віртуозні 
пасажі та шумові ефекти перкусії — шелест 
листя на на цвинтарі...” [3, 181]. Відтворення 
звуку “дз” баяністом символізує скрип на кла-
довищі та посилює напругу. Символ доленос-
ного стуку в ударних — це філософське уза-
гальнення плину часу.

Зрозуміло, що застосування фотографій 
сприяє повному зануренню слухача/глядача 
в цю атмосферу та глибшому, осмисленому 
сприйняттю ідеї твору К. Цепколенко. Загалом 
для творчості цієї авторки характерною рисою 
стало абсорбування ідей художнього синтезу, 
адже її творчий метод сценарної розробки — 
результат сучасної тенденції в сфері компози-
ції — взаємовплив мистецтв — вплив на му-
зику драматургії, поезії, живопису тощо. 

У творчості К. Цепколенко він проявляєть-
ся в таких різновидах: 

● Перший вид сценарної розробки — ідей-
ний: узагальнено-символічний сценарій (на-
приклад, символізм у струнному квартеті 
“Славлення чотирьох стихій” для струнного 
квартету, “Пейзаж з гобоєм” для гобоя та фор-
тепіано, “Пейзаж соло” для фортепіано). 

● Другий — фабульний: більш або менш 
виразна чи прихована музична драматургія 
(“Театральна соната” для кларнета та форте-
піано. (За прототип правила п’єса О. Блока 
“Балаганчик”. Відтворення ідеї прихованої 
драматичної дії з внутрішніми ролями й по-
ведінковими лініями. Задум полягає в реаліза-
ції сцен взаємин та діалогу П’єро, Арлекіна та 
Коломбіни), “Гри в карти”, дуель-дуети, “Па-
ралелі” (камерна симфонія № 1). 

● Літературний сценарій, який певною мі-
рою наближається до програмної музики (“Іс-
торія флейти-пуританки”, “Вій” для квінтету 
мідних духових). 

Інший вид художнього синтезу як своєрід-
ної театралізації музичного дійства просте-
жується у творі В. Рунчака “Привіт М. К.” або 
трьохСУчасна сонаРна Норма для фортепіано. 
Твір присвячено 70-річчю від дня народження 
Маурісіо Кагеля.
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АСМАТІ чІБАЛАшВІЛІ. оСоБЛИВоСТІ ВТІЛЕннЯ ХудоЖнЬого СИнТЕЗу В укрАЇнСЬкІй кАМЕрнІй МуЗИЦІ кІнЦЯ ХХ – почАТку ХХІ СТоЛІТТЯ

Автор вимагає зазначення повної назви 
твору та її частин у програмках, афішах та 
оголошеннях, адже без виконання цієї умо- 
ви — не відбудеться додатковий гумористич-
ний ефект твору, який пов’язаний з назвами 
частин та зміною сторінок з цифрами на пуль-
ті, розташованому перед інструментом. Піа- 
ніст сам має змінювати сторінки на пульті, 
відповідно до виконання частини твору. Зміна 
сторінок із цифрами означає для публіки до-
даткове пояснення про закінчення однієї час-
тини й початок наступної.

У цьому творі прихована театральність, 
пасивна дія, яка вибудовує драматургію. Ску-
пі рухи роблять твір завершеним за формою, 
чому сприяє авторська програмність частин:

1 частина: лірична пісня “Післяобідній від-
починок комара”;

2 частина: відкрита форма — “Смерть  
їжачка”;

3 частина: варіації — “Повтор 2-ї частини 
“на біс” кілька разів.

Гра з жанрами чи формою (тричастинна, 
сонатна) характерна для творчості В. Рунчака 
(“1+16+…”, не-концерт для скрипки і струн-
ного оркестру, “Розмова з часом”, антисоната 
для 2-х фортепіано) і часто сприймається як 
спроба відійти від усталених форм, як пошук 
нових, більш мобільних структур. Саме через 
таку театралізацію народжуються нові камер-
ні жанрі у процесі художнього синтезу.

Характеристиками театралізації художньо-
го синтезу в цьому творі є:

● Cинтез форм, який спостерігаємо в самій 
назві твору “трьохСУчасна сонаРна Норма”, 
тобто синтез тричастинної та сонатної форм. 
Також слово “норма” у назві твору як гра зі 
словами характерна для постмодернізму. 

● Гра з літературними першоджерелами: 
“Політ джмеля” як літературний (О. Пуш-

кін) та музичний (М. Римський-Корсаков) 
аналог-прототип. 

“Післяполудневий відпочинок Фавна” 
К. Дебюссі як музична алюзія-відсилання тут 
використано як загострення ідей абсурдності, 
водночас музика має протилежний, ніж заяв-
лена назва, характер. 

● Гумористичний ефект створює прийом 
зображення смерті їжачка щипком по струні; 

ефект несподіванки (у 3 частині — повторення 
2-ї частини “на біс” (кілька щипків на високий 
струні роялю); також підкреслює його актор-
ський перформанс (піаніст змінює сторінки з 
зазначенням наступної частини твору). 

● Неоміфологічне мислення, символи. 
Звертається до театралізації як принципу 

художнього синтезу С. Зажитько у творі для 
вокаліста (актора) “За-ЖИТЬ-ко”. Передусім 
цей твір характеризують численні викорис-
тання елементів театру, перформансу.

Твір будується на розвитку звукової моде- 
лі — звучанні прізвища автора. Поступово, по-
чинаючи з одного звука “з”, з’являється тема 
(модель). Композитор імітує різні прийоми 
гри на духових інструментах. Розвиток мате-
ріалу відбувається за законами інструменталь-
ної музики. Певною кульмінацією є акцент на 
“жить” (жити). Це — своєрідна лінгвістична 
гра, як і у творі В. Рунчака.

Художній синтез допомагає С. Зажитьку 
втілити епатаж, здивування публіки, театраль-
ний шок, вийти за межі чистого мистецтва. 

Інший приклад художнього синтезу спо-
стерігається в електронній композиції з відео- 
рядом Любави Сидоренко “Етюди старого 
міста” для віолончелі та електронного запису.

Твір складається з 4 частин, які виконують-
ся attacca. Фонограма фіксована. Електроніка 
не прописана в партитурі, використовується її 
студійний запис (акустичні семпли, оброблені 
VST інструментами та плагінами, осцилято-
рами). Електроніка починає та завершує твір, 
також вона з’являється на драматургічних 
стиках частин та в кульмінаційних момен-
тах. У творі наявні три пласти: акустичний 
(віолончель), електронна симуляція акустич-
них звуків і відеоряд, який було створено че-
рез два роки після написання музики. Усі ці 
тематично-образні пласти, сплітаючись, по-
чергово, ніби випереджаючи один одного, 
створюють драматургічну концепцію твору.

Власне  на цьому прикладі творчої співпра-
ці композитора і режисера ми можемо просте-
жити явища художнього синтезу як синтез ав-
торських ідей і концепцій. Кінцевий результат 
може бути відмінним від початкового. Автор 
музики може бути не згодний з запропонова-
ними концепціями режисера, та все таки міри-
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лом естетичної цінності є глядач. Прикладом 
цього став відбір цього фільму престижним 
журі на Берлінале в 2008 р.

Визначальною рисою всіх розглянутих 
творів є те, що вони сприймаються і без ві-
зуального ряду (в запису). Це свідчення того, 
що в творі домінантну роль відіграє музика, 
а інші засоби є допоміжними. Такий різновид 
художнього синтезу можна визначити як не-
рівноправний синтез.

Висновки. У першій половині ХХ ст., по-
рівняно з добою постмодерну, художньому 
синтезу притаманний завуальований прояв. 

Засоби та закони одного виду мистецтва дава-
ли змогу відновити мову та можливості іншо-
го виду мистецтва без проникнення інших ви-
дів мистецтва безпосередньо в музичний твір, 
яке спостерігаємо в епоху постмодернізму 
— епоху суцільного синтезу. Дедалі частіше 
форму музичного твору зумовлено ідеєю або 
звуковим матеріалом. Саме тому художній 
синтез став невіддільною частиною компози-
торського постмодерністського мислення, по-
лем для свідомих експериментів композитор-
ської творчості, а для дослідника — це спосіб 
глибше зрозуміти суть творчості.
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скульптури до православного іконостаса за 
доби Бароко в Україні явище малодосліджене. 
Проте, цієї доби скульптурне опорядження 

іконостасів починає відігравати значну роль 
не тільки в декоративному оздобленні іконо-
стасів, а й у їх іконографії. Про використан-
ня скульптури в іконостасах XVII—XVIIІ ст. 
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неодноразово згадується в наукових джерелах 
ХІХ — поч. ХХ ст. [30; 33; 37; 51], є свідчен-
ня навіть про виконання усіх зображень, що 
складали традиційну іконографію іконоста-
са із скульптурних образів [18, 25—26]. Од-
нак через те, що до нашого часу іконостаси 
XVII ст., в яких кругла скульптура відіграва-
ла домінантну роль, не збереглися, значення 
скульптурного оздоблення іконостаса і роль 
скульптури у формуванні іконостасних фаса-
дів досі не була належно оціненою.

Водночас факт збереження до сьогодні 
численних іконостасних скульптур XVII—
XVIIІ ст., попри їх систематичну заборону 
церковною і світською владою і знищення у 
XVIIІ—ХІХ ст., (наказ Петра І [45, 234], на-
кази Синоду від 1722 р. [35, 293—294], 1832 р. 
[48, 391]), а також загальне нищення церков-
ної старовини в роки войовничого атеїзму 
у 20—30-х роках ХХ ст., свідчить не тільки 
про їх поширеність того часу, а й про важ-
ливе значення, яке надавалося об’ємним зо-
браженням у пластичній побудові барокового 
іконостаса. Очевидно, що кругла скульптура 
використовувалась не в кожному іконостасі – 
її виконання потребувало майстерності, яку 
міг опанувати не кожен сницар. Водночас ан-
тропоморфна скульптура складала неодмінну 
частину художнього образу барокових іконо-
стасів, оскільки навіть якщо вони не містили 
повнофігурних скульптурних зображень, в їх 
декорі вводилися рельєфні чи об’ємні зобра-
ження голівок херувимів.

Аналіз  досліджень. Скульптурне напов- 
нення храмів доби Бароко на теренах Украї- 
ни неодноразово ставало предметом наукових 
досліджень. Але коло пам’яток, що вивча-
лися, охоплювало зднбільшого скульптурну 
пластику католицьких і греко-католицьких 
храмів, де скульптура застосовувалася тради-
ційно. У наукових розвідках увагу зосереджу-
вали на стилістиці скульптур періоду Бароко 
та джерелах інспірацій сакральної пластики 
бароко і рококо [8; 21], вивчалася творчість 
окремих майстрів-скульпторів цієї доби [7; 
9; 20; 34]. У наукових розвідках, присвяче-
них українському сницарству православних 
храмів, досліджувалися проблеми еволюції 
орнаментальних мотивів і форм, технічних 

прийомів різьблення [13; 43]. Скульптурне 
ж опорядження іконостасів у православних 
храмах традиційно розглядалося як девіантне 
відхилення від традиційної системи оздоблен-
ня, зумовлене західноєвропейським впливом, 
і дотепер воно залишається поза межами спе-
ціального дослідження. Про факт введення 
скульптури до іконостасів згадувалося тільки 
побіжно [1; 2; 10; 14] або в опису їх іконогра-
фічної програми [50], або під час визначення 
поодиноких збережених скульптур як части-
ни іконостасного оздоблення [18; 19]. Тож у 
цій статті ми вперше зосереджуємо увагу на 
значенні круглої скульптури у формуванні 
композиційно-пластичного образу православ-
ного іконостаса доби Бароко.

З огляду на це, метою дослідження є вияв-
лення чинників, що сприяли появі скульптури 
в іконостасі доби Бароко та аналізу змін в об-
разній і композиційно-пластичній організації 
іконостасів, що відбулися в них із введенням 
скульптурних зображень.

Основний матеріал. Передусім зазначимо, 
що все розмаїття різьблених антропоморфних 
зображень, яке існувало в іконостасах XVII—
XVIIІ ст. як частина сюжетних циклів догма-
тичного змісту або декоративних елементів, 
можна поділити за технікою виконання на три 
групи: рельєфи, пласкі статуарні постаті (тер-
мін Є. К. Рєдіна [19, 26]) та круглі скульптури. 
У цій публікації розглядатимуться усі ці групи 
різьблених зображень. Одразу зазначимо, що 
термін “пласкі статуарні постаті” ми будемо 
вживати для скульптур, виконаних у техніці 
рельєфу.

Скульптурне оздоблення вівтарної час-
тини в католицьких храмах є головним ху-
дожнім елементом, що підпорядковує собі 
всю конструктивну будову вівтаря. Значно 
менш поширеною скульптура була у право-
славних країнах, хоча з кінця XVI ст. вона 
починає вводитися до іконостасів православ-
них храмів Білорусі [24; 40] й Росії [27; 41]. 
Наприклад, добре відомі площинні постаті 
Миколи Можайського, Параскеви П’ятниці, 
Георгія Побідоносця та інших святих, оправ-
лені в кіоти, які наприкінці XVI — на почат-
ку XVII ст. розташовують у намісних ярусах 
іконостасів у храмах північних регіонів Росії 
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[26, 20]. Водночас площинними скульптурами 
херувимів і серафимів оздоблювалися завер-
шення іконостасів [26, 20]. Від кінця XVI ст. 
збереглася найраніша відома сьогодні іконо-
стасна рельєфна пластика з Білорусі: царські 
ворота із зображенням “Благовіщення” та по-
статей євангелістів з іконостаса Преображен-
ської церкви с. Вороніловичі Брестської обл. 
[3, 169–170]. Принагідно зазначимо: давно 
слушно зауважено, що семантичне значення 
об’ємної пластики в середньовічних іконо-
стасах російських храмів суттєво різнилося 
залежно від її місця в іконостасній структурі. 
Площинні скульптури святих у нижніх яру-
сах іконостасів російських храмів виконували 
функцію ікон і були молитовними образами, 
тоді як скульптурні зображення у його завер-
шенні розглядалися як архітектурний декор 
[26, 20]. Те саме можна сказати і про білорусь-
ку пам’ятку – рельєфні образи царських воріт 
були включені до іконографічної програми іко-
ностаса. Отже, можна стверджувати, що самі 
собою чи то рельєфні зображення або пло-
щинна скульптура в обрамленні кіота, подібна 
за пластичними характеристиками з рельєф-
ною іконою, чи то площинна скульптура без 
обрамлення (образи херувимів і серафимів у 
завершенні іконостасів) не були новітнім яви-
щем у опорядженні православних іконостасів 
Росії та Білорусі вже до середини XVІI ст., 
коли розпочинається новий етап розвитку 
іконостасної скульптури, пов’язаний із по- 
ширенням на цих територіях стилю бароко.

Появу скульптурних зображень і рельєф-
них ікон в українських іконостасах також, во-

чевидь, можна віднести до кінця XVІ ст., тоб-
то ще до періоду Бароко. І хоча пам’ятки, які 
підтверджували б це припущення, наразі не-
відомі, непрямим свідченням може слугувати 
іконостас-складень з Кам’янця-Подільського, 
виконаний в техніці пласкорельєфного різь-
блення у XV–XVI ст. [37, 34] (іл. 1), в якому 
у витонченій мініатюрній техніці різьблення 
виконано чотири регістри зображень за схе-
мою іконостасної іконографічної програми. 
На це вказують і згадувані в публікаціях укра-
їнські іконостаси XVII ст., повністю заповне-
ні скульптурою [18, 25–26]. Водночас тут слід 
розуміти тільки, що іконографічна програма 
таких іконостасів складалася не з живопис-
них, а з різьблених зображень, однак ступінь 
їх об’ємності різний (це могли бути рельєфні 
ікони та пласка скульптура). Тож без фактич-
ного матеріалу неможливо припустити, на-
скільки дійсно скульптурним було наповнення 
подібних іконостасів. Однак очевидним є те, 
що до періоду Бароко у православних храмах 
України, Білорусі, Росії іконостасній скульп- 
турі відводилася суттєва роль в іконографіч-
ній програмі, тоді як декоративне оздоблення 
іконостаса скульптурними зображеннями ще 
не набуло значного розвитку.

З поширенням бароко в Україні з другої 
половини XVII ст. скульптура в іконостасах 
українських храмів поряд із застосуванням в 
сюжетних зображеннях догматичного зміс-
ту починає виконувати роль і декоративного 
оздоблення. У цей період суттєво змінюється 
сам спосіб скульптурного зображення: замість 
площинних скульптурних образів в іконостас 

Іл. 1
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приходить кругла скульптура. Цей процес від-
бувається у взаємозв’язку із змінами у плас-
тичній організації іконостасів, зумовлених 
поширенням стилю бароко в мистецтві Украї-
ни другої половини XVII ст. Із розвитком цьо-
го стилю архітектура іконостаса поступово 
відходить від чіткості й простоти прямих го-
ризонтальних і вертикальних членувань тяб- 
лової системи, пов’язаної ще з візантійською 
традицією. Іконостасна композиція відтепер 
мислиться як динамічна структура, утворе-
на ритмами вигнутих карнизів (що місцями 
розриваються, формуючи складний контур 
загального силуету), виступаючими та загли-
бленими частинами фасадної площини, а та-
кож облямувань кожної ікони. Водночас зрос-
тає роль декору.

Серед перелічених рис найхарактернішою 
ознакою трансформації ще візантійських 
принципів тяблової композиційної організа-
ції іконостасів стало підвищення ярусів ікон 
в їх центральній частині [44, 149]. Цей ком-
позиційний прийом, який бере початок з не-
значного ступінчастого підвищення карнизів 
над порталом царських воріт, за доби Бароко 
розвинувся у експресивне підвищення серед-
ньої осі головної частини фасаду іконостаса 
за рахунок багаторазового повтору вигинів її 
карнизів крутими дугами, чи ступінчастими 
формами. Підвищення центральної части-
ни ярусів іконостаса стає першою суттєвою 
трансформацією композиції іконостасів Укра-
їни доби бароко, яка не тільки вплинули на 
пластичну організацію площини іконостаса, 
а й зумовила виникнення принципово нових 
іконостасних композицій.

Закладене у концепцію барокового архі-
тектурного образу зіткнення простору і фор-
ми, духовного і матеріального та втілення цих 
принципів у храмовій архітектурі значно впли-
нуло на традиційне опорядження інтер’єру 
православного храму. Величезний внутріш-
ній простір храмів, які будувались наприкінці 
ХVІІ—ХVІІІ ст. з високими вівтарними арка-
ми, відкривав можливості до створення нового 
художнього образу храмового інтер’єру, де го- 
ловним структурним елементом, що відобра-
жав барокові концепції, став іконостас. Це 
відбилося, з одного боку, на прагненні макси-

мально збагатити декором найважливіші еле- 
менти опорядження храмового інтер’єру, з ін-
шого — на втіленні в іконостасній конструк-
ції барокового тяжіння до монументальності 
форм. Цього часу всі конструктивні елементи 
іконостасів значно зростають у висоту: коло-
ни, карнизи, антаблементи додають від тре- 
тини до половини їх висоти порівняно з таки-
ми елементами в іконостасах попереднього 
періоду. Відповідно до нових пропорцій кон-
струкції зростає висота і більшості ікон. Од- 
ночасно розширюється іконографія іконоста-
сів і до них вводяться нові яруси ікон: якщо 
іконостаси першої половини ХVІІ ст. тра- 
диційно мали чотири-п’ять ярусів, то з 60-х 
років ХVІІ ст. їх уже могло бути шість-сім. 
Окрім традиційних цокольного, намісного, 
святкового, апостольського та пророчого яру-
сів, вводився страсний ярус та ярус святите-
лів. Усе це сприяло значному нарощуванню 
загальної висоти барокових іконостасів.

Підвищуючись за рахунок введення до-
даткових ярусів, іконостаси розросталась і по 
горизонталі, завдяки розширенню кількості 
ікон, які вводились до коженого регістру, а 
також приєднанню до головного іконоста-
са іконостасів бокових вівтарів. Об’єднані в 
єдину структуру, такі тридільні іконостасні 
ансамблі перекривали всю ширину храму. У 
сформованих у такий спосіб колосальних іко-
ностасах відбуваються принципові зміни в 
образно-пластичній структурі: горизонтальні 
й вертикальні членування, утворені карниза-
ми, колонами та кронштейнами, починають 
активно виступати вперед, тоді як ікони і 
двері заглиблюються. Одночасно іконостаси 
отримують не бачене досі багатство оздо-
блення: різьблений декор набуває скульптур-
них характеристик, його загальною рисою 
стає зростання об’ємності всіх складових 
елементів, тяжіння до натуралістичної іміта-
тивності й матеріальності форми. Рослинні 
мотиви, які виконувались у техніці ажурно-
го різьблення і реалістично трактувались, 
залишаючись у своїй основі декором, орга-
нізуються у вигляді архітектурних форм: ко-
лон, консолей, кронштейнів та ін., набуваючи 
конструктивних функцій. Тепер складовими 
частинами великого іконостасного ансамблю 
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стають не лише живописні зображення та ар-
хітектурні елементи з різьбленою оздобою, а 
й скульптура, яка відіграє дедалі більшу роль. 
Введення круглої скульптури до іконостас-
ного оздоблення, найімовірніше припадає на 
останню третину XVII ст., коли стильові ха-
рактеристики бароко вже отримали розвиток 
у композиційно-пластичній організації іконо-
стасів. Видається малоймовірною можливість 
появи круглої скульптури в іконостасі у більш 
ранній час. П. Алеппський, мандруючи Украї-
ною в середині XVII ст., про різьблені скуль-
птури в іконостасах у відвіданих ним храмах 
не згадує, однак докладно описує ажурні ко-
лони іконостасів. Тож відомі пам’ятки круглої 
іконостасної скульптури XVII ст., найвірогід-
ніше, слід віднести до останніх трьох десяти-
літь XVII ст. Поява круглої скульптури в іко-
ностасі, вочевидь, стає наслідком об’ємного 
трактування образів з різьблених поліхром-
них ікон і пласких скульптур, що існували на 
теренах сучасної України ще з часів Давньої 
Русі. Перша кругла скульптура, заміщаючи 
собою рельєфні й, імовірно, деякі живописні 
зображення, входить до іконостасної іконо-
графічної програми, стаючи її частиною. На 
це вказує обов’язкова поліхромність скульп- 
тур, задіяних у іконостасній іконографії. 

Скульптури ж, не задіяні у традиційній іконо-
графічній програмі іконостасів, які виконува-
ли роль частини декоративного оздоблення 
(зображення янголів і херувимів), могли бути 
як поліхромними, так і монохромними (тільки 
золоченими).

Вірогідно першою скульптурною групою, 
що з’являється в іконостасі, була композиція 
“Розп’яття” з предстоячими. Ця композиція, 
що традиційно увінчувала іконостаси укра-
їнських храмів1 , вже від кінця XVI ст. вико-
нується не тільки як живописне зображення, 
обрізане по контуру, а й скульптурно. На це 
вказує відома світлина мідного іконостаса-
складня — копії з іконостаса Успенського со-
бору Києво-Печерської лаври (іл. 2), який да-
тується чи першою третиною XVI ст. [36, 31], 
чи кінцем XVI ст. — 20-ми роками XVIІ ст. 
[44, 150]. М. Петров, який опублікував світли-
ну іконостаса-складня, подає його опис і за-
значає, що вся іконографія скопійована фар-
бами, тоді як “Розп’яття” з предстоячими, яке 
увінчувало складень, — барельєфне. 

Наприкінці XVII ст. в іконостасі вже ві-
доме скульптурне “Розп’яття”, наприклад, в 
іконостасі церкви Різдва Богородиці с. Дво-
річний Кут Харківського повіту, зведеної  
1690 року [49, 162] знаходилися вирізані з де-
рева площинні статуарні постаті “Розп’яття з 
предстоячими” [19, 26]. Так само скульптур-
ною була композиція “Розп’яття” в іконостасі 
Миколаївської церкви с. Сопича Глухівсько-
го повіту, що складалася з постатей Христа,  
Богородиці та Іоанна Богослова кінця  
XVII ст. [46, 116]. Скласти уявлення про по-
дібні скульптури можна на прикладі плас- 
кої статуї предстоячої Богородиці XVIII ст., 
що знаходиться у зібранні Національного  
художнього музею України [22, 128] (іл. 3).

Одночасно розвивається антропоморфна 
скульптура в облямуванні, виконуючи, втім, 
суто декоративну роль. Так, традиційну для 
іконостаса рослинну орнаментацію з 60-х ро- 
ків XVII ст. доповнюють об’ємними антро-
поморфними зображеннями — голівками 
херувимів, уміщених у густе листяне плети-
во. Ці образи згодом доповнюються і повно-
фігурними постатями янголів. Одним з най- 
ранішніх відомих прикладів декорування та-

Іл. 2
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кими скульптурними образами барокового іко- 
ностаса можна назвати іконостас Микільсько-
го (Військового) собору в Києві, час створен-
ня якого відносять до 1660–1663 рр. [12, 3]. У 
іконостасі три голівки, одна під одною, при-
крашали стовпчик царських воріт (іл. 4)2, який 
прикривав щілину між стулками дверей3.

Серед збережених до сьогодні або згада-

них у літературі скульптур XVII ст., що вхо-
дили до іконостасної структури, більшість є 
поодинокими зацілілими пам’ятками від бага-
тофігурних композицій, іконографічний склад 
яких переважно невідомий. Водночас зберег- 
лися відомості й про цілі групи іконостасних 
скульптур XVII ст., які належали до одного 
іконостаса. Наприклад, чотири постаті, зга-
дані в каталозі виставки XIV археологічного 
з’їзду в Чернігові, які входили до іконостаса 
XVII ст. церкви Всіх Святих Трьохсвятської 
слободи біля Чернігова: Богородиці, невідо-
мого апостола, пророків Мойсея і Аарона 
[18, 24—25]. У цьому каталозі описано також 
постать Ісуса Христа зі сцени Преображен-
ня, яка походила з Преображенської церкви  
с. Бакланової Муравейки Чернігівського по-
віту4 [18, 24], і чотири повнофігурні поста-
ті янголів та дві голівки херувимів [14, 26], 
звідти ж, які, вірогідно, належали іконостасу. 
Належність скульптури Христа у сцені Пре-
ображення саме до іконостаса можемо при-
пустити, спираючись на приклад завершення 
скульптурною групою Преображення іконо-
стаса у 60-х роках XVIIІ ст. [11, 606].

Свідчення поширеності скульптур в оздо-
бленні іконостасів XVII ст. залишилися й у спо- 
гадах очевидців. Так, у щоденнику словаць-
кого гуманіста Даніела Крмана, що у 1708–
1709 рр. перебував в Україні, згадується про 
вівтар (іконостас) Успенської церкви в Лю-
теньках на Полтавщині, зведеної у 1686 р., 
який “мав різні статуї, оздоблені золотом і 
яскравими фарбами” [23, 160].

Іл. 3

Іл. 5 Іл. 6

Іл. 4
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Своєрідним підсумком початкового періо-
ду активного насичення скульптурами баро-
кової іконостасної структури можна вважати 
постанову Синоду від 1722 р., в якому суворо 
заборонялося мати в храмах скульптурні або 
різьблені зображення, але водночас затвер-
джувалося введення об’ємних зображень у 
композицію “Розп’яття” у завершенні іко-
ностаса [35, 293—294]. Протягом XVIII ст. 
скульптура й далі активно використовувалася 
у формуванні пластичного образу іконостасів. 
Попри неодноразові її заборони церковною і 
світською владою, від цього періоду зберегли-
ся як самі іконостасні скульптурні зображен-
ня, так і згадування про них у літературних 

джерелах або світлини іконостасів, оздобле-
них скульптурою, що дає можливість описати 
іконографію іконостасних скульптур XVIII ст. 
повніше, ніж другої половини XVII ст.

Іконографічний склад відомих на сьогодні 
іконостасних скульптур XVIIІ ст. досить різ-
номанітний: передусім це образи розіп’ятого 
Ісуса Христа, Богородиці та апостола Іоан- 
на Богослова, що входили до композиції 
“Розп’яття”. Звичайно, після офіційного за-
твердження постановою Синоду 1722 р. цих 
зображень в іконостасі, вони були найпошире-
нішими. Вже через кілька років після наказу, 
ця скульптурна група завершувала іконостас 
1729 р. в Успенському соборі Києво-Печерської 
лаври [42, 133]. Скульптурне “Розп’яття” вмі-
щено в іконостас 1754—1757 р. Андріївської 
церкви в Києві, воно прикрашало також іко-
ностас XVIIІ ст. церкви Вознесіння у перед-
місті Ізюма [19, 50] (іл. 5), іконостас XVIIІ ст. 
Спасо-Преображенської церкви Києва, пере-
несений у 1814 р. до іншого київського храму 
— Різдва Христового [31, 141—142] та багато 
інших. Іконографія скульптур у завершенні 
іконостаса могла бути й більш розширеною: 
до постатей розіп’ятого Христа, Богородиці та 
Іоанна Богослова могли додаватися скульптур-
ні зображення мироносиць, які, наприклад, 
входили до групи скульптурного “Розп’яття” 
у церкві Різдва Богородиці із с. Михайлів-
ка Лебединського повіту [19, 50], куди вони 
потрапили з Предтечинської Михайлівської 
пустині [19, 50]. Окрім мироносиць, до цієї 
композиції вводили скульптури й інших пер-
сонажів цієї сцени, наприклад образ Логгіна 
сотника, скульптура якого походила з церкви 
Пирятина 1768—1777 р. [47, 170]. Скульпту-
ри мироносиць відомі й від іконостаса По-
кровської церкви в Новгороді-Сіверському (іл. 
6) [16, іл. № 626].

Окрім перерахованих зображень, найбіль-
шу групу іконостасних скульптур утворюють 
повнофігурні постаті янголів [18, 24—28] та 
голівки херувимів (іл. 7—9). Наскільки чис-
ленними могли бути їх зображення у середині 
XVIII ст., можна скласти уявлення з іконоста-
су Софійського собору в Києві, спорудженого 
у 1747–1750 рр. (іл. 10). Загальний вигляд іко-
ностаса до його пониження і переробок можна 

Іл. 8
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бачити на малюнку Ф. Солнцева, виконаного у 
середині ХІХ ст. [29, 44]. На ньому видно, що 
іконостас прикрашають численні поліхромні 
голівки херувимів і різного розміру фігурки 
янголів, більше схожих на італійських путі, 
які розміщені по всій поверхні іконостаса. 
Інший іконостас того ж часу — Андріївської 
церкви Києва 1754—1757 р. — не менш бага-
то оздоблений постатями янголів, але з тією 
відмінністю, що його скульптури янголів є 
суцільно золоченими (іл. 11—12). Скульптури 
янголів, чи поліхромні, чи суцільно золочені, 
рясно прикрашали картуші ікон (іл. 13), пор-
тали царських воріт (іл. 14—16), архітрави та 
інші елементи конструкції. Яскраві приклади 
відомі й у другій половині XVIII ст. — іконо-
стас Різдва Богородиці у Козельці 1763 р., По-
кровської церкви в Ромнах 1764—1770 р.

Серед скульптурних циклів, що вводили-
ся до іконостаса XVIII ст., відомі постаті ви-
браних пророків та апостолів. Наприклад, в 
іконостасі Покровської церкви в Ромнах на 
рівні апостольського ярусу на консольних по-
лицях стояли статуї пророків Аарона (іл. 17) і 
Мойсея, Іоанна Предтечі з агнцем біля ніг та 
апостола Іоанна Богослова з орлом [25, 6]. У 
збірнику “Древности Украины” Г. Г. Павлуць-
кий опублікував зображення двох євангелістів 
Марка і Луки з Миколаївської церкви 1789 р. 
с. Соловіївки Радомльського повіту (іл. 18—
19) [32, табл. IX].

Можна припустити, що іконостаси XVIIІ ст. 
могли включати й скульптурну групу апосто-
лів у повному складі — усі дванадцять поста-
тей. В. Щербаківський в своєму нарисі “Укра-
їнські церкви Київщини” наводить переказ 
батька про розміщення у вівтарі Успенського 
собору Києво-Печерської лаври скульптур 

Христа та дванадцяти апостолів [50, 282]. 
Найвірогідніше, ці скульптури походили з не-
відомого іконостаса, і після його скасування 
були перенесені до вівтаря (на те що йдеться 
не про ризницю, вказує згадування про від-
правлення служби в тому вівтарі). Наше при-
пущення про ймовірну належність цих обра-
зів саме до іконостаса базується на традиції 
прикрашати горнє місце храму горішніми яру-
сами від старих розібраних іконостасів5. Про 
те, що ці скульптури входили до іконостаса, 
а не вівтарного образу або кіоту, свідчить і їх 
кількість, що збігається з традиційною для 
українських іконостасів кількістю апостолів у 
апостольському ярусі [44, 161], з тією тільки 
відмінністю, що центральним образом ярусу 
був Деісус, де Ісусу Христу предстоять Бого-
родиця та Іоанн Предтеча, про образи яких 
В. Щербаківський не згадує.

У XVIII ст. завершення іконостаса із сюже-
том “Розп’яття” із предстоячими інколи почи-
нає замінятися зображеннями іншого змісту. 
Замість нього часто вводять скульптурне зо-
браження Саваофа, який благословляє двома 
руками, часто в оточенні янголів: іконостас 
Різдва Богородиці у Козельці 1752—1763 рр., 
іконостас середини XVIII ст. Преображен-
ської церкви с. Межиріча Лебединського по-
віту [15, табл. XIV]. Або Саваофа зі сферою в 
руці — іконостас Покровської церкви в Ром-
нах 1764—1770 рр., Саваоф із зібрання Ост-
розького краєзнавчого музею (іл. 20). Увінчан-
ня іконостаса скульптурним образом Саваофа 
могло бути частиною багатофігурної компо-
зиції, наприклад, у Преображенському соборі 
Мгарського монастиря іконостас 1765 р. увін-
чувався композицією “Преображення”, ском-
понованою зі скульптур Ісуса Христа, про-

Іл. 11 Іл. 12 Іл. 13
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років Мойсея та Іллі, Саваофа у хмарах [11, 
606]. Найраніше відоме різьблене зображення 
Саваофа в оточенні янголів, що увінчувало 
іконостас, знаходилося в іконостасі 1718 р. 
Михайлівського Золотоверхого собору в Киє-
ві, як можна судити з його креслення (іл. 21), 
однак немає свідчень, що воно було виконано 
як об’ємне зображення.

Окрім наведених скульптур, від XVIIІ ст. 
відомі зображення і особливо шанованих 
святих: св. Онуфрія Пустельника (іл. 22, 23),  
св. Миколая. Наприклад, скульптура св. Ми-
колая разом з постатями Богородиці та Ісуса 
Христа знаходилася в іконостасі Миколаїв-
ської церкви в Ромнах [50, 282] і, вірогідно, в 
намісному ярусі як храмове зображення.

Разом із скульптурними зображеннями, що 
складали частину іконографічної програми 

іконостасів, тут слід згадати і про рельєфні 
образи на царських воротах та дияконських 
дверях іконостасів. І хоча ці образи впли-
вали на пластичність іконостасного фасаду 
значно менше, ніж кругла скульптура, вони 
використовувалися в основній іконографії 
й виконувалися поліхромними, як інші по-
дібні зображення. На згадку про різьблений 
образ на царських воротах іконостаса серед-
ини XVIІ ст.6 натрапляємо в опису іконоста-
са Софійського собору в Києві, зробленому 
П. Алеппським. Він вказує, що на царських 
воратах було зображено лелеку (пеліка- 
на — С. О.), що годує власною кров’ю пташе-
нят [39, 71]. Від поч. XVIIІ ст. найвідомішою 
різьбленою іконографічною темою царських 
воріт стало зображення древа Ієссея (іл. 24). 
Там також могли вміщуватися композиції 

Іл. 14 Іл. 15 Іл. 16
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“Благовіщення” із Дівою Марією та арханге-
лом Гавриїлом на повний зріст, як на воротах 
XVIII ст. з Успенської церкви с. Красний Ріг 
на Чернігівщині [17] (іл. 25); “Розп’яття” — 
в іконостасі Преображенської церкви в Ром-
нах, образ Діви Марії, св. Миколи [44. 159], 
або традиційна іконографія царських воріт 
із “Благовіщенням” та постатями євангеліс-
тів, але виконані рельєфом — як на воротах 
іконостаса XVIII ст. Миколаївської церкви в 
Бучачі.

Традиційні зображення архангелів Ми-
хаїла і Гавриїла на дияконських дверях також 
могли виконуватися у техніці рельєфу: напри-
клад, такими були двері в іконостасі другої 
половини XVIII ст. церкви с. Радьківка (іл. 
26—27), що зараз зберігаються в Прилуцько-
му краєзнавчому музеї.

З другої половини XVIIІ ст. чисельність 

скульптур збільшується інколи до кількох де-
сятків, загалом за рахунок скульптур янголів 
і голівок херувимів. Прикладом чого можна 
вважати іконостас собору Різдва Богороди-
ці в Козельці. Щоправда, в цьому іконостасі 
більшість об’ємних зображень складають не 
повнофігурні постаті, а голівки херувимів. За 
браком пам’яток ми не можемо назвати інші 
іконостаси України того часу, які б містили 
численні скульптури, однак немає сумнівів у 
існуванні таких іконостасів. До такої думки 
схиляє багатство скульптурного оздоблення 
російських іконостасів XVIIІ ст. Наприклад, 
щедро насичений скульптурою іконостас 
головного вівтаря Сампсонієвського собо-
ру у Санкт-Петербурзі, створений у 1739 р. 
В ньому нараховується сорок повнофігур-
них скульптур, окрім яких, на фасаді іконо-
стаса розміщені численні голівки херуви-
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мів, які є або самостійними декоративними 
акцентами, або вплетені в обрамлення ікон 
(іл. 28). Велика кількість скульптурних зо-
бражень прикрашає й іконостас 1776—1784 р. 
Троїцького собору Троїцько-Глединського мо-
настиря у Великому Устюзі.

Описані поліхромні іконостасні скульпту-
ри та рельєфи дають можливість в загальних 
рисах уявити тематику іконографічних ци-
клів, де використовувалася скульптура. Роз-
міщення цих постатей в іконостасі, вочевидь, 
слід співвідносити з традиційною програмою 
живописних образів, на що вказують збереже-
ні відомості про місцезнаходження окремих 
скульптур відповідно до сталої іконографії. 
Отже, відповідно до неї, скульптури могли 
посідати місця в усіх ярусах іконостаса, в 
яких зображувалися повнофігурні постаті 
святих: увінчували горішній карниз, стояли 
у пророчому, апостольському та намісному 
ярусі. Скульптури не залучені до складу сю-
жетних елементів іконографічної програми, 
використовувалися в іконостасі як додаткові 
зображення, а отже локалізацію збережених 
поодиноких скульптур янголів неможливо 
точно визначити. Серед зображень же янголів, 
монохромні скульптури виконували виключно 
декоративну роль, являючи собою деталі об-
рамлень живописних образів, або акцентуючи 
архітектурні деталі. Поліхромні скульптури, 
крім тієї ж самої функції, могли входити до 
горішнього ярусу, де зображення янголів тра-

диційно вміщувалося обабіч “Розп’яття”, або 
серед постатей предстоячих. Загалом же, всі 
різновиди розфарбованих чи золочених скуль-
птур янголів вводилися для оздоблення іконо-
стасного фасаду. Цей прийом вже використо-
вується в українських іконостасах в останніх 
десятиліттях XVIІ ст. До такої думки схиля-
ють збережені скульптури янголів XVIІ ст., 
зображених уклінними або такими, що летять 
з райськими гілками в руках, а також постаті 
янголів на фасаді іконостаса другої половини 
XVII ст. церкви с. Мотіївка на Чернігівщині 
(іл. 29) [16, іл. № 540]. Додатковим підтвер-
дженням тут також може бути використання 
в такій ролі скульптур янголів у російських 
пам’ятках кінця XVIІ — початку XVIIІ ст., де 
постаті янголів були встановлені над царськи-
ми воротами [6, 632].

Після Берестейської унії 1596 р. і утво-
рення греко-католицької церкви, успадкована 
від Візантії конструкція іконостаса в греко-
католицьких храмах починає трансформува-
тися і тябловий іконостас поступово набирає 
риси вівтарів католицьких храмів. Його голов-
ною відмінністю від традиційного православ-
ного опорядження стає активне введення круг-
лої статуарної пластики. Починаючи з другої 
половини XVII ст., коли активізуються впливи 
західноєвропейських художніх традицій на са-
кральне мистецтво України й пов’язані з цим 
зміни в композиційно-пластичній організації 
православних іконостасів, рельєфні антропо-
морфні зображення і скульптура використову-
ються в іконостасах постійно. Багате декора-
тивне оздоблення іконостаса, яке перетворює 
його на пишну раму, зближує іконостас із 
католицьким вівтарем у самоцінності його 
архітектурно-скульптурної частини. Одно-
часно з безпосереднім впливом католицького 
мистецтва на православний іконостас відбу-
вається його прямий вплив через іконостаси 
греко-католицьких храмів. Одним із ранніх 
прикладів греко-католицької храмової скуль-
птури є поліхромні постаті апостолів Петра і 
Павла середини XVII ст. (іл. 30), з Успенської 
церкви 1650—1653 р. в Підгайцях. Первинне 
місце скульптур апостолів невідоме, хоча існує 
припущення, що вони стояли обабіч отвору ба-
бинця в центральне приміщення [28, 153]. Од-
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нак навіть не залучені до іконостасної струк-
тури, ці пам’ятки разом з іконостасом, що не 
зберігся, становили частину іконографічного 
і скульптурного опорядження інтер’єру храму 
і можуть слугувати свідченням про характер 
скульптури в греко-католицькому храмі се-
редини XVII ст. Художньо-образна побудова 
греко-католицьких іконостасів засновувалася 
на традиціях опорядження католицьких вівта-
рів, про що свідчать вівтарі XVII ст. у храмах 
суміжної з Україною Польщі, наприклад, у 
костьолі св. Миколая в Гданську першої по-
ловини XVII ст. (іл. 31), або головний вівтар 
середини XVII ст. костьолу Петра і Павла у 
селищі Бешова (іл. 32) загальною побудовою 
надзвичайно схожі на іконостас, але заповне-
ні скульптурою. Греко-католицькі іконостаси 
XVIIІ ст. також багато оздоблювалися скуль-
птурою, незалежно від того, чи були вони ви-
сокими багатоярусними конструкціями, на- 
ближеними за формою до православних іко-
ностасів (іконостас 1767 р. Миколаївської цер- 
кви у Золочеві), чи низькими передвівтарни-
ми огорожами, вже мало схожими на іконо-
стас, з відкритим простором над царськими 
воротами й завершенням здебільшого у ви-
гляді півциркульної арки (передвівтарна ого-
рожа 1768—1770 р. в соборі Св. Юра у Львові 
або вівтар-іконостас 1778 р. Миколаївської 
церкви Крехівського монастиря). Бувши про-

міжною ланкою між католицьким вівтарем і 
православним іконостасом, іконостаси греко-
католицьких храмів також могли служити  
взірцем для наслідування, оскільки у добу Ба-
роко греко-католицькі храми були поширені 
на всій Правобережній і Центральній Україні. 
І хоча гостра конфесійна боротьба тривала, 
а ознаки католицького опорядження в храмі 
при поверненні його до православ’я знищу-
валися, іконостас міг зберігатися (принаймні 
на якийсь період) від часу греко-католицької 
храмового оздоблення, оскільки храми протя-
гом XVII ст. неодноразово переходили з рук 
однієї конфесії до іншої7. Це припущення де-
якою мірою підтверджується прикладом збе-
реження одного й того ж іконостаса в Мико-
лаївській церкві в Замості (сучасна Польща) 
протягом православного і греко-католицького 
періодів її історії. Цей іконостас, виконаний у 
середині XVII ст. ще у православний період 
існування храму, знаходився там і після пере-
ходу до греко-католицького обряду, і після по-
вернення храму православній церкві у другій 
половині ХІХ ст. [5, 262—263]. З огляду на це 
доцільно припускати, що греко-католицький 
іконостас, який стояв у православному хра-
мі міг розглядатися вже як православний і 
слугувати взірцем для наслідування під час 
створення іконостасів інших православних 
храмів. Цьому, вочевидь, сприяли і обставини 
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створення самих іконостасів. Численні відо-
мості про майстрів того часу, які працювали 
на замовлення громад, що належали до різ-
них конфесій, та про мистецькі контакти між 
ними цілком допускають припущення про ви-
користання вівтарів польських храмів як взі-

рців для побудови іконостасів у православних 
храмах. При цьому ті самі майстри могли ви-
конувати замовлення у храмах обох конфесій, 
вводячи у їх оздоблення ті самі декоративні 
мотиви. У зв’язку з цим слід згадати про вико-
нання у Гданську 1664 р. чотирьох’ярусного 
іконостаса для православного Благовіщен-
ського храму в Супраслі, в декорі якого вве-
дені голівки херувимів [38, 8]. Хрестоматій- 
ним прикладом ролі майстра в подібній ситу-
ації в Україні є постать різьбяра Сисоя Шал-
матова, що виконав заповнений скульптурою 
іконостас для греко-католицького храму в  
с. Чоповичі [34] (іл. 33—34), а також ввів ба-
гато скульптурних постатей до іконостасів 
Покровської церкви в Ромнах та іконостаса 
Спасо-Преображенського собору Мгарського 
монастиря.

Тож під впливом католицьких вівтарів, 
іконостасів греко-католицьких храмів та іко-
ностасів греко-католицьких храмів, що про-
довжували існувати в інтер’єрі після повер-
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нення храму до православних громад, а також 
завдяки майстрам-різьбярам, що виконували 
замовлення для храмів різних конфесій, від-
булися зміни в образній структурі православ-
ного скульптурного іконостаса доби бароко.

На цьому етапі дослідження головним є 
питання про спосіб розміщення численних 
об’ємних зображень в іконостасній структурі. 
До періоду бароко рельєфні зображення, через 
їх незначну об’ємність, могли розміщувати в 
будь-яких частинах іконостасів, що не супе- 
речило вже сталим площинним принципам їх 
пластичної організації. Незмінна з часів появи 
на Україні багатоярусних іконостасів площин-
ність іконостасного фасаду і лінійність його 
плану, зберігала й надалі як головний принцип 
побудови й у ранньобарокових іконостасах 
другої половини XVII ст. Тож перші спроби 
введення круглої скульптури були локалізова-
ні в місцях, де це дозволяла зробити загаль-
на композиція іконостаса без її принципових 
змін. Як зазначено вище, найбільш вірогідним 
місцем, де за таких умов могли з’явитися перші 
об’ємні скульптури, був горішній ярус. Однак 
з доби Бароко, коли рельєфні зображення та 
площинні скульптури витісняються круглою 
скульптурою, її розміщення на фасаді іконо-
стаса було можливо тільки за умови вирішен-
ня проблем як конструктивного, так і концеп-
туального характеру. З одного боку, потрібно 
було запровадження додаткових площин, що 
дозволяли встановлювати круглу скульптуру. 
Тут треба взяти до уваги притаманну бароко-

вій скульптурі експресію і потребу середови-
ща, а відтак і більшого простору для її розмі-
щення порівняно з рельєфними різьбленими 
зображеннями. З іншого — при декоруванні 
іконостасів необхідно було віднайти прийоми 
збільшення пластичності його поверхні суто 
декоративними засобами. Необхідність розви-
вати пластичність іконостасного фасаду у та-
ких напрямах була безпосередньо пов’язана із 
розширенням іконографії об’ємних зображень 
доби Бароко. Поряд із скульптурою, залуче-
ною до іконографічної програми, додалися, 
до того ж переважаючи кількістю скульптури, 
що виконували декоративну роль. Введення 
ж саме численної декоративної скульптури 
різко змінювало характер пластичного трак-
тування іконостасної поверхні. Якщо роз-
міщення об’ємних зображень догматичного 
змісту завжди прив’язувалося до членувань 
іконостаса на яруси, а відтак, і до карни- 
зів — як до логічних для неї опорних точок, 
то декоративна скульптура в оздобленні могла 
розміщуватися як у вузлових елементах кон-
струкції (карнизах, кронштейнах, арках), так 
і у довільних місцях обрамлень. Очевидно, 
що на ранніх етапах розвитку бароко вміщен-
ня об’ємної декоративної пластики в обляму-
вання без наявності конструктивної опори, 
зумовлювало складнощі через ще не розвине-
ний апарат художніх приймів. Тому в період 
становлення стилю бароко в Україні запозиче-
ний з європейського бароко принцип пишного 
декоративного обрамлення з повнофігурними 

Іл. 33 Іл. 34
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об’ємними постатями в іконостасному обрам-
ленні другої половини XVII ст. трактується у 
спрощеному вигляді. Ранні повнофігурні де-
коративні скульптури введені в облямування 
іконостасів виконувалися в техніці рельєфу, 
так само як і скульптури догматичного змісту. 
Прикладом цього є фрагмент обрамлення кіо-
ту другої половини XVII ст.8, де серед рослин-
ного плетива вміщено рельєфну фігурку янго-
ла [16, іл. № 1388], вбраного лише в пов’язку 
на стегнах. Відсутність вбрання на фігурці 
зближує його саме з образами путі, об’ємні 
постаті яких є постійним елементом орна-
ментальних композицій Ренесансу і Бароко. 
Зі становленням художніх принципів Бароко 
такі зображення повністю витісняються круг-
лою скульптурою.

Складнощі, пов’язані з об’ємним тракту-
ванням повнофігурних зображень в обляму-
ванні, не виникали під час оздоблення іконо-
стасів голівками херувимів, що з’являються в 
їх декорі з 60-х років XVII ст. Виконуючись 
виключно рельєфно і фронтально, а також вмі-
щуючись як акценти на вузлових точках архі-
тектурних конструкцій — над царськими воро-
тами посередині архівольту, архітравах колон 
намісного ярусу, на стовпчику царських во- 
ріт — ці зображення виявляють свій етимоло-
гічний зв’язок із макаронами. Характер трак-
тування голівки херувимів залишається не-
змінним до 40-х років XVIII ст. Лише з 1740-х 
років голівки херувимів починають виконува-
тися об’ємно і втрачають обов’язкову фрон-
тальність, набуваючи рис не орнаментально- 
го, а скульптурного декору. Тож збільшення 
пластичності фасадів іконостасів в період 
становлення бароко проходить паралельно 
із насиченням їх об’ємними скульптурними 
образами. Цей процес відбувався у тісному 
зв’язку із запозиченням деяких принципів 
композиційно-пластичної й конструктивної 
організації вівтарів католицьких храмів.

Відповідно, вирішення проблеми введен-
ня в них статурної пластики було знайдено 
шляхом збільшення ширини виступаючих 
частин усіх формоутворювальних елементів 
конструкції: карнизів, арок, капітелей колон, 
консолей, як це характерно і для католицьких 
вівтарів. Водночас про введення у бароковий 

іконостас ніш для розміщення скульптури 
підтверджень немає, вочевидь, цей архітек-
турний елемент вважався неприйнятним, бо 
остаточно наближав конструкцію іконостаса 
до католицького вівтаря.

Заповнення отриманих горизонтальних 
поверхонь об’ємними зображеннями, які по-
требували не тільки основи, а й середовища 
навколо, змушувало розставляти їх на певній 
відстані від площини іконостасу, що надавало 
іконостасній структурі додаткової об’ємності, 
створюючи ілюзію багатоплановості. На-
приклад, саме такий ефект було створено в 
уже згадуваному іконостасі другої половини 
XVII ст. церкви с. Мотіївка на Чернігівщині 
(іл. 29), перенесеної у 1781 р. з Батурина [16, 
іл. № 540]. У ньому дві зустрічні постаті янго-
лів з потирами в руках були встановлені над 
порталом царських воріт. Їх уклінні постаті 
розміщалися на виступах карнизу над на-
місним ярусом, частково перекриваючи арку 
порталу та вміщені поряд ікони свят. Однак 
нарощування пластичності фасадної площи-
ни лише завдяки винесенню вперед конструк-
тивних елементів, нехай і оздоблених скуль-
птурними образами, було кінцевим пунктом 
у розвитку пластики барокових іконостасів 
лінійного плану. Зростання пластичності фа-
садів іконостасів, починаючи від другої по-
ловини XVII ст. і до кінця тридцятих років 
XVIІI ст., за всіх задіяних засобів, не впливало 
на загальний площинний принцип їхньої по-
будови. Всі застосовувані засоби щодо збіль-
шення пластичності фасаду були спрямовані 
на приховування його об’єктивної фактичної 
площинності й не могли надати фасаду іконо-
стаса справжньої пластичної динаміки форм і 
об’ємів, зіткнення архітектурних мас із про-
стором, закладених у принцип барокового 
мистецтва архітектури. Це, своєю чергою, 
стримувало поширення об’ємних зображень в 
оздобленні іконостасного фасаду.

З 30-х років XVIII ст. подальший розвиток 
пластики іконостасної площини рухається в 
напрямі ускладнення плану. Першими таким 
кроком можна вважати іконостас Преобра-
женської церкви в с. Великі Сорочинці, спо-
руджений у 1731—1732 р. [4, 53]. Відхід від 
площинності фасаду в ньому вирішено за ра-
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хунок повторення іконостасом форми стін вів- 
тарної частини храму. І хоча загалом Со-
рочинський іконостас ще не можна назвати 
іконостасом справді криволінійного плану, 
оскільки кількість і форма виступаючих час-
тин його фасаду зумовлені архітектурою хра-
му, проте сама можливість виникнення тако-
го конструктивного вирішення вказує на те, 
що іконостасний фасад уже мислиться не як 
лінійна конструкція, а як структура із різно-
манітними заглибленнями і виступами. Тож, 
попри те, що в оздобленні цього іконостаса 
кругла скульптура не введена, в цій пам’ятці 
фіксується розрив з середньовічною традиці-
єю лінійності конструкції вівтарної огорожі.

Наступним етапом у розвитку пластичнос-
ті барокового іконостасного фасаду стала його 
організація на основі криволінійного плану. 
Наприкінці 40-х роках XVIIІ ст. уже маємо 
приклади втілення криволінійного плану в 
конструюванні іконостасного фасаду, коли він 
організується як структура, утворена склад-
ною взаємодією поставлених під різними 
кутами площин, виступаючих і заглиблених 
елементів конструкції, вигнутих розірваних 
карнизів, що закінчуються монументальними 
волютами. Портали царських воріт активно 
виступають вперед, а дверні отвори загли-
блюються. Усі ці композиційні та естетичні 
зміни спрямовано на підкреслення централь-
ної осі іконостаса, яка і отримує найбільший 
пластичний розвиток. Це розмаїття форм і 
площин відкривало безліч можливостей для 
скульптурного оздоблення, особливо по цен-
тральній вертикалі. Саме ця частина іконо-
стаса, разом з горішнім ярусом, найбільше де-
корується круглою скульптурою. Прикладом 
найяскравішого втілення нових можливостей 
скульптурного оздоблення можна вважати 
іконостас Софійського собору в Києві. Фасад 
іконостаса виглядає як апофеоз вже не архі-
тектонічної пластики, а, власне скульптурної 
композиції — настільки мінлива й динаміч-
на його маса і виникаюча з цієї маси форма. 
Виступаючі й заглиблені частини, вигнуті 
карнизи, численні скульптурні зображення 
сповнюють фасад іконостаса внутрішньою 
динамікою. Як і попереднього часу, акценту-
вання центральної осі посилюється парними 

скульптурами янголів, що розміщені від го-
рішньої частини і до долішньої: підтримують 
тріангуль у завершенні, стоять на антаблемен-
ті, над аркою царських воріт та на консольних 
полицях обабіч них.

Подальший розвиток пластичності іконо-
стасного фасаду нерозривно пов’язаний із 
скульптурним опорядженням, яке в іконо-
стасах рококо набуває домінантної ролі, кон-
куруючи не тільки з живописом, а й з архі-
тектурною основою. Значення скульптури 
в іконостасах другої половини XVIIІ ст. ще 
тільки має бути визначеним. 

Однак і сьогодні можна сказати, що її роль 
була формоутворювальною. Це пояснює, чому 
в іконостасах доби Бароко демонтаж скульпту-
ри, призводячи до применшення їх художніх 
достоїнств, не міг зруйнувати загального ху-
дожнього образу, тоді як в іконостасах рококо 
вилучення скульптур було рівнозначним по-
вній руйнації їх художнього образу, а в деяких 
випадках і всієї структури, якщо іконографія 
формувалася з скульптурних зображень. Мож-
ливо, через це іконостаси рококо здебільшого 
зберегли скульптурне наповнення, попри ви-
моги щодо вилучення з іконостасів об’ємних 
зображень.

Висновки.
1. Факт поширеності скульптурних зо-

бражень в іконостасах XVII—XVIIІ ст. до-
зволяє твердити, що протягом всього часу 
панування стилю бароко в Україні до його 
останньої фази — періоду рококо — пластич-
на організація іконостаса формувалася з ура-
хуванням введення фігуративних рельєфних 
чи круглих зображень.

2. Перші скульптурні образи, що з’яв- 
ляються в іконостасі, становили частину його 
іконографічної програми. Ці зображення були 
поліхромними рельєфами або рельєфними 
скульптурами.

3. Скульптурна пластика в оздобленні 
іконостаса з’являється пізніше скульптур, за-
діяних в його іконографічній програмі. Деко- 
ративну роль скульптури в іконостасному 
оздобленні наголошено її монохромністю.

4. Монохромні скульптурні зображення 
в іконостасі функціонували виключно в ме- 
жах декоративного обрамлення, що виключа-
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ло її самостійне значення у розвитку пластич-
ності фасадної площини іконостаса.

5. Поліхромна скульптура, завдяки влас-
тивій їй атрактивності, домінувала в іконоста-
сі над живописом і потребувала декоративного 
та архітектурного обрамлення. Навіть якщо в 
цій техніці виконувались додаткові зображен-
ня, не задіяні в іконографії, вони виходили за 

межі декоративного обрамлення, набуваючи 
ознак самостійного художнього акценту.

6. Атрактивні риси поліхромної скуль-
птури активно використовувались у створенні 
художнього образу іконостасів криволінійно-
го плану як важливий складовий елемент для 
формування багатоманіття пластичних форм 
фасадної площини іконостасів.
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ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС “АРХІВИ УКРАЇНИ”  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТУПУ ДО КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто інформаційний ре- 
сурс — веб-портал “Архіви України” як інструмент до-
ступу та популяризації культурної спадщини України, 
передовсім здобутків архівної галузі, проаналізовано 
окремі рубрики електронного ресурсу у контексті ін-
телектуального доступу до документів Національного 
архівного фонду, інших електронних ресурсів. 
Ключові  слова: веб-портал “Архіви України”, архів-
на галузь, архів, інтелектуальний доступ, довідковий  
апарат.

Анотація. Стаття розглядає інформаційний ресурс - 
веб-портал “Архіви України” як інструмент доступу 
та популяризації культурної спадщини України, в пере-
довсім здобутків архівної галузі. Автор аналізує окремі 
рубрики електронного ресурсу, окреслюючи можливос-

ті користувачів для інтелектуального доступу до до-
кументів Національного архівного фонду, а також ряду 
електронних ресурсів, публікацій, проектів і баз даних.
Ключові  слова: веб-портал “Архіви України”, архівна 
галузь, архів, інтелектуальний доступ, довідковий апа-
рат.

Summary. The article analyzes an informational resource - 
a web-portal “The Archives if Ukraine” as an instrument for 
access and popularization of cultural heritage of Ukraine, 
first of all achievements of the archival sphere. The author 
investigates set of rubrics of the electronic resource, showing 
users’ possibilities for intellectual access to the documents 
of National Archival Fond, another electronic resources.
Key words: web-portal “The Archives of Ukraine”, archival 
sphere, archives, intellectual access, finding aids.

Документальна спадщина України охоп-
лює три складові: архівну, бібліотечну та 
музейну. Разом вони є невіддільною (і чи не 
головною) частиною культурної спадщини 
України, що є надбанням українського народу 
та світу. Архівна галузь більше подібна до му-
зейної з огляду на унікальність одиниць збе-
рігання. Однак за потенційною інформатив-
ністю ресурсів архівна та бібліотечна справа 
мають більше спільного. Саме тому процеси 
інформатизації обох галузей відбуваються 
надзвичайно інтенсивно, до того ж традицій-
но архіви з певним часовим інтервалом на-
слідують моделі та підходи, застосовувані у 
бібліотеках.

Розглянемо зведений електронний ресурс 
архівної галузі України “Архіви України”, 
якому цього року виповнюється 10 років. 
Сайт виник унаслідок інформатизації архівної 
галузі та на сьогодні є потужним ресурсом, 
який містить величезний масив різноплано-

вої інформації про документальну спадщину 
України. 

Дослідженням процесів інформатизації 
архівної галузі та веб-порталу займались такі 
науковці та професійні архівісти, як Л. Дубро-
віна [11], А. Кисельова [14; 15], Г. Боряк [7], 
К. Новохатський [16]. Ми ж пропонуємо огляд 
інформаційного потенціалі електронного ре-
сурсу для спеціалістів у сфері культурології. 

Проблема створення інтегрального елек-
тронного ресурсу архівної галузі України 
постала в контексті розроблення Програми 
інформатизації архівної справи, результатом 
чого стало ухвалення 20 вересня 2000 р. нака-
зу Державного Комітету архівів України (да- 
лі — ДКАУ) “Про створення Web-сайту Дер-
жавного комітету архівів України” [18], офі-
ційне відкриття якого відбулось 24 грудня того 
ж року. З огляду на те, що з 2002 р. сайт було 
включено до спеціального реєстру ЮНЕС-
КО, а з 2004 р. він набув ознак веб-порталу 
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за обсягом ресурсів та інтегративністю [5], 
можна стверджувати, що стратегічною метою 
розробників сайту було не лише інформуван-
ня суспільства про життя та новини архівної 
галузі, а й надання за допомогою цього елек-
тронного ресурсу інтелектуального доступу 
до документів Національного архівного фон-
ду та представлення інформаційних ресурсів 
державних архівних установ України.

Загалом змістовним ядром порталу і фор-
мою організації інформації став довідник 
“Архівні установи України” (К., 2000), під-
готовлений колективом фахівців архівної та 
бібліотечної справи в рамках програми “Ар-
хівні зібрання України” (розробляється з 2000 
р.) [6]. Структурно головна сторінка порталу 
складається з кількох частин [2]. Верхнє меню 
містить шість посилань, одне з яких — рубри-
ка “Архіви в світі”. Це посилання на архівні 
служби, архіви та бібліотеки, а також інші до-
тичні ресурси у країнах світу [1].

З лівого боку меню розміщено найбільш 
інформативно насичені структурні підрозді-
ли (22), з яких для нас становлять інтерес такі 
рубрики: архівні установи, нормативна база, 
галузеві програми, розсекречення архівних 
матеріалів, архівна україніка, документальні 
виставки on-line, публікації на порталі [2].

Розглянемо докладніше окремі рубрики. 
Портал містить перелік архівних установ Ук- 
раїни: ДКАУ, Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознав-
ства, дев’ять центральних державних, 28 міс-
цевих, вісім галузевих державних архівних 
установ, відомчих архівних установ (Націо-
нальної академії наук України, Міністерства 
культури і туризму України та Міністерства 
освіти і науки України). Є можливість пере-
ходу безпосередньо до сторінок кожної уста-
нови, де подано відомості про історію ар-
хіву, огляд його фондів, довідковий апарат, 
мiжфондовi та фондові покажчики, перелік 
оглядів, інформацію щодо науково-довідкової 
бібліотеки та бібліографію.

Рубрика “Нормативна база” містить понад 
560 повнотекстових нормативно-правових до-
кументів: укази, розпорядження та доручення 
Президента України; закони України; поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України; постанови Верховної Ради України; 
накази ДКАУ, положення зі сфери архівної 
справи та діловодства; стандарти й рекомен-
дації у сфері архівної справи; регіональні 
програми розвитку архівної справи тощо. 
Оприлюднено також “Правила видання доку-
ментів і пам’яток (1990—2000)” [14, 10]. Тож 
цей розділ надає можливість ознайомитися з 
правовими засадами функціонування архівної 
галузі в Україні та отримати доступ до доку-
ментів, які регламентують різні аспекти. 

Рубрика “Галузеві програми” надає ін-
формацію про регіональні програми розвит- 
ку архівної справи. Представлено: Програма 
збереження бібліотечних та архівних фондів 
на 2000—2005 роки. та її реалізація; елек-
тронна версія центрально-фондового ката-
логу; програма “Архівні зібрання України” 
(2001—2005); анотовані реєстри описів фон-
дів державних архівів; національний реєстр 
втрачених і переміщених архівних фондів; 
реєстр розсекречених архівних фондів; “Еліта 
України XVIII—XX ст.”: Національний реєстр 
особових архівних фондів; Програма створен-
ня мережі інтернет-ресурсів державних архів-
них установ на 2001—2005 рр.; Національна 
архівна інформаційна система “Архівна та 
рукописна україніка” (1991—1996): історія, 
концепційні засади, результати; представлено 
інформатизація архівної справи та ін. [8].

Рубрика про розсекречення документів 
містить інформацію про хід та темпи про-
цесу зміни режиму доступів до документів. 
Загалом станом на 1 січня 2010 р. загальна 
кількість секретних справ, що знаходяться на 
державному зберіганні в архівних установах 
України, становить 130890 справ, з яких засек- 
речено до 1992 р. 126417 справ, засекрече-
но після 1992 р. — 4473 справи. Відсоткове 
співвідношення секретних справ до загальної 
кількості справ у 2009 р. становить 0,3 %, у 
2008 р. — 0,45 %. [9]. А своєрідним підбиттям 
підсумків процесу розсекречення є відповідні 
міжархівні довідники, яких на сьогодні опу-
бліковано чотири, є і електронна версія. Опри-
люднено переліки п’яти центральних держав-
них архівів (Центральний державний архів 
громадських об’єднань України, Центральний 
державний історичний архів України, м. Київ, 
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Центральний державний історичний архів 
України, м. Львів, Центральний державний кі-
нофотофоноархів України ім. Г. С. Пшенично-
го (далі — ЦДКФФА) України, Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтв 
України) та 24 обласні архіви та АРК, архіви 
міст Києва та Севастополя [20]. 

Не оминули увагою розробники сайту й 
такий перспективний на сьогодні напрям до-
сліджень, як зарубіжна архівна україніка: до-
кументальні масиви, які або створені на тери-
торії України, а потім вивезені за межі країни; 
або які створені за межами України органами 
управління українськими землями або україн-
ськими громадами і були чи то переміщені до 
України, чи то залишились за межами країни. 
Портал надає інформацію у вигляді довідників 
архівної україніки по країнах, опублікованих 
в електронному вигляді, а також бібліографію 
цього питання. Також подано таблицю, де по 
роках розписано, які документи та в яку архів-
ну установу України було передано з-за кор-
дону (повернуто або переміщено) [3]. 

Рубрика “Документальні виставки on-line”,  
відкрита у 2003 р., поділяється на такі розді-
ли: автограф української історії; Голодомор; 
історія державності (документи про Народ-
ний Рух України, Карпатську Україну, історію 
українського прапора); радянський тоталі-
таризм (наприклад, фотодокументи з фондів 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного); ви- 
бори; персоналії (М. Заньковецька, П. Чу-
бинський, Р. Шухевич, Ярославa та Ярослав 
Стецьки, Г. Квітка-Основ’яненко, С. Банде-
ра та ін.); Друга світова війна; Чорнобиль; 
пам’ятні дати (пов’язані з такими персоналія-
ми, як О. Довженко, І. Виговський, П. Мирний, 
В. Стус, а також із деякими подіями — виве-
денням військ з Афганістану та ін.); катастро-
фи в архівах; документальні виставки регіо-
нальних архівів та ін. [10]. 

Рубрика “Публікації на порталі” є най-
змістовнішою і найобсяговішою. Для кращої 
структуризації інформацію розбито на такі 
групи: нові видання; документальні видання; 
дослідження; матеріали конференцій, збір-
ники наукових праць; періодичні та продо-
вжувані видання; архівні зібрання України; 
довідкові видання; бібліографічні посібники; 

підручники, словники; тематичні публікації; 
документи меморіального характеру; оформ-
лення та зразки бібліографічних посилань і 
архівних легенд [18].

У підгрупі “Документальні видання” публі-
кації подано у хронологічному порядку, тобто 
користувач має змогу переглянути по роках 
(від 2001 р.), що опубліковано архівістами та 
істориками із залученням документів [18].

Варто зупинитися на рубриці “періодичні 
та продовжувані видання”. Власне, це є роз-
ширеним варіантом посилань, які винесені 
на головну сторінку, яка має посилання на 
такі періодичні видання: науково-практичний 
журнал “Архіви України”; “Студії з архівної 
справи та документознавства”; “Пам’ятки”: 
археографічний щорічник; Вісник Держав-
ного комітету архівів України. Закладено різ-
ні пошукові можливості. Якщо повні тексти 
“Архівів України” та “Вісника Державного 
комітету архівів України” надаються з 2000 р., 
то журнал “Студії...” надає можливість озна-
йомлення зі змістом номерів з 2002 р. частко-
во — з повнотекстовими версіями.

Рубрика, крім видань із зазначенням ви-
давця (ДКАУ, УНДІАСД), наводить ще жур-
нали “Архівознавство. Археографія. Джерело- 
знавство”, “Бюлетень Галузевої служби нау-
ково-технічної інформації”. Подано періо-
дичні видання архівів 8 областей (Донецька, 
Луганська, Одеська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська та Чернігівська), по-
силання на Департамент архівного забезпечен- 
ня Служби Безпеки України: “З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ”; Центр пам’яткознавства: 
“Русалка Дністрова: літературно-мистецька 
культурологічна газета” [17].

На підрубриці “Архівні зібрання України” 
варто зупинитися докладніше. Вона є відо-
браженням втілення в життя масштабної ро-
боти з надання інтелектуального доступу до 
документів Національного архівного фонду. 
Інтелектуальний доступ уможливлюється до-
відковим апаратом архівів, зокрема путівни-
ками та довідниками. Було розпочато роботу з 
посилення системного підходу до підготовки 
та видання архівних довідників та виходу на 
новий рівень, порівняно з довідниками попе-
редніх років. Тому 2000 р. ДКАУ започатку-
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вав програму підготовки довідкових видань 
“Архівні зібрання України” у межах двох се-
рій: “Путівники” (довідники про склад і зміст 
фондів окремих державних архівів) та “Спе-
ціальні довідники” (архівні довідники інших 
типів, зокрема загальнонаціонального, за-
гальнодержавного характеру, міжнародні, те-
матичні; бібліографічні покажчики; анотовані 
реєстри описів фондів і покажчики архівних 
фондів,зокрема особового походження, втра-
чених, розсекречених тощо). У 2000—2009 ро- 
ках в рамках програми “Архівні зібрання 
України” видано понад 70 архівних довідни-
ків. Так, 2008 р. у згаданій серії вийшов імен-
ний покажчик “Архів Києво-Печерської Лав-
ри та заповідника”.

Відповідно до концепції розробників веб-
порталу, рубрика “Архівні зібрання України” 
поділяється на кілька частин. У серії “Путів-
ники” опубліковано понад 10 видань, зокрема, 
путівники по фондах ЦДАГО України, ЦДІАЛ 
України, ЦДАМЛМ України, дев’яти держав-
них архівів областей, архіву м. Києва, путів-
ник по фондах колишнього партійного архіву 
Львівського обкому КПУ у Держархіві Львів-
ської області. У серії “Спеціальні довідники” 
вийшло близько 50 видань, зокрема, довідник 
“Архівні установи України. Т. 1. Державні 
архіви”; уже згадані реєстри розсекречених 
фондів, а також “Національний реєстр втраче-
них та переміщених архівних фондів. Архів-
ні фонди, вивезені за межі України у 1945— 
1991 роках”, опублікований у 2008 р. [4]. 

Ще наявні такі серії, як “Анотовані реє-
стри” (анотовані реєстри описів фондів Цен-
трального державного науково-технічного ар- 
хіву України, держархівів Кіровоградської, 
Миколаївської, Полтавської, Чернігівської, 
Черкаської областей, АР Крим тощо); “Аното-
вані каталоги кіножурналів” (анотовані ката-
логи кіножурналів, документальних фільмів, 
кіно- і телесюжетів); інші довідники, зокрема 
довідково-бібліографічні. Електронні версії 
довідників про архівні та рукописні зібрання 
України систематично публікуються на веб-
порталі Держкомархіву України [4]. 

На головній сторінці веб-порталу відведе-
но місце для новин архівної галузі. Розроб-
ники концепції та наповнення сайту окремо 

виокремили рубрику “Репресивні режими. 
Ресурси до вивчення”. Тут, зокрема, міститься 
“Електронний архів Голодомору”, який скла-
дається з багатьох розділів: фотодокументи; 
кінодокументи; документальні виставки; про-
мови вождів; “переміщені особи” про Голодо-
мор; інтернет-ресурси; свідчення очевидців; 
правове поле; бібліографія публікацій джерел, 
огляди джерел та нові видання тощо [12]. Тут 
же є посилання на ресурси до вивчення різних 
етапів історії тоталітаризму в Україні: Револю-
ція. Спротив; Голодомор 1932—1933 рр.; “На-
род і партія єдині”; Поміж двома тоталітариз-
мами: ідеологічна пропаганда на окупованій 
території (1941—1944); Радянські плакати; 
Нацистські агітаційні матеріали та оголошен-
ня; фотодокументи з агітаційних плакатів; За-
хідна Україна в складі СССР в 1939—1941 рр. 
Етнічні чистки НКВД на Західній Україні: 
Документальні свідчення; ГУЛАГ: Радянські 
концтабори і боротьба за свободу (онлайнова 
експозиція); Публікації документів “З архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ”; Музей совєтської 
окупації; публікації історика С. Білоконя про 
терор в СРСР та ін. [22].

Також рубрика має посилання на спорідне-
ні електронні ресурси Україні та інших країн: 
ГУЛАГ: Фото-, кіноархів; Соловки: Електрон-
на енциклопедія; Архів “Меморіалу”; Жертви 
репресій в СРСР; Меморіал ім. Василя Сту-
са; Хроніка комуністичної інквізиції; Ди- 
сидентський рух в Україні; “Дім терору”у Бу-
дапешті; Архів Угорської революції 1956 р.; 
Архіви УПА в Інтернеті; Архіви Визвольного 
руху; “Повернуті імена”; Розстрільні списки 
Сталіна в Інтернеті; КДБ у країнах Балтії: До-
кументи; Архіви Самвидаву в Інтернеті; Архі-
ви КДБ в Інтернеті; Архіви спецслужб США 
в Інтернеті [20].

У рубриці “Інтернет-проекти, пов’язані з 
писемною історико-культурною спадщиною”, 
зібрано посилання на електронні ресурси, різ-
нопланові за спрямуванням, але розраховані 
на забезпечення потреб суспільства в інформа-
ції. Це Архів Відкритого Суспільства, Східно-
європейський університет, Будапешт; Архiви 
ЮНЕСКО: Короткий путiвник; Архівна ме- 
режа Європейського Союзу; асоціація Єв-
рейських генеалогічних товариств; Бібліо- 
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тека електронних ресурсів з історії, історич- 
ний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова; 
Бібліографія трофейного мистецтва; Втра- 
чене мистецтво: База даних в Інтернеті; 
Європа: Проект цифрового збереження; 
Культурна спадщина в цифрових технологіях 
“Адіт-Премія”; “Пам’ять світу” — Всесвітня 
програма ЮНЕСКО; Центр з проблем інфор-
матизації сфери культури [13].

Варто зазначити, що, за даними на 2008 р., 
щомісячно фіксувалося не менше 60 тис. візи-
тів, під час яких робилося до 500 тис. запитів. 
Веб-портал “Архіви України” фактично що-
місяця повністю копіюється тисячу разів [16, 

78]. Наповнення розділів про архіви України 
(та, за потреби, архіви світу) дозволяє роз-
шукати інформацію про місцезнаходження 
потрібних користувачу документів до безпо-
середнього звернення до установи. 

Висновки. Таким чином, інтегрований 
електронний ресурс архівної галузі України є 
надзичайно потужним інформаційним ресур-
сом. Розробникам його концептуальних засад 
вдалось уникнути зосередження на потребах 
професійних архівістів. Навпаки, засадничим 
у формуванні веб-порталу є розуміння того, 
що сучасне розвинене суспільство потребує 
доступу до різноманітної інформації.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  
У НАЦІОНАЛЬНОМУ КИЄВО-ПЕчЕРСЬКОМУ  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

Анотація. У статті проаналізовано роботу офіційного 
веб-сайту Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника.
Ключові  слова: Києво-Печерська лавра, Києво-
Печерський заповідник, інформаційні технології в музе-
ях, форум, Сайт Києво-Печерського заповідника, події в 
Лаврі, історія Києво-Печерської Лаври.

Аннотация. В статье проанализирована работа офи-
циального веб-сайта Национального Киево-Печерского 
историко-культурного заповедника.

Ключевые слова: Киево-Печерская лавра, Киево-Печер-
ский заповедник, информационные технологии в музеях, 
форум, Сайт Киево-Печерского заповедника, события в 
Лавре, история Киево-Печерской Лавры.

Summary. An analysis of the official web site of the Nation-
al Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve is given.
Key words: Kyiv-Pechersk Lavra, Kyiv-Pechersk Reserve, 
Information technologies in museums, forum, Site of Kyiv-
Pechersk Reserve, events in the Lavra, the history of Kyiv-
Pechersk Lavra.

Стрімкий розвиток сучасних інформа-
ційних технологій дає можливість кожному 
бажаючому відвідати провідні світові му-
зеї, оглянути найвідоміші мистецькі галереї, 
ознайомитись зі світовою культурною спад-
щиною в будь-який час, у будь-яку пору року, 
не виходячи з дому. Через Інтернет нині мож-
на отримати найрізноманітнішу інформацію 
про шедеври мистецтва, культури, архітекту-
ри. Звичайно, таке віртуальне знайомство не 
може замінити безпосереднє спілкування з 
оригіналами, але воно розширює діапазон на-
ших знань, надає можливість бути учасником 
багатьох подій. Проте це джерело має повсяк-
час наповнюватись правдивою, науково виві-
реною інформацією, постійно перебувати в 
пошуку нових цікавих ідей, мати можливість 
запропонувати користувачам різні варіанти от- 
римання інформації, цікавий дизайн, доступ-
ність у сприйнятті викладеного матеріалу.

Зараз чи не кожен музей має свій офіційний 
інтернет-сайт і вже важко уявити собі сучас-
ний музей без використання інформаційних 
технологій. Вони є ефективним інструментом 
музейного розвитку. Сьогодні інформаційні 
технології широко використовуються в усіх 
сферах музейної діяльності. Одним з засобів 
використання інформаційних технологій є 
створення інтернет-сайтів на базі інформацій-
них ресурсів музею.

Wев-представництво в мережі — обов’яз-

кова функція сучасної музейної діяльності. 
Сьогодні на web-сторінці музею часом можна 
побачити не тільки постійну експозицію, а й 
рідкісні експонати із фондів, дізнатися про іс-
торію музею, замовити квитки та екскурсії.

Йде активне освоєння інтерактивних форм.
Музеї почали усвідомлювати той факт, що 
музейний сайт є представництвом реального 
музею, і багато тисяч віртуальних відвідува-
чів сприймають музей саме таким, яким його 
представлено умережі. Створення якісного 
музейного представництва — завдання дуже 
складне. Однак навіть початківці швидко усві-
домлюють, що “обличчя” вузла визначається 
не тільки дизайном його Web-сторінок. Необ-
хідно також підтримувати інтерактивну вза-
ємодію з користувачем, забезпечувати доступ 
до баз даних, виконувати пошук і вирішувати 
багато інших завдань. Тільки на таких умовах 
його роль буде зростати. Успіху домагають-
ся ті, у кого кращий сервіс, кращі технології, 
краща реклама. 

На сьогодні можна виокремити наступні 
аспекти, що характеризують роль і місце Ін-
тернет у роботі музеїв:Інтернет як засіб опе-
ративного спілкування музейних працівни- 
ків у відкритому інформаційному просторі 
без територіальних обмежень; Інтернет як  
засіб подання знань про музей світовому спів-
товариству у відкритому інформаційному про-
сторі; Інтернет як засіб доступу до інформації 
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про світову культурну спадщину, представле-
ної у відкритому інформаційному просторі. 
(Це сайти, що представляють вітчизняну і за-
кордонну світову спадщину в Інтернет, елек-
тронні документи, необхідні або корисні для 
професійної діяльності музейних фахівців, 
пошукові Інтернет системи.).

Національний Києво-Печерський історико-
культурний заповідник був першим серед 
музейних закладів України який у своїй ді-
яльності почав використовувати сучасні ін-
формаційні технології. У листопаді 2000 р/ 
зареєстровано офіційний сайт Заповідника за 
адресою http://www.kplavra.kiev.ua. Цей про-
ект виник не на порожньому місці. У 1996 
р. співробітниками Заповідника, одними з 
перших серед музеїв України, було створе-
но web-сторінку “Києво-Печерська лавра”, 
а 1998 р. уже зареєстровано офіційний сайт 
Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника. На той час він став 
єдиним спеціалізованим проектом з тематики 
української культурної спадщини і першим 
музейної сайтом в Україні. Потім був під-
готовлений проект повної модернізації сай- 
ту — зміна дизайну (до кожного розділу сайту 
розроблені окремі колажі), структури, розроб-
ка нової системи навігації. На сайті з’явилися 
елементи для зворотного зв’язку з відвідува-
чем. Сайт був зареєстрований у більшості по-
шукових систем Росії і України, а також на 
профільних порталах, налагоджений банерний 
обмін, встановлено партнерські відносини з 
Інтернет-порталом “Музейний простір Украї-
ни”. Подання інформації на сайті реалізується 
двома мовами (російська та українська). 

На сьогодні сайт Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідни-
ка є інтерактивним гід-туром по історичних, 
архітектурних па’ятках Києво-Печерської лав- 
ри. Враховуючи кількість представленого 
фактичного матеріалу, його можна назвати 
Web-енциклопедією історії Лаври. В проекті 
використано близько 2230 зображень, ство-
рено понад 10 тис. wеb-сторінок. Розроблене 
програмне забезпечення дозволило ввести 
гнучку систему навігації бази сайту, зручну 
і в керуванні, й для доповнення і перегляду  
сторінок. Для надання статистичної інформа-

ції про кількість відвідувачів сайту і окремих 
його розділів, була розроблена автоматизова-
на система аналітичного моніторингу відвід-
ування сайту. Аналізуючи графіки відвідуван-
ня за багато років, можна впевнено сказати, 
що кількість зацікавлених відвідувачів сайту 
невпинно зростає. 

Структура сайта Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповід-
ника на сьогодні така:

1. НОВИНИ — опис найважливіших 
подій з життя Заповідника, відвідання музею 
почесними гостями, анонси та розповідь про 
відкриття виставок, конференцій тощо. 

2. ЕКСКУРС-ТУР — це інтерактив-
ний гід-тур по історичних, архітектурних 
пам’ятках Лаври, що складається з п’яти під-
розділів, кожний з яких представлений інтер-
активною мапою. 

3. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ — історичний 
нарис з розгалуженою системою посилань 
на імена, події, дати дає змогу повернутися в 
минуле і згадати, що ж відбувалося в Києво-
Печерській лаврі за давніх часів.

4. ВИСТАВКИ — інформація про постій-
ні й періодичні виставки, які зараз відкриті у 
Заповіднику. У підрозділі АРХІВ ВИСТАВОК 
зберігається інформація про всі виставки, що 
відбувалися в Заповіднику, а відвідувач сайту 
отримує повну й об’єктивну інформацію про 
виставкову діяльність Заповідника протягом 
тривалого часу. 

5. ВИДАННЯ — розділ, в якому роз-
міщені анонси збірників наукових праць 
“Лаврський альманах”, “Болховітіновський 
щорічник”, матеріали щорічних наукових кон-
ференцій Заповідника “Могилянські читання”, 
“Несторівські студії”, “Православ’я – наука – 
суспільство: питання взаємодії” (з короткими 
резюме), а також монографій, інших наукових 
та популярних видань Заповідника. 

6. КОНФЕРЕНЦІЇ — інформація про 
відкриття та перебіг трьох щорічних наукових 
конференцій Заповідника.

7. МУЗЕЇ — розповіді про музеї, роз-
ташовані на території Заповідника: Музей 
книги і друкарства України, Музей театраль-
ного, музичного та кіномистецтва України, 
Національний музей українського народного 
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декоративного мистецтва, Музей історичних 
коштовностей України та коротка інформація 
про їх колекції. Окремий розділ присвячений 
Національній історичній бібліотеці України, 
розкладу її роботи, залу стародруків, рідкіс-
них і коштовних книг.

8. ІНФОРМАЦІЯ — довідковий розділ, 
що розповідає про роботу Заповідника, вар-
тість квитків, перелік оглядових і тематичних 
екскурсій, що проводяться у Заповіднику. Тут 
також представлено інформація про структу-
ру, служби та відділи Заповідника.

9. МУЗЕЙНИЙ СЕРВІС — цей розділ 
дає можливість докладніше ознайомитися з 
тематикою екскурсій і лекцій, а також з ін-
формацією про роботу Служби музейного  
сервісу.

10. СЛОВНИК — великий розділ, що 
складається з трьох словників: СЛОВНИКА 
ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ, де у трьох розділах 
представлено хронологію найважливіших 
подій в історії Лаври і Заповідника, з дня за-
снування і дотепер, СЛОВНИКА ТЕРМІ- 
НІВ — бази даних по історичній, художній, 
архітектурній тематиці та СЛОВНИКА ПЕР-
СОНАЛІЙ — енциклопедії, яка розповідає 
про преподобних, митрополитів, архімандри-
тів, художників, архітекторів та інших діячів, 

життя і діяльність яких пов’язані з Києво-
Печерською лаврою та Заповідником. 

11. ФОТОГАЛЕРЕЯ — у цьому розділі зі-
брано всі фотографії, використані в проекті, а 
їх загальна кількість становить понад 2 тис. 
зображень.

При перегляді сайту Заповідника значну 
увагу привертає інтерактивна карта-схема 
його території. 

Сайт — це величезний інформаційний 
стенд, який необхідно постійно інформаційно 
оновлювати. Один зі спонукальних мотивів до 
оновлення сайту — прагнення змусити корис-
тувача не обмежуватися одним відвідуванням. 
Щодо цього сайти, на яких представлені бази 
даних музейних предметів з можливістю по-
будови до них різних запитів, мають ефект по-
стійної новизни. Вони динамічні, користувач, 
міняючи запит, щоразу одержує новий резуль-
тат, максимально задіяний такий потужний за-
сіб, як інтерактивність. Особливо це важливо 
для музеїв, які постійно працюють на збіль-
шення кількості відвідувачів, на залучення 
нових друзів і спонсорів музею.

Віртуальний простір також може викорис-
товуватись для проведення форумів — вір-
туальних тематичних зустрічей з наступним 
обміном думками учасників. У наш час веб-
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форуми є одним з найбільш популярних засо-
бів спілкування в Інтернеті. Кожен конкретний 
форум має свою тематику — досить широку, 
щоб у її межах можна було вести багатопла-
нове обговорення. На відміну від спілкування 
в реальному часі, в учасників форуму є мож-
ливість обміркувати чужі репліки, підготува-
ти й (за бажання) відредагувати свої; завдяки 
пошуковим системам надаються дуже широкі 
можливості для пошуку необхідної в спілку-
ванні інформації.

З 9 по 13 листопада 2009 р. на форумі 
НКПІКЗ була проведена інтернет-конференція 
VII Нестеровських студій “Святість і святині 
Давньої Русі”. Робота конференції була при-
свячена Дню української писемності та мови, 
дню пам’яті Нестора Літописця. Програма ро-
боти конференції передбачала роботу секцій.

Секція 1. Філософські та культурологічні 
проблеми дослідження духовної спадщини 
Давньої Русі.

Секція 2: Історичні та мистецтвознавчі 
проблеми дослідження духовної спадщини 
Давньої Русі. Було зареєстровано 19 доповіда-
чів з різних наукових закладів України. 

На офіційному сайті Заповідника було ви-
вішено оголошення, що конференція буде 
проведена в online-режимі. З 19 заявлених до-
повідачів № 14 надали нам свої доповіді, які 
ми розмістили на форумі.

Результати перевершили всі очікування. 
І хоча кількість зареєстрованих відвідувачів 

форуму було всього 25 осіб, але кількість 
учасників форуму, які переглянули допові- 
ді, — значно вища (понад 200).

Уже наприкінці першого дня конференції, 
коли учасники ознайомилися з усіма допові- 
дями, на форумі розпочалася дискусія. Актив-
ний обмін інформацією тривав протягом усіх 
5 днів роботи форуму. Відвідувачі форуму 
були не тільки з України. Як приклад наводи-
мо відвідування форуму користувачами Росії 
та Польщі.

Отримані результати дають багатий аналі-
тичний матеріал, за допомогою якого можна 
намітити перспективи реалізації проекту на 
найближче майбутнє, а також оцінити його 
ефективність.

Отже, сучасний віртуальний світ немож-
ливий без спілкування, а інтернет-форум є 
центром віртуального обміну знаннями і про-
ведення дискусій. Тут музейні фахівці відпо-
відають на питання, радяться, діляться вра-
женнями, обмінюватися думками і ідеями. 
У форумі можна відкрити власну дискусію 
або помістити свої оголошення, і ваші пові-
домлення не залишаться поза увагою. Крім 
того, корисним такий ресурс є ще й тому, що, 
безперечно, полегшує і пришвидшує міжна-
родне спілкування, обмін досвідом, дозволяє 
знаходити меценатів або спонсорів. Тільки 
об’єднання зусиль музейних співробітників, 
науковців і програмістів може дати в цій спра-
ві реальний позитивний ефект. 

Кількість відвідувачів сайту з Російської Федерації та Польщі

Москва (58 %)
Ханти-Мансійський АО (32 %)
Бєлгородська область (4 %)
Калінінградська область (2 %)
Ростовська область (2 %)

Підкарпатське воєводство (49 %)
Мазовецьке воєводство (36 %)
Люблінське воєводство (7 %)
Поморське воєводство (6 %)
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ТЕТЯнА ЯкуБоВА . доСЛІдЖЕннЯ кАрТогрАФІчного БІБЛІоТЕчного Фонду Щодо подІй роСІйСЬко-ТурЕЦЬкоЇ ВІйнИ 1735—1739 рокІВ 

Тетяна Якубова 

СУчАСНІ ІСТОРИчНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
КАРТОГРАФІчНОГО бІбЛІОТЕчНОГО ФОНДУ  

ЩОДО ПОДІЙ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1735—1739 РОКІВ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДІВ НбУВ)

Анотація. У статті розглянуто маловідомі бібліотечні 
фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського щодо участі української козацької старшини 
у російсько-турецькій війні 1735—1739 років, Зокрема 
фонд французької літератури.
Ключові  слова: історичні джерела, бібліотечний 
фонд, козацька старшина, фортеця Очаків, російсько-
турецька війна.

Аннотация. В статье рассмотрены малоизвестные 
библиотечные фонды Национальной библиотеки Укра-
ины имени В. И. Вернадского об участии украинской ка-

зацкой старшины в русско-турецкой войне 1735 — 1739 
годов. В частности фонд французской литературы. 
Ключевые  слова: крепость Очаков, казацкая старши-
на, библиотечный фонд, исторические источники, рус-
ско-турецкая война.

Summary. In article are considered little-known library 
funds of Volodymyr Vernadski National Library of Ukraine 
about participation Ukrainian Cossack foremen in Russian-
Turkish war of 1735—1739. 
Key  words: historical sources, library fund, Cossack the 
foreman, fortress Ochakov, Russian-Turkish war.

Сучасні історичні дослідження історико-
культурних фондів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (далі — 
НБУВ), розпочаті в Україні після 1991 р., дали 
змогу виявити маловідомі історичні матеріа-
ли з історії Північного Причорномор’я та ро-
сійсько-турецьких війн XVIII ст. Тривалий 
час участь представників славетних україн-
ських родин козацької старшини в російсько-
турецьких війнах XVIII ст. було забутою сто-
рінкою історії України. В радянські часи це 
питання обминалося офіційною історичною 
наукою та взагалі лишалося в тіні наукових по-
шуків науковців. У часах незалежної України 
історична наука повертається до питань ролі 
персоналій української козацької старшини в 
ключових подіях національної історії, зокре-
ма російсько-турецьких війнах, які Росія вела 
протягом XVIII ст. з Османською імперією і 
завдяки яким отримала вихід до берегів Чор-
ного моря та здобула статус сильної європей-
ської країни. Цікавим для сучасної історичної 
науки залишається питання участі військового 
потенціалу з України в російсько-турецьких 
війнах, які принесли Росії визнання в Європі, 
а для України трансформацію козацьких тра-
дицій та формування на Україні нового про-
шарку — малоросійського дворянства.

Історичні події під фортецею Очаків та 
участь у них козацької старшини стало мож-
ливим дослідити завдяки маловідомим і чис-
ленним історичним джерелам та історіогра-
фії з фондів НБУВ. Російсько-турецька війна 
1735–1739 років завжди викликала значний 
інтерес серед істориків у Росії та Європі. 
Можливо твердити, що маловідомі бібліотечні 
фонди НБУВ містять і зараз значний масив не-
розкритого історичного матеріалу щодо подій 
російсько-турецької війни 1735–1739 років в 
Україні, участі козацької старшини у військо-
вих компаніях під стінами турецьких фортець 
Північного Причорномор’я та Криму.

Маловідомі історико-культурні фонди 
НБУВ надають можливість поглибити істо-
ричні дослідження з питань історії Північного 
Причорномор’я (XV—XVIII ст.) та розшири-
ти знання з історії України в музейній справі. 
Музейна справа завжди була одним з провід-
них щаблів національної культури. Накопи-
чення наукової інформації внаслідок сучасних 
досліджень бібліотечних, архівних фондів, 
безперечно, зумовить майбутнє оновлення 
багатьох музейних експозицій в Україні, адже 
сучасна експозиція воєнно-історичного музею 
в м. Очаків потребує оновлення та реконстру-
ювання. Ії складові частини створювались в 

УДК 94(477.73) “17”
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радянських часах під впливом марксистсько-
ленінської ідеології в історичній науці, й тому 
події історії України висвітлені недостатньо. 
Потребують поглиблення та наукового онов-
лення такі розділи експозиції: польсько-
українсько-російсько-турецькі відносини XV– 
XVIII ст., історична біографія гетьмана І. Ма-
зепи в часах історичних подій під фортецею 
Очаків у XVII—XVIII ст., відступ Карла XII 
та І. Мазепи від Полтави до Очакова у 1709 р., 
участь української козацької старшини в 
російсько-турецьких війнах XVIII ст. та іс-
торія міста-фортеці Очаків. Окрема частина 
експозиції має бути присвячена вітчизняним 
та зарубіжним історикам, у працях яких ви-
світлено історію міста-фортеці Очаків, та рід-
кісним стародрукованим картам, на яких зо-
бражені територія Північного Причорномор’я 
та місто-фортеця Очаків у XVI—XVIII ст. 
Матеріал статті надає історичну інформацію 
для майбутнього реконструювання експозиції 
воєнно-історичного музею в м. Очаків з ура-
хуванням результатів сучасних історичних 
досліджень маловідомих фондів НБУВ.

Тривалий час маловідомим для науковців 
залишався франкомовний фонд НБУВ. Одні-
єю з перших українських науковців розпоча-
ла дослідження франкомовного фонду НБУВ 
на початку XXI ст. кандидат історичних наук 
Р. С. Кириченко, яка походила із старовинного 
козацького роду, в якому були козацькі полков-
ники. Батько дослідниці тривалий час ретельно 
збирав і зберігав у приватній колекції різні до-
кументи козацької доби. Кириченко була гума-
нітарієм європейського рівня, вільно володіла 
європейськими мовами. Під час перебування в 
Парижі та праці над французькими бібліотеч-
ними каталогами ії вдалося вдосконалити зна-
ння французької мови та набути європейський 
досвід роботи з франкомовними історичними 
джерелами. Дослідниця присвятила історико-
культурним фондам франкомовної україніки 
НБУВ дисертацію “Франкомовна україніка 
кінця XVII — початку XX ст. у бібліотечних 
колекціях України: походження, склад, зміст, 
історико-книгознавча реконструкція” (2005). 
Значну частину цієї унікальної наукової робо-
ти присвячено французьким джерелам та Пів-
нічному Причорномор’ю у XVIII ст. [1].

Франкомовний фонд НБУВ зберігає уні-
кальну працю генерала Х. Манштейна, його 
мемуари про Росію та російсько-турецькі ві-
йни XVIII ст. Мемуари генерала Х. Манштей-
на — адьютанта фельдмаршала Б. Х. Мініха 
містять дві унікальні карти фортеці Очаків 
часів військової компанії 1737 р . Ці унікаль-
ні картографічні джерела, складені генералом 
Х. Манштейном, були надруковані у Франції 
після подій російсько-турецької війни 1735—
1739 років. У франкомовному фонді НБУВ 
зберігається декілька примірників мемуарів 
генерала Х. Манштейна, з різним роками ви-
дання у Франції.

Манштейн зазначає, що найвизначнішою 
подією протягом 1737 р. була облога Очакова 
турками в жовтні 1737 р. Турецьким військом 
командував бендерський сераскир Алі-паша. 
До турецького війська входили й кримські 
татари, очолювані кримським ханом Бенглі-
Гіреєм. У своїх мемуарах Манштейн вміщує 
карту міста-фортеці Очаків під час облоги 
його турками у жовтні 1737 р., де латинськи-
ми літерами позначено найважливіші військо-
ві об’єкти: A. Місто Очаків. В. Нижня частина 
міста. С. Траншеї і підкопи турків. D. Редут 
фельдмаршала, який турки атакували і штур-
мували кілька разів. E. Редут самаритянина, 
зайнятий турками. F. Каланча, або стара башта 
з бастіонами. I. Окоп, викопаний росіянами 
під час облоги. H. Шляхи сполучення, прокла-
дені під час облоги для підтримки редутів. Y. 
Казарми. новозбудовані. L. Підкопи, які турки 
перескочили 28. Х. 1737 р. перед генеральним 
штурмом. M. Підкопи, які перескочив генерал 
Штофельн. N. Генеральний штурм турків і 
татар.О. Табір турків. Р. Табір татар. Q. Гале-
ри турецькі. R. Російський флот.

У першому томі мемуарів генерала Ман 
штейна є карти країн Європи. Їх 10: план міста 
Данциг, Криму. Перекопу, Очакова, міст Фін-
ляндії тощо. На карті-плані фортеці Очаків 
генерала Манштейна у 1737 р. окремо латин-
ськими літерами позначено всі важливі форти-
фікаційні споруди фортеці у 1737 р. На плані 
міста Очаків, взятого росіянами в 1737 р., такі 
позначки : А. Старе місто з фортецею. В. Бічні 
укріплення. С. Рови, канали зроблені у 1736, 
1737 роках. D. Мости міста, які служили вхо-
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дом. Е. Порохові склади, підірвані під час об-
логи. F. 15 галерей, що вели у підкоп і які хо- 
тіли підірвати. H. Склади, що охоронялися [2].

Напередодні бойових дій 1737 р. форте-
ця Очаків мала 3 ряди огорожі, рови, бастіо- 
ни, редути та батареї. Зовнішня огорожа – му-
рований земляний вал завдовжки 3 км; вну-
трішня – зубчаста кам’яна стіна. Замок оточе-
ний кам’яною стіною з баштами [3]. 

На цих картах латинськими літерами по-
значені головні споруди фортеці Очаків під 
час військової компаній 1737 р. російсько-ту- 
рецької війни. Карти генерала Манштейна та 
опис фортеці турецьким мандрівником Евлія 
Челебі у XVII ст. свідчать про те, що розташу-
вання головних споруд фортеці фактично не 
змінилось протягом двох століть. 

Малодослідженим щодо подій російсько-
турецьких війн у Північному Причорномор’ї 
тривалий час залишався фонд картографії 
НБУВ. Фонд картографії НБУВ є єдиним в 
Україні спеціалізованим депозитарним фон-
дом картографічних видань. Східні, правобе-
режні регіони України знайшли своє відобра-
ження в картографічних документах фонду 
НБУВ, виданих у Російській імперії XVIII–
XIX століттях, коли в Росії було налагоджено 
картографічну службу на державному рівні. 
Універсальний картографічний фонд НБУВ 
складається з 46 тис. одиниць зберігання. Бі-
бліотечну збірку історичних карт присвячено 
подіям російсько-турецьких війн. Вона надає 
можливість визначити головні споруди форте-
ці Очаків, територію проведення військових 
операцій навколо фортеці Очаків у 1737 та 
1787 роках. Серед унікальних картографіч-
них джерел — “План фортеці Очаків.1737 р.”, 
“План Очакова. 1737 р.”, “План фортеці Оча-
ків 1737 р. Марш російської армії над Очако-
вом”, “Злиття гирла П. Бугу. 1788р.”, “План 
спалення турецьких кораблів флотилією під 
командою Принца Насау де Сігена. 1 липня 
1788 р.”, “План облоги Очакова в 1788 р.” [4]. 
На цих картах можливо дослідити території 
мусульманських і християнських поселень 
навколо міста-фортеці Очаків на території 
Кінбурнської коси у XVIII ст. Більшу частину 
християнських населених пунктів становили 
зимівники української козацької старшини.

Особливу увагу привертає “План знамени-
тої фортеці Очаків в часи боїв в липні 1737р. 
росіян під командуванням фельдмаршала Мі- 
ніха з турками. Санкт Петербург. XVIII ст”. (Plan 
veritable de la fameuse Forteresse D’Oczakow… 
S Petersbourg [18 ст.]). На плані є дві легенди, 
написані французькою та німецькою мовами. 
Франкомовні позначення споруд фортеці Оча-
ків зроблено інженером Капітом, написи на 
карті німецькою мовою — інженером Гаупт- 
маном. Легенда французькою мовою дає такі 
позначки: А. Замок. В. Табір мурзи. С. Табір 
сераскира. D. Арсенал. Е. Табір яничарів. F. 
Порт. G. Міни.

У бібліотечних фондах НБУВ зберігається 
стаття сучасного українського тюрколога, до-
слідника з Одеси Олександра Середи “Пере-
бування козацького війська в гирлі Дніпра (за 
османсько-турецьким документом 1711 ро- 
ку)”, яка надрукована у восьмому номері на-
укового збірника “Україна в Центральнос-
хідній Європі” (2008). Автор стверджує, що 
навколо фортеці Очаків налічувалось до чо-
тирьох передмість як християнських, так і 
мусульманських. Одна з фортець на східній 
околиці Очакова — Хасан Паша Паланка — 
знаходилась на місці сучасного селища Чор-
номорка. Варто зазначити, що зображення 
місцевості навколо фортеці Очаків, територій 
козацьких поселень на старовинних картах 
з фонду картографії НБУВ цілком підтвер-
джують і доповнюють новою історичною 
інформацією результати сучасних тюрколо-
гічних досліджень щодо історії Північного 
Причорномор’я та міста-фортеці Очаків. Ав-
тор статті досліджував османський документ, 
що зберігається в Орієнтальному відділі На-
родної бібліотеки ім. Св. Кирила і Мефодія в 
Софії (Болгарія). Документ має назву “Доклад 
Очаківського Мустафи Паші та очаківського 
кадія про відправку за наказом султана зерна 
для очаківських козаків (2000 кінноти), які 
були на турецькій службі”. В документі зазна-
чалось, що борошно знаходилось в Акермані. 
За наказом султана борошно мали повантажи-
ти на кораблі, відправити в Очаків і передати 
комендант-паші фортеці та за його наказом пе-
редати громаді козаків, не допустивши втрати. 
З цього приводу був виданий височайший фір-
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ман від 02. 02. 1712 р. У наведеному автором 
статті тексті османського документа цікавою 
є інформація щодо представництва козаць-
кої громади на шаріатському суді в Очакові, 
як-от: “Гетьман Хіречко, Петре, Ішкренсеке, 
Корсет і Андрій толмач. Які є представниками 
Гетьмана Кошового”. Передусім привертають 
увагу посади, зазначені при іменах: гетьман 
кошовий, гетьман, толмач. Якщо “толмач” 
вживається як у турецькій, так і в українській 
мові зі значенням — перекладач, то “гетьман 
кошовий” чи просто “гетьман” використову-
ється скоріше на позначення військової поса-
ди “отаман”. Події 1709 р., пов’язані зі смер-
тю Івана Мазепи. призводять до переселення 
частини запорозьких і гетьманських козаків з 
Гетьманщини і Запоріжжя в пониззя Дніпра. 
Саме ці об’єднані загони козаків з Гетьманщи-
ни і Запоріжжя в османських документах на-
зивають “Барабаш і Поткали козаки”.

Варто зауважити, що фортеця Очаків уже 
в перших десятиліттях XVIII ст. стала тим 
турецьким центром, де осідали представники 
козацької старшини, які перейшли після подій 
1709 р. у турецьке підданство на територію 
округи міста-фортеці Очаків. Можливо при-
пустити, що в часи російсько-турецької війни 
1735—1739 років на території округи фортеці 
Очаків також знаходились поселення козаків, 
які  були на службі в Османській імперії [5]. 

Європейські джерела з фондів НБУВ свід-
чать, що представники козацької старшини 
перебували на території міста-фортеці Очаків 
фактично протягом усього XVIII ст. Є підста-
ви стверджувати про активну участь козаць-
кої старшини у військових операціях навколо 
фортеці Очаків цього часу. Це пояснюється 
передовсім бажанням української козацької 
старшини отримати дворянство в Російській 
імперії за військові заслуги у війнах з Туреч-
чиною у Північному Причорномор’ї. 

У праці “Еліта Слобідської України. Спис-
ки козацької старшини 60-х років XVIII сто-
ліття” [6] зазначені прізвища найвідоміших 
представників козацької старшини, які бра-
ли участь в Очаківській військовій операції 
1737 р. Список старшини від 1763 р. Сумсько-
го полку подає прізвище хорунжого Ігната Ми-
тюріна. На військову службу хорунжий всту-

пив 1 травня 1729 р. У документі зазначено, 
що хорунжий мав освіту, був грамотним, умів 
писати. Брав участь у поході Саратовському, в 
караулах на Українській лінії, у взятті міст Пе-
рекопа, Козлова, Бахчисарая, Очакова. У віці 
51 року вийшов у відставку. Жив у відставці в 
Сумському полку в с. Ворожбі Сумській [6].

Відомості Сумської канцелярії надають 
ім’я капітана Сумського полку полкового 
судді Олександра Парафеєвського. Історичні 
дані про капітана містяться в документі від  
20 червня 1765 р. “Іменний список” 1) Острозь-
кого, Ізюмського, Харківського, Охтирського 
слобідських козацьких полків. Олександр Па-
рафеевский в 1735 р. був у Кримському по-
ході, в поході проти ногайської орди біля р. 
Белозерки. У 1736 р. брав участь у баталії при 
Чорній Долині, біля Коновчика, на підходах 
до Перекопу, в баталії біля Солоного озера. За 
військову службу в 1735 — 1736 роках за атес-
татом генералом і кавалером П. О. Румянцевим 
був призначений сотником. 3 лютого 1737 р. 
після указу імператриці про реорганізацію 
військ та залучення до російської армії укра-
їнських козаків, Олександра Парафеєвського 
було призначено до роти за поручика в 1737 р. 
Олександр Парафеєвський був в Очаківсько-
му поході і під час нападу на квартермістрів 
під командою генерал-квартермістра Ферме-
ра. Під час атаки турків і татар від спалаху 
трави навколо малої військової команди були 
ушкоджені у О. Парафеєвського ліва щока і 
ліве око. За військові заслуги в Очаківському 
поході 11 серпня 1737 р. став полковим квар-
термістром. В Очаківському поході перебував 
ще шість місяців. У 1738 р. знаходився в кор-
дрезерві на Українській лінії, через два місяці 
в Дніпровському поході. В 1739 р. брав участь 
у Молдавській кампанії, в генеральній баталії 
біля Ставучан, під час взяття Хотина. У кни-
зі “Генеалогія української шляхти: Послужні 
списки погарської шляхти 1772—1781 р.р., 
“Описаніе” ніжинської шляхти 1784 р.” нада-
но відомості про участь української шляхти у 
військовій компанії 1737 р. У 1780 р. складено 
“Сказку сина померлого значкового товариша 
Івана Савича Щерби”. Іван Савич Щерба по-
чав служити як значковий товариш з 1732 р. 
Був у походах під Кримом, Очаковом [7].
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В українській літературі XVIII ст. відобра-
жено історичну участь козацтва в складі військ 
фельдмаршала Б. Х. Мініха під час російсько-
турецької війни 1735—1739 років. “Героїчні 
стихи о славних воєнних дійствіях войск за-
порозьких” вперше надруковано в журналі 
“Київська старина”, 1881, Т. XXXII. Ім’я авто-
ра розшифрував Ю. Тихоновський (очевидно, 
автор “Героїчних стихів” Іоан (Іван) був свя-
щеником чи ієромонахом, який користувався 
літописом Григорія Граб’янки, “Хронікою 
польською, “Літописом древнім”. Поетичний 
твір “Реляція фельдмаршала Мініха” ввійшов 
до складу “Героїчних стихів”. Текст “Реляції” 
розповідає про перемоги російської армії в 

російсько-турецькій війні 1735—1739 років, 
участь українського козацтва у військовій кам-
панії під Очаковом та називає штурм фортеці 
Очаків як одну з яскравих перемог [8; 9].

Історичні дослідження маловідомих істо-
рико-культурних фондів НБУВ потребують 
майбутніх пошуків у різних напрямах, які 
полягають передусім у виявленні невідомих 
для широкого кола дослідників вітчизняної 
та зарубіжної історіографії картографічних 
матеріалів, що дають змогу широко презен-
тувати історію України, зокрема Північного 
Причорномор’я, та біографії української ко-
зацької старшини в часах російсько-турецьких 
війн XVIII сторіччя.
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Актуальність вибраної теми пов’язана з 
активізацією наук комунікативного циклу в 
галузі гуманітарного знання та появою соціо-
логічного напряму в культурології. Сьогодні 

вектори культурологічної науки зосереджені 
на процесах культуротворення в умовах фор-
мування інформаційного суспільства, визна-
ченого з позиції міждисциплінарних знань. 
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Осмислення проблем розвитку мережевої 
взаємодії індивідів, ролі установ культури, 
зміна способів трансляції та збереження куль-
турних цінностей, механізмів міжкультурної 
комунікації змушують по-іншому поглянути 
на культуру як специфічну форму соціального 
руху. Тому становлення комунікативних тех-
нологій інформаційного суспільства впливає 
на структуротвірні компоненти всієї системи 
культури, шляхи та динаміку її адаптації до 
нових умов.

Зближення культур через інтернаціональні 
комп’ютерні мережі, загальний доступ до ін-
формації, тісні комунікативні зв’язки, тенден-
ція до інтеграції набувають значних масшта-
бів, визначаючи якісні характеристики явищ 
сучасної соціокультурної реальності. Відкри-
тість і невизначеність майбутнього створює 
умови для прогнозів, впливає на вибір між 
різними можливостями. Розгортання іннова-
ційних процесів сприяє розвитку проектної 
культури, яка орієнтована на цілеспрямова-
ну зміну соціальних практик. Дослідження 
культури як цілого в зазначеному контексті 
полегшує розуміння її проекцій на конкретні 
приватні сфери, соціальні моделі та поведінку 
людини в процесі культурної творчості.

У рамках цієї статті здійснено спробу аналі-
зу характеристик інформаційного суспільства, 
шляхів і динаміки адаптації культури до новіт-
ніх комп’ютерних технологій. Простежується 
взаємозв’язок інтегрального інформаційного 
суспільства з можливостями конструювання 
міжкультурної комунікації в поліетнічному 
соціумі, аналізуються процеси формування 
віртуальної “метамови” спілкування.

Новітні технічні можливості, комп’юте-
ризація, швидке передання інформації та со-
ціальні трансформації формують нову куль-
турну реальність, яка повинна розглядатися у 
безпосередньому зв’язку із способом буття в 
умовах інформаційного суспільства. Це зумов-
лює соціокультурну значущість горизонталь-
них суспільних зв’язків, їх вплив на корінні 
зміни в комунікативних процесах. Культура 
інформаційного суспільства зумовила появу 
характеристик, що належить до сфери між-
культурної комунікації, яка відображає специ-
фіку відносин між людьми різних культур та 

країн, також і взаємодію субкультур в рамках 
культури єдиного, але поліетнічного та по-
лікультурного соціуму. До них можна відне-
сти: розширення комунікативного простору 
та поля формування відносин, не обмежених 
ролями, ритуалами, соціальним статусом; ви-
никнення нових форм соціальної взаємодії, 
утворення соціальних груп і субкультур; зрос-
тання ролі особи індивідуума, за одночасного 
зниження ролі соціального статусу, перемі-
щення культурного акценту в полі особистої 
творчості індивіда; зовнішню комунікативну 
активність суб’єктів культури.

Формуючись у цих умовах, соціокультур-
ний простір зазнає модернізації і визначає 
індивідам роль суб’єктів історичних змін, 
оскільки вони діють в рамках наявних від-
носин, стійких суспільних та інформаційно-
комунікативних взаємозв’язків, за яких 
комп’ютеризація суспільства не короткочас-
на кампанія, а закономірний процес розвитку 
цивілізації. Поява комп’ютерно-символічних 
світів і мережевих структур підтверджує за-
кономірність переходу людства в якісно нову 
стадію розвитку, робить комунікацію домі-
нантним чинником сучасної культури [9]. 

Розвиток міжкультурних комунікативних 
процесів, їх активне впровадження у духовно-
культурну сферу та повсякденне життя су-
часної людини викликає науковий інтерес у 
культурологів. Будь-яка нова технологія — це 
втілення в специфічній формі ідеології сус-
пільства, певне бачення через “ідеологічне ін-
вестування” майбутнього соціуму й його куль-
тури. У зв’язку з цим актуальні припущення 
С. С. Хоружія (“Замітки до онтології вірту-
альності (Рід або недорід?)”, що філософії та 
культурології ще належить розкрити, наскіль-
ки тісно, глибоко ідеї та уявлення віртуаль-
ності сплетені з сьогоднішніми культурними 
та антропологічними процесами. Ці процеси 
відображають тенденцію до сприйняття ре-
альності людиною “багатовимірної,сценарної 
і варіантної” реальності, в якій дедалі більше 
місця належить модельній та ігровій, плас-
тичній та проблематичній стихії [16].

Культурологічний погляд на ці процеси 
сьогодні формується спостерігачем перехід-
ного періоду, коли ще можливо відрізнити 
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характерне, якісно нове, порівняти новації з 
традиційним у культурі.

Механізми міжкультурної комунікації у 
віртуальному просторі представлені сьогодні в 
численних моделях й аналітичних оглядах. За 
оцінками У. Брікена, М. Крюгера, М. Кастельса, 
Дж. Ланьє, М. Маклюена, одним із впливів на 
індивіда є віртуальна реальність, ії культурний 
потенціал. Учені простежують взаємозв’язок 
нових інформаційно-комунікативних техно-
логій з соціальною психологією, соціокуль-
турними аспектами комунікації, філософією 
науки та техніки й, починаючи з 80-х років 
XX ст., констатують факт виникнення інфор-
маційного суспільства в країнах Заходу і Япо-
нії. На думку Йоні Масуди, комп’ютеризація 
змінює природу людини, перетворюючи з 
Homo Sapiens в Homo Intelligens [17], що фак-
тично означає народження нової Цивілізації 
та формування нового типу культури — ін-
формаційної культури (informative culture). По 
суті концепція Масуди є моделлю ідеального 
суспільства, в якому мав відбутися перехід від 
матеріального споживання до способу життя, 
зосередженого навколо створення знань. 

Дискусійність у визначенні суті нового 
типу культури в інформаційно-технічному 
світі зумовила в рамках філософського осмис-
лення буття людини в цих умовах протилежні 
погляди на роль інформації, способи пере-
дання її сучасними засобами комунікації. Ви-
знаючи універсальну онтологічну значущість 
інформації у бутті людини, погоджуючись по 
суті з визначенням культури через трансляцію 
інформації (як з певним акцентом в її харак-
теристиці), слід визнати, що зміст загального 
поняття “культура” багатший і ширший за по-
няття “інформація”, “інформаційна культура”. 
Культура дає людині можливість сприймати, 
перетворювати світ і самого себе. Після за-
своєння, осмислення та перероблення з ура-
хуванням власного досвіду індивіда, його ін-
тересів та можливостей, культура суспільства 
втілюється в культуру особи. Вона формує та 
реалізує сутнісні сили людини, тоді як інфор-
маційна культура слугує певним чинником, 
що забезпечує сприйняття дійсності, пере-
думовою для “опредмечування” й “розпред-
мечування” всього багатства матеріальної та 

духовної культури. На думку А. П. Воєводіна, 
в цьому нескінченному опредмечуванні й роз-
предмечуванні неуспадкованої в генах соціаль-
ної інформації, її постійному “пожвавленні” в 
людському русі й ховається фундаментальна 
сутнісна характеристика культури. Отже, ін-
формаційну культуру можна розуміти як під-
систему особи, воночас інформація стає сис-
темоствірною цінністю. Можна сказати, що 
інформаційна культура як сукупність інформа-
ційних потреб особи, тісно взаємопов’язана з 
культурними формами сумісного життя, адап-
тацією, соціальним досвідом, міжособовими 
відносинами та спілкуванням. 

Сформована внаслідок адаптації до соціо-
культурного середовища комунікативна куль-
тура індивіда дає змогу ефективно сприймати 
та переробляти інформацію, а на її основі до-
сягати взаєморозуміння між комунікантами. 
В умовах інформаційної цивілізації вона стає 
і метою спілкування індивіда, і культурою 
діалогу в широкому сенсі, й засобом регла-
ментації — культурою ділового та повсяк-
денного спілкування. Це сприяє розвитку то-
лерантності, відкритості до культурі “іншого” 
та міжкультурної комунікації. Комунікатив-
ні процеси при цьому визначають динаміку 
соціокультурного середовища для суб’єктів 
культури й упорядковують їх взаємодію.

Упродовж усіх етапів розвитку історії люд-
ства кожна інноваційна форма комунікації 
здійснювала вплив на індивіда, його життє-
діяльність, а засоби комунікації визначали 
принципи особового та суспільного сприй-
няття дійсності. У цьому контексті комуніка-
ція як передання інформації та спілкування є 
основним засобом забезпечення солідарності 
індивідів. Якщо людина “в змозі зрозуміти 
думки людей самих різних типів, відтворив-
ши їх у собі, отже, в ній самій повинні бути 
наявні різні типи людини. Вона повинна бути 
мікрокосмосом всієї історії, яку вона в змо-
зі пізнати. Таким чином, пізнання нею самої 
себе виявляється водночас і пізнанням світу 
людських справ” [8, 388].

Включеність в інформаційну реальність 
істотно розширює горизонти доступу до най-
різноманітніших знань, їх джерел, а обмін 
інформацією можна схарактеризувати як ін-
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телектуальну, “інформаційно-комунікаційну 
революцію” [11]. Під час інформаційного об-
міну в сучасних умовах, через творче сприй-
няття та засвоєння інформації, критичне зі-
ставлення різних і взаємодоповнювальних 
систем цінностей, життєвих позицій та інтер-
есів народжується нове знання. Інноваційна 
форма комунікативної спільності, яку часто 
називають “кібер”, “оn-line”, “віртуальним”, 
“цифровим простором”, впливає на динамізм 
реакцій і мобільність дій сучасної людини. 
Інтернет також є значущою соціальною лабо-
раторією для експериментів, що характеризу-
ють світ постмодерну, з конструювання і ре-
конструювання ідентичності. Проте водночас 
індивідові важливо навчитися зберігати стій-
кість особистого духовного досвіду, внаслідок 
чого процеси пошуку ідентичності набувають 
справді гуманістичного сенсу.

Оцінюючи різні погляди  щодо ролі 
комп’ютерних технологій як інноваційної 
форми комунікативної спільності, ми дотри-
муємося погляду про позитивний вплив “ін-
формаційної революції” на розвиток культури 
й конструювання міжкультурної комунікації. 
У ній знаходить своє віддзеркалення універ-
сальна властивість інформації, яка полягає 
в тому, що вона “сама себе породжує і само-
вдосконалює” (Л. С. Виготський). 

Проте ми не заперечуємо негативних чин-
ників тотальної комп’ютеризації: монополії, 
образно кажучи, “інформаційного рабства”, 
що виявляється в певному обмеженні вибору 
людиною інформації із свідомо пропонованого 
списку в інформаційному середовищі, розви-
ток технологій маніпуляції свідомістю. Це зу-
мовлює необхідність якісного вибору та віро-
гідності різних видів інформації в суспільстві, 
зокрема під час конструюванні міжкультурної 
комунікації; “інформаційної моральності” та 
ефективного функціонування її в соціальних 
системах. Інформація про культурну різнома-
нітність повинна впливати на затвердження 
гуманістичних ідей, високих моральних основ 
у суспільному житті, на створення єдиного 
інформаційного, культурного простору, збе-
реження культурної спадщини та цілісності 
культури, сприяти формуванню інформацій-
ної та комунікативної культури. 

Безперечно, що виникнення нового інфор-
маційного простору різко змінює ситуацію 
обміну інформацією між різними суб’єктами 
міжкультурних відносин. Неминуче по-
стає потреба у виробленні загальних правил 
адаптації культури до новітніх технологій, 
вироблення “метамови” міжкультурного 
спілкування. На думку В. В. Миронова, мож-
на визначити інформаційний простір як “ме-
тамову” міжкультурної комунікації й спіл-
кування. Цінність віртуальної реальності в 
інформаційно-комунікативних технологіях 
полягає в тому, що вона може взаємодіяти з 
усіма іншими реальностями і, одночасно з 
цим, — існувати автономно. Це означає, що 
у створенні моделей майбутнього можливості 
віртуальної комунікації не обмежені, а оскіль-
ки ми осягаємо дійсність тільки через наші 
особисті моделі, то це відкриває широкі пер-
спективи розвитку людини, що усвідомлює 
множинність реальностей і свою включеність 
у них, право вибору інформації та форм кому-
нікації. Комп’ютерна віртуальна реальність, 
що формується за допомогою технічних засо-
бів, залежно від контексту та мети породжен-
ня, може функціонувати як певне об’єктивне 
інформаційно-комунікативне середовище, як 
художньо-естетичний простір.

Полікультурні, інформаційні співтовари-
ства одночасно є особливим типом соціокуль- 
турного простору. На думку В. М. Межуєва, 
“ця нова реальність, подібно до інших умо-
глядних категорій, не піддається простому 
сприйняттю. Філософія культури ще тільки 
починає розкривати “віртуальне середовище” 
як феномен сучасної культури, а можливість 
існування цієї реальності в багатоманітних 
технологічних проявах наростає з кожним 
днем. Майбутнє — найважливіша віртуальна 
реальність людської культури...” [10, 24]. 

Аналогічних процесів у історії людсько-
го суспільства ще не існувало. Будь-які нові 
утворення достатньо гармонійно вписувалися 
в систему культури, поступово адаптуючись 
до неї. Сьогодні спостерігаємо необхідність 
адаптації всієї системи культури до глобаль-
ного інформаційного простору, що зумовлює 
науковий інтерес до адаптивної функції куль-
тури. Активність інформаційних процесів та-
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ка висока, що примушує підпорядковувати 
собі традиційні елементи культури й переду-
сім змінює систему культурної комунікації [9]. 
Це формує погляд на культуру як процес, суть 
якого полягає в постійному відтворенні та ви-
користанні колективного досвіду попередніх 
поколінь, а міжкультурна комунікація в цих 
технологіях є механізмом обміну інформаці-
єю в глобальних інформативних системах.

Сучасні телекомунікаційні технології дали 
змогу перевести культурне надбання людства 
в цифрову форму, тим самим забезпечивши її 
збереження й майбутнє поширення. Електро-
нні книги, віртуальний доступ до музеїв, ар-
хівів, художніх галерей, трансляція шедеврів 
драматичних вистав, концертів, етнокультур-
ні сайти, які створюють образи груп людей 
на певній території, їх духовні та естетичні 
цінності, культурну спадщину. “Досі багато-
манітність культур є джерелом творчих здат-
ностей людства і підставою його самоповаги” 
[4]. Збільшуються можливості обміну та вза-
ємодії у світовому культурному просторі, що 
впливає на розвиток людського суспільства та 
глобальної системи культури. Тенденція, яка 
характеризується прагненням до об’єднання 
на певних загальних підставах формується як 
система цінностей та настановлень, основних 
принципів життєвлаштування.

На базі цих принципів здійснюються спро-
би аналізу і створення еволюційних моделей 
культури, в основу моделювання яких покла-
дено гіпотези про інформаційний відбір, де 
механізмами культурної динаміки є: швид-
кість комунікації, обробка інформації, нао-
чність її відображення, використання зворот-
них зв’язків в ухваленні рішень. “Еволюція 
глобальної системи культури, представленою 
сукупністю приватних еволюційних проце-
сів, виявляє інтегральний результат відбору і 
характеризується, передусім, прагненням до 
збільшення швидкості приросту інформації” 
[5, 82]. Культурні феномени можна розгляда-
ти в цьому контексті як знаки, що несуть в 
собі значення, інформацію, за допомогою якої 
можна вийти на побудову моделей загальних 
культурних процесів. Спрогнозоване таким 
чином інформаційне середовище людини 
може впливати на його уявлення про законо-

мірності ходу історичного розвитку культури 
та суспільства загалом. 

На думку автора гіпотези “інформаційно-
го відбору” О. Дріккера, “інформаційна ре- 
волюція як динамічний соціокультурний про-
цес може привести до зміни світобачення, 
ставлення до світу, світогляду людини” [6, 5]. 
Еволюція культури розглядається вченим як 
результат інформаційного відбору, який спря-
мовує рух “духовних” і “матеріальних” явищ 
культури, зокрема динаміку людської популя-
ції. Культура ж сприяє творчій самореалізації 
індивіда, додає творчу спрямованість соціаль-
ним змінам. А збереження й приріст культур-
ної спадщини, на його думку, неминуче при-
веде до гігантського зростання інтенсивності 
інтелектуального, емоційного, духовного жит-
тя в такому світі, її щільність, напруженість 
перевищать звичну, “нормальну” в тисячі і 
тисячі разів. Інформаційна революція, роз-
повсюдження інформаційно-комунікативних 
технологій може стати могутнім чинником дії 
на позитивну результативність міжкультурної 
комунікації, менталітет людей, етносів, наро-
дів, цивілізацій, мотивацію їх дій і поведінки, 
актуалізуючи етнічну ідентичність. “Цю об-
ставину диктує необхідність комплексного 
філософського аналізу взаємодії двох фунда-
ментальних основ сучасного соціокультур-
ного процесу — інформаційної революції та 
етнокультурного відродження” [15, 159].

Сьогодні спостерігається інтенсифікація 
міжетнічних, міжкультурних контактів як 
безпосередніх, так і опосередкованих інфор-
маційно-комунікативними технологіями, де 
візуальне превалює над словесним, дія на ін-
дивіда відбувається через його чуттєве зану-
рення — рефлексії та стимулювання емоцій-
ної потреби в даному культурному продукті. 
Відбувається селекція кращих зразків діяль-
ності в різних сферах комунікації, інформа-
ційний відбір і вибір, при якому людина неми-
нуче потрапляє в орбіту інформаційного поля 
міжкультурних контактів. Під інформаційним 
полем міжкультурних контактів “слід розумі-
ти той простір, у якому діють носії інформа-
ції, здатні викликати її сприйняття, індукува-
ти тип способу життя і певну спрямованість 
дій… і можна говорити про самодостатність 



МуЗЕЄЗнАВСТВо ТА пАМ’ЯТкоЗнАВСТВо

168

інформації як феномену впливу” [14, 35]. Змі-
ни, викликані дією інформаційної революції, 
призводять не до руйнування етнічною ком-
поненти культури, а, навпаки, до її актив-
ної актуалізації та пристосуванню етнічних 
структур до нових комунікативних умов.

Інформаційне поле є саме собою загаль-
ною основою, в яку одночасно занурюються 
всі локальні й традиційні культури, до того ж 
умовою спілкування стають закони цього ін-
формаційного простору, вважає В. М. Межу- 
єв. Це вимагає формування у представників 
різних культур вміння жити за законами да-
ного інформаційного простору, зберігаючи 
при цьому власну самодостатність. Індивідові 
потрібно навчитися відбирати інформацію й 
необхідні елементи з інших культур, щоб це 
не заважало його персональній і етнокультур-
ній ідентичності, що дозволить конструювати 
міжкультурні комунікації як результативний 
досвід спілкування й отримання нових знань, 
об’єднуючи два діалектичні процеси розвитку 
особи — соціалізації та індивідуалізації.

Якими засобами можна вирішити це за-
вдання? Очевидно, що всі шляхи пройдуть 
через забезпечення вільного доступу кожної 
людини до загального багатства культури — 
культурних цінностей та благ, тим самим за-
безпечуючи збереження і самої культури, бо, 
лише об’єднуючись зі своїми користувачами, 
вона стає культурою в повному розумінні цьо-
го слова, знаходить адекватну собі форму існу-
вання. “Право на культуру тим і відрізняється 
від права власності, що розповсюджується не 
на певну частину (як приватна власність), а на 
все суспільне багатство, як воно представлене 
в культурі” [3, 232]. Право на культуру може 
бути реалізоване лише в суспільстві, в якому 
культура стає головною умовою включення 
людини в суспільний зв’язок. Отже, можна 
зробити висновок про те, що віртуальна ко-
мунікація — це передусім комунікація між 
людьми; зберігання інформації — це комуні-
кація між майбутнім і минулим, а збирання 
інформації — це дія щодо її правильної адре-
сації, — вважає О. Н. Астаф’єва [1].

Тобто, не вирішуючи соціальних проблем 
напряму, информаційно-коммунікативні тех-
нології в соціумі призводять якнайглибші 

зміни в тих соціокультурних інститутах, які 
організують порядок міжособової та між-
культурної взаємодії, управляють механізма-
ми культурного спадкоємства і зв’язку поко-
лінь. Новий культурний простір — світ слова, 
звуку та зображення, — робить величезний 
вплив на суспільну свідомість і характер взає-
модії між культурами. Глобалізація розширює 
контакти між людьми, культурами, робить 
безпрецедентними за динамікою та масшта-
бом обмін інформацією, ідеями, цінностями, 
способом життя. Усвідомлення різноманіття 
культур, ідентичностей не як загрози, а як ре-
альності світу, повинне слугувати “подолан-
ню бар’єрів”. Зазначимо, що в сучасному світі 
відбувається стирання граней, що розділяли 
колись “своїх” від “чужих”, а категорія “ми” 
знаходить дедалі ширший сенс. Характерис-
тики явищ, долі окремих індивідів, що колись 
здавалися “чужими”, стають звичнішими і 
знайомими, втрачають статичність, етнічні 
ярлики. У цьому контексті глобалізацію та ін-
формаційне суспільство можна схарактеризу-
вати як об’єктивний процес “стиснення всього 
світу”, як суб’єктивний процес усвідомлення 
світу як єдиного цілого [13].

Міжкультурна комунікація в різних сферах 
є певним посередником між індивідуальною, 
етнокультурною та соціально значущою ін-
формацією, роблячи вплив на соціальні і куль-
турні процеси, їх стійку єдність. Сформована в 
умовах інформаційного суспільства етнокуль-
тура здатна адаптуватися в інформаційному 
просторі до форм міжкультурної комунікації 
за допомогою комп’ютерних технологій.

Говорячи про позитивний вплив інфор-
маційного суспільства на розвиток культу-
ри, вважаємо, що повинно йтися не про ін-
дустріалізацію культури, а про гуманістичні 
пріоритети в контексті “постіндустріального 
суспільства”. При цьому потрібна “не сліпа 
опозиція прогресу, а опозиція сліпому прогре-
су” [2, 187]. Доцільним є зауваження Ауреліо 
Печчєї, “які-небудь досягнення людства, зо-
крема й ті, які зазвичай розуміються під “роз-
витком”, можуть ґрунтуватися тільки на вдо-
сконаленні людських рис, і тому ми повинні 
сконцентрувати свої зусилля, якщо ми справді 
хочемо зростати” [12, 224].
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Висновки. ХХ століття лишило у спадок 
новому століттю надзвичайно розвинутий рі-
вень світогляду, у якому закономipною фазою 
розвитку людства є інформаційне суспільство 
та нові форми міжкультурного спілкування. 
Сьогодні іноваційні типи комунікації, способи 
зберігання і передання інформації. Відносини 
в людських спільнотах як форми взаємодії 
різних культурних традицій поширюють мож-
ливість конструювання міжкультурної кому-
нікації. Це сприяє вивченню власного світу і 
світу людей, з якими доводиться взаємодіяти, 
а комунікативна культура формується як під-
ґрунтя соціального буття. Акумулюючи осо-
бистісний життєвий досвід багатьох ідивидів, 
в соціальному бутті культури створюються 
умови розмаїття життя, їх спілкування.

Міжкультурне спілкування в системі інди-
відуальної культури є втіленням цінностей, 
норм, ідеалів, тобто сенсів людського життя; 
воно відбувається між індивідами, які по-
стають як носії ідей певних етнокультурних 

спільнот. Водночас міжкультурне спілкуван-
ня формує соціокультурні, проективно-адап- 
таційні до інформаційного суспільства пара-
дигми культурогенезу. Тому носії етнокульту- 
ри й різних ідентичностей у суспільстві як кому-
ніканти входять в єдиний інформаційний про-
стір, залучаючись до законів передання інфор-
мації. Наповнення культурно-інформаційного 
простору позитивними “Я”-образами та мож- 
ливість сприймати образи “Іншого” засоба-
ми віртуальної “метамови”, можливість кон-
струювання міжкультурної комунікації акти-
візують діалог і полілог між носіями різних 
культур і субкультур. У різних сферах між-
культурна комунікація є посередником між ін- 
дивідуальною, етнокультурною та соціально 
значущою інформацією, здійснюючи вплив 
на соціальні й культурні процеси, їх стійку єд-
ність. Тож сучасні інформаційні технології мо-
жуть стати одним з інструментів становлення 
гармонійного полікультурного, інтегрального 
суспільства. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
У ПРОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕю  
ГЕРОЇчНОЇ ОбОРОНИ І ВИЗВОЛЕННЯ СЕВАСТОПОЛЯ:  

СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. Розглянуто засади і форми використання 
новітніх технологій у просвітній діяльності Націо-
нального музею героїчної оборони і визволення Севас-
тополя. 
Ключеві слова: новітні технології, музей, просвітня 
діяльність.

Аннотация. Рассмотрены основы и формы исполь-
зования новых технологий в просветительной де-

ятельности Национального музея героической обо-
роны и освобождения Севастополя. 
Ключевые  слова: новые технологии, музей, просве-
тительная деятельность.

Summary. An basic, forms, standards of usage new tech-
nology in elucidative work in the National museum of he-
roic defence and liberation of Sevastopol is examined. 
Key wards: new technology, museum, elucidative work.

Актуальність  теми дослідження зумов-
лена пильною увагою сучасних дослідників 
до рівня використання новітніх технологій у 
музейної справі. Цей напрям діяльності укра-
їнських музеїв — виклик сучасності, від того, 
наскільки вдало вони будуть впроваджуватися 
у цю галузь, залежить її подальший розвиток 
та можливість успішно конкурувати з іншими 
установами розваг. Тому аналіз досвіду впро-
вадження у просвітню діяльність новітніх 
технологій однієї з найкращих вітчизняних 
музейних установ, якою є Національний му-
зей героїчної оборони і визволення Севасто-
поля (НМГО і ВС), зможе висвітлити стан та 
перспективи співдружності музейної справи 
та технічного прогресу в українських музеях. 
Метою дослідження є встановлення вагомості 
внеску НМГО і ВС у справу розвитку новітніх 
технологій у музейному просвітництві Украї-
ни, формулювання загальних перспектив роз-
витку такої діяльності в музеї.

Основною підставою для проведення до-
слідження стали відомості структурних під-
розділів НМГО і ВС, звіти про його діяльність 
за останні десять років, що зберігаються в нау- 
ковому архіві музею, особисті наукові спосте-
реження. Використана також і деяка музейна 
література. На жаль, в дослідженні не вико-
ристані документи державних архівів, тому 
що воно охоплює сучасний період діяльності 

НМГО і ВС, і документи щодо нього ще не 
потрапили до таких установ.

НМГО і ВС — музей історико-художнього 
профілю, провідна музейна установа міста-
героя. Його об’єкти добре відомі як в Украї-
ні, так і за її межами. Це — панорама “Обо-
рона Севастополя 1854—1855 рр.”, діорама 
“Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р.”, обо-
ронна вежа Малахового кургану, Будинок-
музей севастопольських підпільників, собор 
Рівноапостольного князя Володимира на Цен-
тральному пагорбі. Музей проводить вивчення 
історії м. Севастополя панорамно-діорамного 
мистецтва з 1783 р, від часу його заснування 
до нинішніх часів. 

За результатами дослідження виявлені під-
стави для появи та розвитку новітніх техніч-
них засобів у просвітній діяльності НМГО і 
ВС; встановлені форми та обсяг використання 
таких засобів у музеї; сформульовані перспек-
тиви їх подальшого розвитку в просвітній ді-
яльності НМГО і ВС.

Підставою для початку виходу просвітни-
цтва в НМГО і ВС на новий рівень стало ма-
сове забезпечення музейних підрозділів та їх 
співробітників персональними комп’ютерами. 
Якщо у 2004 р. у музеї було 20 комп’ютерів, то 
вже 2009 р. їх кількість зросла до 60 одиниць 
техніки [5]. Крім того, музеєм постійно при-
дбається інша допоміжна техніка (принтери, 
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сканери). До її використання у різних видах 
діяльності в НМГО і ВС залучаються не тіль-
ки фахівці комп’ютерної справи., а й наукові 
працівники. Це призводить до зростання рів-
ня комп’ютерних знань серед науковців музею 
та сприяє розвитку застосування новітніх тех-
нічних засобів в ньому, зокрема й у його про-
світницькій діяльності. Значну роль у цьому 
має і поява можливостей щодо сканування му-
зейних експонатів: фото, листівок, документів 
тощо. Створення цифрової бази музейних 
предметів дозволяє активно включати їх, на-
приклад, до виставкової роботи. Обсяг таких 
робіт постійно зростає. Наприклад, за заявка-
ми автора цієї статті, у 2005—2010 рр. було 
скановано приблизно 100 одиниць музейних 
предметів і матеріалів науково-допоміжного 
фонду з історії Балаклави [6]. Крім того, необ-
хідно відзначити появу в 2007 р. у музеї двох 
цифрових фотоапаратів, яка сприяла швидко-
му зростанню цифрової бази фотографій з різ-
них сфер життя сучасного м. Севастополя. 

Отже, у НМГО і ВС зросла кількість різ-
номанітної комп’ютерної техніки. Але, без-
перечно, її наявність ще не означає, що вона 
здійснює великий вплив на просвітню діяль-
ність музею. За результатами дослідження 
форми впровадження новітніх технологій у 
просвітню діяльність в НМГО і ВС розподіля-
ються таким чином: створення за допомогою 
комп’ютерної техніки анотаційного матеріалу 
для постійних і тимчасових експозицій; ство-
рення на підставі цифрової бази документаль-
них музейних предметів пересувних виставок 
нового покоління, включення їх до тривалих 
експозиційних проектів; створення за допомо-
гою комп’ютерної програми паур пойнт муль-
тимедійних відеорядків для читання лекцій 
з історії Севастополя та проведення масових 
заходів; впровадження на постійних експози-
ціях (Панорама та Діорама) звукових супро-
водів та електронних екскурсій; застосуван-
ня електронної пошти та власного сайту для 
реклами послуг музею та знайомства з його 
діяльністю громади, формування зворотного 
зв’язку з прихильниками музею через вірту-
альний простір; здійснення на власній техніці 
підготування музейних видань.

Основна мета створення цифрової бази 

даних фондових колекцій — забезпечення до-
даткових умов для їх збереження. Але її на-
явність вже шлях до активного включення 
сканованих джерел до музейного експонуван-
ня. База ця постійно зростає, на сьогодні вже 
відскановано більш ніж 50 тис. одиниць. Вона 
дозволила започаткувати створення пересув-
них виставок нового покоління, які актив-
но експонуються музеєм у різних установах  
м. Севастополя. В них більше стали викорис-
товуватися копії документів. Однією з перших 
таких виставок стала оновлена у 2006 р. ви-
ставка з історії Кримської війни та оборони 
Севастополя 1854—1855 рр. (автор Л. В. Яко-
венко). Також уже у першій половині 2000-х 
років. у музеї (друк на власних кольорових 
принтерах, замовлення фото у фотоательє) ста-
ли виготовляти великоформатні фотовиставки 
з найважливіших подій історії Севастополя 
(наприклад, виставка “Легендарний Севасто-
поль” про сучасне місто), останній подібний 
проект присвячено історії самого музею та 
його 50-річчю. Пересувні виставки, велико-
форматні фотовиставки сприяють розширен-
ню у відвідувачів музею уявлення про історію 
Севастополя, що дуже важливо для музею, 
оскільки його основні експозиції хронологічно 
обмежені 1854—1855 та 1941—1945 роками. 
Використання сканованих якісних копій дає 
змогу експонувати документальний матеріал 
там, де експонування оригіналів предметів 
неможливе. Так, експозиційні вітрини просто 
неба на майданчику біля панорами “Оборона 
Севастополя 1854—1855 років” не створюють 
умов для експонування оригінальних фото та 
документів (сонце, волога, ін.). Копії старого 
зразка (чорно-білі) не завжди стовідсотково 
відтворювали такі матеріали (наприклад, лис-
тівки з краєвидами Севастополя до 1917 р.). 
Сучасні технології дають можливість створю-
вати копії предметів один в один, що формує у 
глядачів виставок достеменне уявлення й про 
сам предмет, і про те, що він відображає. Ці 
виставки користуються великим попитом у 
відвідувачів Історичного бульвару. До речі, під 
час створення у 2007 р. виставки, присвяченої 
225-річчю Севастополя [3, 1] для експону-
вання в цих вітринах музеєм був проведений 
експеримент щодо досягнення більшої три-
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валості збереження її експонатів за рахунок 
ламінування кількох її знімків. Було доведено, 
що використання ламінування фото дає змо-
гу збільшити захист їх від шкідливих впливів 
навколишнього середовища [1]. Але, на жаль, 
поки широко така практика у музеї не розпо-
всюджена. Загалом у музеї досить широко ви-
користовують скановані копії в різноманітних 
виставкових проектах. Динаміка їх залучен-
ня до просвітництва значно перевищує такі 
показники серед більшості музеїв України, 
які, на жаль, з недовірою ставляться до тако-
го експонування. Але, як показала практика, 
саме воно у випадку недостатності музейних 
приміщень дає змогу наблизити користувача 
до музейного продукту завдяки пересувним 
проектам та виставкам просто неба. У НМГО 
і ВС це розширює коло ознайомлення відві- 
дувачів музею з різноманіттям фондів НМГО 
і ВС, історією Севастополя, значно покращує 
якість експозицій музею, наближає його до 
кращих світових зразків музейництва. 

Створення мультимедійних презентацій 
у просвітницькій діяльності НМГО і ВС по-
чалося з 2006 р. і одним з перших таких за-
ходів став усний журнал “Усе життя — на 
олтар Вітчизни», присвячений 200-річчю від 
дня народження адмірала В. О. Корнілова, 
одного з організаторів першої оборони Севас-
тополя. На сьогодні всі масові заходи у кіно-
павільйоні музею відбуваються виключно з 
використанням мультимедійних відеорядків 
(з останніх: усний журнал “Священна про ге-
роїв пам’ять” до 65-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні та 50-річчя діорами “Штурм 
Сапун-гори 7 травня 1944 р.”). З 2007 р. запо-
чатковано створення рядків для просвітниць-
ких лекцій, які на 2010 р. нараховують 7 тем 
(“Листи з фронту”, “Севастополь: рік 1917”, 
“Пам’ятники другої оборони Севастополя”, 
“Пам’ятники воїнам, що визволяли Севасто-
поль”, “Монети розповідають”, “Історія пано-
рамного мистецтва”, “Місто, відкрите світо-
ві”). Розвиток цієї форми використання нових 
технологій у лекційному процесі музею ще 
попереду.

Наповнення постійних експозицій звуко-
вим супроводом, введення електронних версій 
екскурсій, аудіогіда — досить цікаве викорис-

тання техніки у музейній діяльності. Ці види 
технологізації експозицій та екскурсійних по-
слуг відвідувачам НМГО і ВС впровадив серед 
перших музеїв в Україні у співпраці з лабора-
торією “Динамічні моделі” (м. Севастополь, 
директор В. Л. Верещагін). В середині 2000-х 
років з’явилися електронні записи екскурсій 
в Панорамі (зал, майданчик) і Діорамі. Були 
записані “озвучення” бойових дій під час пер-
шої оборони Севастополя (тривалість 1 хви-
лина) та під час штурму Сапун-гори 7 травня 
1944 р. (тривалість 2,5 хвилини). В 2004 р. під 
час часткової реекспозиції в першому залі в 
Діорамі на повністю новому обладнанні було 
записано відтворення повідомлення Левіта-
на про початок Великої Вітчизняної війни. У 
2007 р. було впроваджено озвучення старо-
го радіоприймача на виставці “Севастополь-
ський Колумб” (про життя та діяльність Дві-
чі Героя Радянського Союзу І. Д. Папаніна), з 
якого лунає текст виступу Папаніна та пісня 
про полярників. Використання технічних за-
собів в експонуванні будь-якого музею повин- 
но або гармонійно доповнювати, або розши-
рювати його простір. Приклад виставки про 
І. Д. Папаніна свідчить, що наведений запис і 
відтворене світлотехнічними засобами північ-
не сяйво сприяють зануренню відвідувачів у 
атмосферу освоєння Арктики. 

Включення на початку екскурсії “Севасто-
поль у роках Великої Вітчизняної війни” у Ді-
орамі запису повідомлення Левітана та пісні 
“Священна війна”, за особистими науковими 
спостереженнями, спонукає екскурсантів до 
співчуття історії міста у 1941—1942 рр. і в 
1944 р., емоційно готує їх до сприйняття зміс-
ту об’єкта. Велике значення в справі зростан-
ня відвідування цього об’єкта зіграло введен-
ня електронної версії екскурсії на чотирьох 
мовах. Завдяки цьому Діораму почали відві- 
дувати невеликі групи англійських туристів, 
які організуються одним з приватних гідів. 
Зараз туристи мають можливість прослухати 
на оглядовому майданчику запис тексту щодо 
цього твору, його героїв, подій, які цей твір 
відображає. Крім того, електронні екскурсії 
як у Діорамі, так і в Панорамі, надають відо-
мості щодо об’єктів і подій, відображених на 
полотнах творів та у експозиціях, поодиноким 
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відвідувачам у міжсезонний час, коли склад-
но організувати екскурсійні групи. Записані 
екскурсії підвищують рівень екскурсійних 
послуг музею, сприяють наданню необхідної 
інформації відвідувачам у випадку самостій-
ного огляду його двох головних об’єктів, та-
кож доцільному розподілу роботи екскурсово-
да в час, коли відвідувачів небагато. 

Важливе значення у використанні техніки 
в експозиціях має озвучення бою, особливо, 
коли його включення гармонує з канвою екс-
курсії завдяки спеціально організованому ло-
гічному переходу. Так, автором статті з вико-
ристанням досвіду І. О. Корольової, методиста 
відділу екскурсійної та науково-методичної 
роботи, цей перехід до включення “бою” у Діо- 
рамі “Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р.” 
здійснюється таким чином: “К исходу дня  
7 мая Сапун-гора была взята, 9 мая освобож-
ден Севастополь, а 10 мая Москва салютом 
первой категории, 24 залпами из 324 орудий 
отсалютовала освобождению города. День 
же 7 мая для участников этих боев запомнил-
ся как день, когда от плотности порохового 
дыма, день казался ночью, а от мощности 
взрывов чудилось, что сейчас разверзнется 
земля и начнется извержение вулкана [4, дод. 
1]”. Після цих слів вмикається тумблер. Щодо 
фонограми бою біля севастопольської пано-
рами, то, на жаль, у пік сезону (велика кіль-
кість відвідувачів) його не застосовують, для 
використання запису потрібно знаходитися на 
оглядовому майданчику лише одній групі, а 
це в літні місяці неможливо. Досягненням му-
зею є гармонійне застосування техніки, вона 
доповнює експозицію, а не підміняє її, крім 
того, ці засоби не перевищують необхідного 
обсягу.

Створення веб-ресурсів музею розпочало-
ся в 2004 р.. Наявність власної електронної 
пошти значною мірою полегшує зворотний 
зв’язок із суспільством і сприяє розширенню 
уявлення адресатів щодо основних просвітніх 
послуг музею, екскурсій, лекцій, масових захо-
дів тощо. Створення власного веб-сайту надає 
можливість НМГО і ВС активно пропонувати 
свої послуги у мережі Інтернет. На його сто-
рінках можна знайти відомості щодо об’єктів 
музею, його діяльності, вартості екскурсійних 

послуг, переліку лекційних проектів, музей-
них свят (“Прапори Слави”, День Історичного 
бульвару) тощо. В оновленому 2010 р. сайті за- 
плановано здійснення віртуальних екскур-
сій Панорамою та Діорамою [9]. Власні веб-
ресурси поширені серед українських музеїв. 
Музейні діячі добре розуміють, що без них 
складно донести до теоретичного споживача 
їх музейного продукту об’єктивну інформа-
цію про свою установу. Так, є й інші ресурси, 
де можна знайти загальну інформацію про му-
зеї, але вона не завжди об’єктивна. З власного 
досвіду щодо аналізу відомостей на таких сай-
тах з історії Панорами “Оборона Севастополя 
1854—1855 рр.”, інших об’єктів музею, музею 
в цілому, необхідно зазначити — у кращому 
випадку ця інформація переписана з видань 
НМГО і ВС, на таких ресурсах рідко є контакт- 
на інформація для замовлення послуг музею, 
часто вона вже давно не відповідає дійсності. 
На тому ж “Музейному просторі” розміщено 
відомості про Музей Севастопольської Чер-
вонопрапорної комсомольської організації як 
про існуючий музей. Він знаходився в струк-
турі МГО і ВС (назва музею до 2008 р.), але, 
на жаль, припинив своє існування ще 1991 р. 
[2]. Музей же зацікавлений у тому, щоб люди 
отримали про нього якомога повнішу інфор-
мацію, яка допомогла б їм стати відвідувача-
ми його заходів. Тому саме розвиток власних 
музейних ресурсів зможе вивести музеї у про-
стір Інтернету та наблизити до них віддалених 
відвідувачів. На нашу думку, НМГО і ВС дуже 
активно розвивається на цьому шляху.

Щодо використання новітніх технологій у 
видавничій діяльності, то тут можна зазначити 
наступне: з 2004 р. підготовка макетів нових 
видань музею повністю відбувається на влас-
ній комп’ютерній техніці. До цього процесу 
входить набір рукописів, сканування та добір 
цифрових ілюстрацій, допомогою спеціаль-
них комп’ютерних програм з ілюстраціями, 
комп’ютерна верстка, виготовлення макету 
обкладинки. Видання виконують просвітню 
функцію таким чином: рекламують об’єкти та 
заходи музею; пропагують історію м. Севас-
тополя, знайомлять з музейними предметами 
(наприклад, у книзі “Севастопольській пано-
рамі 100 років” опубліковані у повному їх об-
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сязі ряд документів щодо історії панорами та 
наведені зразки відгуків відвідувачів після її 
огляду [8, 239–243, 270–287]). При підготов-
ці путівника по Діорамі “Штурм Сапун-гори 
7 травня 1944 р.” було опубліковано багато 
фронтових фотознімків, зокрема форсування 
Північної бухти військами 2-ї гвардійської 
Армії 9 травня 1944 р.” [7, 93].

Крім того, музеєм з 2005 р. запропоновано 
розповсюдження цифрових копій фільму “Се-
вастопольській панорамі 100 років”, який ко-
ристується значним попитом у відвідувачів. 

Отже, можна стверджувати, що НМГО і 
ВС дуже активно впроваджує у просвітню ді-
яльність новітні комп’ютерні технології, до 
того ж впровадження гармонійно поєднуєть-
ся з традиційними формами такої діяльності. 
Одночасно масштаб розповсюдженості таких 
приладів доводить, що їх ще недостатньо. 
Важливим питанням ще залишається справа 
подальшої комп’ютеризації всіх підрозділів 
та вдосконалення вже існуючої техніки. 

Поки ще недостатньо проводиться лекцій з 
використанням відеорядків (для багатьох тем 
такі рядки або не виготовлені, або не прове-
дено сканування ілюстративного матеріалу). 
При використанні електронних екскурсій та 
аудіогіда ще виникають проблеми технічної 
недосконалості їх забезпечення, оскільки ри-
нок таких послуг в Україні ще не розвинутий. 
Так, поки цим питанням займається практич-
но тільки лабораторія “Динамічні моделі”, 
яка тільки на початку освоєння цих приладів, 
фактично НМГО і ВС був першою базою для 
їх випробування й тому його прилади вже по-
требують вдосконалення. Але це залежатиме 
від того, як буде продовжена співпраця з по-
стачальником. Впливають на рівень викорис-
тання новітніх технологій у музеї також і фі-
нансові питання.

Аналіз форм та рівня використання но-
вітніх технологій у НМГО і ВС, їх проблем 

надає можливість сформулювати наступні 
перспективи розвитку таких технологій у 
музеї. Короткотермінові — вдосконалення 
власної комп’ютерної техніки, завершення 
комп’ютеризації в музеї, продовження форму-
вання цифрової бази даних музею (текстової 
та зображень), збільшення обсягу мульти-
медійних презентацій для читання лекцій та 
проведення масових музейних заходів (вечо-
ри, заняття в музеї тощо). Середньотерміно- 
ві — покращення якості електронних екскур-
сій, оголошень, озвучень експозицій у співпра-
ці з фахівцями, розширення їх впровадження 
на всіх об’єктах та виставках музею, застосу-
вання відеозасобів на експозиції, розширення 
цифрової фільмотеки музею, постійне вдоско-
налення веб-ресурсів музею, його віртуальних 
турів, поява та розвиток віртуальних лекцій та 
музейних занять. Тривалі — поява та розви-
ток так званих інформаційних кіосків у музеї, 
розсилка за замовленнями електронних версій 
просвітніх заходів музею через мережу Інтер-
нет, перенесення електронних супроводів на 
вуличні експозиції, поява в музеї таких техно-
логій, з допомогою яких було б можливо ви-
користовувати мультимедійні презентації за 
будь-яких умов тощо.

Проаналізувавши всі обставини викорис-
тання новітніх технологій у НМГО і ВС, сфор-
мулювавши можливі перспективи їх розвитку 
щодо його просвітництва, ми зробили наступ-
ні висновки: використання таких технологій 
у просвітній діяльності НМГО і ВС, здійсню-
ється на якісному рівні, воно допомагає му-
зею постійно розширювати коло користувачів 
свого музейного продукту. Деякі напрями тех-
нологізації своєї діяльності НМГО і ВС освоїв 
одним з перших серед музеїв України. 

Досвід НМГО і ВС у справі впровадження 
новітніх технологій у музейне просвітництво 
доводить, що при гармонійному їх викорис-
танні вони сприяють розвитку музейництва. 

1. Науковий архів НМГО і ВС. — Ф. 2. — Оп. 2. — Спр. 1782 
(Отчет о работе МГООС за 2007 р.) — 43 арк.
2. Никитина И. В. Текст экскурсии “Севастополь в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.” – 20 арк. // Власний архів 
автора.
3. Повідомлення комп’ютерного відділу НМГО і ВС
4. Сапун-гора. Путеводитель / Музей героической обороны и 

освобождения Севастополя. — Симферополь: “Издательство 
«ПолиПРЕСС»”, 2006.—160 с.
5. Севастопольской панораме 100 лет. — [Ред.-сост. М. П. Апо-
шанская]. — Симферополь: Полипресс. — 2005. —320 с., ил. — 
ISBN 966-96249-1-6.
6. www.sev-museum-panorama.com
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КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ТА  
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Анотація. У статті окреслено значення новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій у культурній 
сфері, їх роль у реституційних процесах, пов’язаних з 
культурними цінностями, а також збереженням та охо-
роною культурної спадщини України.
Ключові слова: державна політика у сфері культури, ре-
ституція культурних цінностей, електронна база даних.

Аннотация. Показана значимость новых информацион-
но-коммуникативных технологий в культурной сфере, их 
роль в реституционных процессах, сохранении и охране 
культурного наследия Украины.

Ключевые  слова: государственная политика в сфере 
культуры, реституция культурных ценностей, элект-
ронная база данных.

Summary. The article emphasized the importance of new 
information and communication technologies in the cultural 
sphere, their role in restorative processes associated with cul-
tural values and the preservation and protection of cultural 
heritage of Ukraine.
Keywords: government policy in the field of culture, restitu-
tion of cultural property, electronic database.

Мета  та  актуальність  дослідження. 
Метою дослідження є висвітлення ролі новіт-
ніх інформаційно-комунікативних технологій 
у процесі реституції культурних цінностей.

Проблема повернення культурних ціннос-
тей в Україну є надзвичайно актуальною. Це 
тривалий процес, що корелюється значною мі-
рою стратегією культурної політики на сучас-
ному етапі. Тому першорядну роль у визначен-
ні реституційних орієнтирів мають посідати 
виявлення і наукове дослідження пам’яток, а 
також внесення відповідних пропозицій щодо 
взяття їх на державний облік, розробка цільо-
вих і комплексних програм, концепцій та ре-
комендацій щодо збереження і використання, 
створення комп’ютерно-інформаційного бан-
ку даних про ці пам’ятки, електронних ката-
логів втрачених або зниклих творів мистецтва 
і культури. Саме в цьому контексті важливість 
впровадження єдиного державного реєстру на 
втрачені Україною культурні цінності не ви-
кликає жодних сумнівів.

Огляд останніх досліджень. Аналіз укра-
їнських і зарубіжних джерел у тій її части-
ні, яка стосується новітніх інформаційно-
комунікативних технологій у сфері реституції 
культурних цінностей, показує не лише поміт-
ну диспропорцію дослідницьких інтересів у 
цій проблематиці, а й існування лакун, які все 
ще потребують наукового заповнення.

Виклад  основного  матеріалу. Протягом 
останніх років в Україні було розроблено та 
опрацьовується проект Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України про “Порядок веден-
ня Єдиної електронної бази даних втрачених 
музеями і бібліотеками України культурних 
цінностей під час, внаслідок Другої світової 
війни”, головною метою ведення якої є цен-
тралізований збір інформації щодо втрачених 
українських культурних цінностей, що до-
зволить здійснювати їх системний, спрямова-
ний і ефективний пошук за межами України 
[1]. Наголошувалося й те, що на сьогодні в 
Україні не існує централізованих уточнених 
даних щодо культурних цінностей, втрачених 
у ході війни та в повоєнні роки. Варто зазна-
чити, що проект про створення Єдиної бази 
даних (проекти на погодження до Кабінету 
Міністрів України надсилали у 2006 — 2008, 
2007—2009 , 2008—2010 роках.) передбачав 
створення електронної бази у три етапи, серед 
яких розробка програмного продукту, впрова-
дження самої бази даних, розробка порталу 
(web-сайту). Координатором дій з ведення 
цієї бази даних визначено Міністерство куль-
тури і туризму України, де свою роль відіграє 
і спеціалізований орган — Державна служба 
контролю за переміщенням культурних цін-
ностей через державний кордон України.

Протягом 2006 — 2009 років, процес ство-

УДК 321:341.384(477)



МуЗЕЄЗнАВСТВо ТА пАМ’ЯТкоЗнАВСТВо

176

рення Єдиної електронної бази даних втрат ак-
тивізувався. Але цей процес є тривалим, бо на 
шляху його реалізації стоїть багато перешкод: 
недостатнє матеріально-технічне забезпечен-
ня, нестача професійних кадрів, затримки із 
розсекреченням архівних джерел тощо. Крім 
того, відповідно до низки Програм діяльності 
Кабінету Міністрів України “Відкритість, ді-
євість, результативність”, а також “Назустріч 
людям”, передбачалося розв’язання гострих 
культурницьких проблем. Так, відповідно до 
останньої, схваленої Постановою Верховної 
Ради України від 4 лютого 2005 р. № 2426–IV, 
Уряд має забезпечити створення реєстру най-
визначніших культурних цінностей, що пере-
бувають за кордоном, та вжиття заходів для їх 
повернення в Україну.

Як було зазначено в Доповідній записці 
першого заступника Міністра культури і ту-
ризму України В. В. Корнієнко до Кабінету Мі-
ністрів (лист № 10-4424/13 від 16.06.2005 р.): 
“Створенню реєстру культурних цінностей, 
що перебувають за кордоном (передбачено 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів 
України “Назустріч людям”) має передувати 
утворення Єдиної електронної бази даних про 
втрачені музеями і бібліотеками України під 
час, внаслідок Другої світової війни та в на-
ступні роки культурні цінності. Ця своєрідна 
ревізія уможливить здійснення системного та 
більш спрямованого пошуку культурних цін-
ностей за кордоном, що в кінцевому резуль-
таті призведе до створення згаданого реєстру. 
Такий шлях дозволить уникнути зайвого фі-
нансового навантаження на Державний бюд- 
жет України” [2].

Поки наша держава перебуває ще в стані 
розробки таких електронних баз даних, про-
відними країнами Європи вже давно проведе-
ні підрахунки і повною мірою діють відповід-
ні електронні ресурси, а у РФ каталог втрат 
культурних цінностей налічує вже десятки то-
мів. Наприклад, у Німеччині вже давно функ-
ціонує Інтернет-база даних Координаційної 
установи з питань пошуку втрачених культур-
них цінностей (веб-сторінка www.lostart.de), 
що є спільним проектом Уряду та федераль-
них земель ФРН і досить ефективно займаєть-
ся збором інформації про культурні цінності, 

що зникли під час націонал-соціалістичної 
диктатури у Німеччині та Другої світової вій- 
ни (конфісковані, вивезені та незаконно віді-
брані у власників) [3].

У цьому банку даних зібрана інформація 
про культурні цінності:

● які вважаються зниклими (т. зв “Пошуко-
ві повідомлення”);

● власники яких розшукуються (т. зв. “По-
відомлення про знахідки”).

Так, станом на квітень 2004 р. цей банк да-
них нараховував близько 70 тис. пошукових 
повідомлень (які проводяться по 300 музеях, 
бібліотеках і архівах ФРН та по 200 приватних 
особах) та 6 тис. повідомлень про знахідки. 28 
квітня 2004 р. у цей банк даних, на альтруїс-
тичних засадах з боку ФРН, було додано по-
над 7 тис. найменувань культурних цінностей, 
що були переміщені з території України під 
час війни [3].

У Сполучених Штатах Америки створено 
і діє “Центральний реєстр з питань втраченої 
культурної спадщини 1933–1945 рр.” (http://
www.lootedart.com), що є центральним схови-
щем інформації про нацистські грабунки й су-
часні зусилля з дослідження і розв’язання всіх 
питань, що залишилися досі не вирішеними в 
цій сфері. Центральний реєстр був створений 
з ініціативи Комісії з трофейного мистецтва 
у Європі. Комісія є некомерційним представ-
ницьким органом у Європі, яка веде політичні 
перемовини щодо процедур повернення, до-
помагає постраждалим сім’ям у виявленні та 
поверненні пограбованих культурних ціннос-
тей, дає вказівки й надає інформацію з цього 
питання всім установам і урядам різних країн 
світу [4].

Робота Центрального реєстру включає в се- 
бе документування долі родинних цінностей, 
творів мистецтва, моніторинг ступеня реалі-
зації принципів політики відповідних установ 
у цій сфері, проведення оригінальних дослі-
джень і публікації первинних джерел з “куль-
турного” грабунку Європи в період нацизму. 
Інформаційна база даних містить інформацію 
і документацію з 49 країн (включаючи Украї-
ну), зокрема закони і політичні рішення у цій 
сфері, доповіді і публікації, архівні записи та 
інші ресурси, поточні справи і відповідні веб-
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сайти. Електронний ресурс містить відомос-
ті про більш ніж 25 тис. об’єктів культурної 
спадщини (картини, малюнки, антикваріат, 
юдаїку і т. ін.) — пограбованих або зниклих 
безвісти більш ніж з 15 країн світу [4].

Британський уряд створив електронну базу 
даних з пошуку викрадених скарбів мистецтва 
і артефактів з метою перешкодити незаконній 
торгівлі старожитностями, регулярно допо-
внюючи цю електронну систему для моніто-
рингу та відстеження викрадених творів. На 
думку посадовців, така база даних забезпечує 
найновішу інформацію про культурні ціннос-
ті, викрадені з будь-якої країни світу й одразу 
інформує поліцію, Інтерпол та дилерів [5].

У Японії відповідно до “Закону Японії про 
захист культурних надбань” також створено 

електронну “Базу даних Національних скар-
бів Японії” (http://www.bunka.go.jp), а також 
Азійсько-Тихоокеанську базу даних про охо-
рону нематеріальної культурної спадщини 
(Asia-Pacific Database on Intangible Cultural 
Heritage” (ICH) (http://www.accu.or.jp) [6; 7].

Висновок. Україна має також запози-
чити позитивний досвід зарубіжних кра-
їн у використанні новітніх інформаційно-
комунікативних технології й у сфері охорони 
і збереження культурної спадщини України. 
Саме тому слід ввести в дію таку базу в нашій 
державі, враховуючи й те, що цією Єдиною 
електронною базою зможуть користуватися 
не лише відповідні центральні органи вико-
навчої влади України, а й обласні структурні 
підрозділи, управління культури тощо.
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ного при Державній науковій архітектурно-будівельній 
бібліотеці імені В. Г. Заболотного.
Ключові слова: малі міста, бібліотечний проект.
Аннотация. Статья посвящена библиотечному проек-
ту “История малых городов Украины”, который реа-
лизуется в рамках библиотечного клуба “Национальные 

святыни”, созданном при Государственной научной 
архитектурно-строительной библиотеке имени В. И. 
Заболотного.
Ключевые слова: малые города, библиотечный проект.

Summary. The article is about the library project “History 
of small cities of Ukraine”, implemented in the Library Club 
“National sanctuaries”, which is established under the Zab-
olotny State scientific architecture and construction library.

УДК 374.2.(477) “20”

У Державній науковій архітектурно-
будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного 
діє бібліотечний клуб “Національні святині”, 
створений 1999 р. 

У 2008 р. в рамках бібліотечного клубу 
бібліотека розпочала новий проект “Історія 
малих міст України” [4, 7]. Завданням проек-
ту є привернення уваги громадськості до ви- 
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вчення історії малих міст, їх культури, архі-
тектурних пам’яток, розвитку регіонального 
краєзнавства, туризму, збереження культурно-
го надбання держави. Всі ці складові проекту 
об’єднує головний чинник — роль громад-
ськості в активному розвитку цих процесів. 

У березні 2004 р. Верховною Радою Укра-
їни було затверджено Загальнодержавну про-
граму розвитку малих міст, якою визначено, 
особливе місце малих міст в історичному роз-
витку України [1]. Вони є найчисленнішою 
за кількісним складом групою міст, мають 
значний природний та історико-культурний 
потенціал, більшість з них має багатовікову 
історію. Проте, як констатовано в програмі, 
в малих містах дуже складна економічна й со-
ціальна ситуація, не підкріплено фінансовими 
ресурсами реалізація соціально-економічних і 
культурних програм.

Значна кількість малих міст України від-
несена до категорії депресивних, тобто таких, 
що потребують державної підтримки. Проте 
малі міста з великою історією можуть пере-
творитися на вагомих донорів державного бю-
джету за рахунок розвитку туризму, зокрема й 
міжнародного.

Сьогодні дуже важливо порушувати питан-
ня соціального статусу малих історичних міст, 
тому що однією з основних функцій цих міст 
має стати збереження їх історико-культурної 
спадщини — найважливішої частини наці-
онального надбання держави. Це має бути 
відображено й у структурі бюджету міст, і в 
спеціальних нормативно-правових актах, що 
стимулюють залучення приватних коштів до 
реставрації, збереження і розумного цільово-
го використання пам’яток історії та культури.

Розпочинаючи новий проект, працівники 
бібліотеки ставили за мету залучити до ак-
тивного вивчення історії малих міст України 
також і місцевих дослідників, істориків, жур-
налістів, бібліотечних працівників, студентів 
навчальних закладів і учнів шкіл, тому що 
активна громадська позиція кожного жителя 
матиме позитивні результати у розвитку рід-
ного краю. Новий бібліотечний проект дасть 
поштовх для розробки фундаментальних про-
грам розвитку на місцевому та державному 
рівнях для кожного з малих міст України за 

участю органів влади і населення цих міст. 
Важливою складовою проекту є оприлюднен-
ня досліджених матеріалів, у результаті чого 
будуть створені матеріальні цінності, що ви-
користовуватимуться не одним поколінням 
нащадків. 

У процесі реалізації проекту на засідан-
нях бібліотечного клубу буде досліджено й 
представлено по одному з міст кожної області 
України. Паралельно працівниками бібліотеки 
здійснюється значна пошукова робота з дослі-
дження наявної в бібліотеці джерельної бази 
з історії малих міст України, її архітектурно-
будівельного та мистецтвознавчого аспектів. 
Завершиться проект виданням бібліографіч-
ного покажчика “Історія малих міст Украї-
ни”, матеріали якого базуватимуться на фонді 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

Згідно з нормативно-правовою інформаці-
єю статус “малих міст” мають міста з чисель-
ністю населення до 50 тис. чол. (добір малих 
міст для бібліотечного проекту базується на 
даних останнього Всеукраїнського перепису 
населення України від 05. 12. 2001 р.) [6]. Від-
повідно до статистичних даних, таких міст в 
Україні налічується 349, що становить 76% від 
загальної кількості українських міст (458).

За період 2008—2010 рр. проведено 8 засі-
дань, присвячених малим містам України, та-
ким як Бар Вінницької області (2008), Хотин 
Чернівецької області (2009), Глухів Сумської 
області (2009), Збараж Тернопільської області 
(2009), Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області (2009), Галич Івано-Франківської об-
ласті (2010), Судак Автономної Республіки 
Крим (2010), Зміїв Харківської області (2010). 
На кожному засіданні міста представляли міс-
цеві дослідники, історики, представники міс-
цевої влади, які розповідали про історію міст 
з початку заснування й до нинішнього часу. 
Як зазначали учасники засідань бібліотечно-
го клубу, заходи продемонстрували традиції 
українського народу, що пов’язані з рідною 
землею пращурів, виявили нагальні пробле-
ми в культурному, економічному житті міст та 
окреслили шляхи їх вирішення [2, 3, 5].

Водночас необхідно зазначити, що перше 
засідання бібліотечного клубу в рамках нового 
проекту, присвячене місту Бар Вінницької об-
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Література:

ласті, сьогодні вже має свої практичні резуль-
тати. Так, розвиваючи тему міста Бар Вінниць-
кої області, 2 липня 2009 р. у бібліотеці було 
проведено круглий стіл на тему “Культурна, 
історична, архітектурна та природна спадщи-
на Барської землі Поділля в контексті сталого 
просторового розвитку Європи”. У рамках за-
ходу громадськими структурами, місцевою та 
обласною владою, науковцями, архітекторами 
Києва і Бара обговорювалося питання розроб-
ки концепції історико-культурного та архітек-
турного розвитку спадщини Барської землі, 
в якій передбачено комплексні заходи щодо 
соціально-культурного, архітектурного, еко-
номічного та природного розвитку міста Бара 
і його околиць. Наразі розпочалося проведен-
ня аналогічних концептуальних розробок гро-
мадськістю смт Ворзель Київської області. 

З метою патріотичного виховання та необ-
хідності поглибленого вивчення історії рідно-
го краю необхідно ініціювати запровадження 
в українських дошкільних і шкільних устано-
вах усіх рівнів навчального предмету “Історія 
мого міста (села, селища)”. 

Сьогодні вже у Барському гуманітарно-
педагогічному коледжі імені Михайла Грушев-
ського кандидат мистецтвознавства, доцент, 
викладач музики Антоніна Сторожук підго-
тувала й видала ілюстрований навчальний 
посібник “Подільський Бар та його околиці: 
історія і сучасність (Події. Особистості. Фак-
ти”) (2010) [8]. При укладанні посібника автор 
опрацювала праці відомих учених — В. Ан-
тоновича, М. Грушевського, І. Крип’якевича, 
М. Орловського, Є. Сіцінського, М. Яворов-
ського, а також наукові розвідки місцевих 
краєзнавців — І. Барладина, М. Йолтуховсько-
го, С. Меснянкіна, С. Навроцького. На основі 
матеріалів архівів, Вінницького краєзнавчого 

музею, відомостей статистичних збірників, 
документів обласного та районного військко-
матів, періодичних видань, свідчень очевид-
ців автором складено історичну довідку про 
місто Бар та Барський район, в якій відобра-
жено періоди виникнення та розвитку міста 
в різних часах, вміщено інформацію про ді-
яльність сучасних промислових підприємств, 
культурних, освітніх, медичних та адміністра-
тивних закладів. Навчальний посібник дає 
можливість ознайомитися з пам’ятками істо-
рії, мистецтва й архітектури, що збережені в 
історичному центрі міста Бара та на його око-
лицях. Цінним є те, що опис кожної пам’ятки 
супроводжується посиланням на літературу, 
що дає можливість при вивченні матеріалу 
опрацювати першоджерела. Також є корисни-
ми дані про персоналії, причетні до тієї чи тієї 
пам’ятки, та додаткові дані щодо пам’яток. 
У навчальному посібнику також вміщено 
“Словник пам’яток історії та архітектури Бар-
ського району Вінницької області”, де наведе-
но назву населеного пункту, назву пам’ятки 
та адресу її розташування, детальні примітки, 
в яких подано короткий опис пам’яток та ін-
формацію про персоналії. Словник містить 
цінну краєзнавчу інформацію. “Хронологічні 
дані найважливіших подій в історії міста Бара 
та його околиць”, викладені як додаток до по-
сібника, змальовують Барський край від ран-
нього палеоліту (близько 300 тис. років тому) 
до 2009 р. 

Отже, перші результати з реалізації бібліо-
течного проекту “Історія малих міст України” 
засвідчили, що він є потужним організацій-
но-культурним заходом і активізує питання 
вивчення та популяризації історії малих міст 
усіх регіонів України, що спрямовано на їх 
процвітання і розвиток.
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ “ПАбЛІК РИЛЕЙшНЗ”  
У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ

Анотація. Статтю присвячено проблемі розвитку 
соціокультурної сфери і впливу паблік рилейшнз як ко-
мунікативної технології, на формування особистості 
нового типу. 
Ключові  слова: зв’язки з громадськістю, громадська 
думка, соціокультурна динаміка, комунікація, інформа-
ційне суспільство, культура.

Аннотация.  Статья посвящена проблеме развития 
социально-культурной сферы, а так же воздействию 
паблик рилейшнз как коммуникативной технологии, на 
формирование личности нового тип.

Ключевые  слова: связи с общественностью, обще-
ственное мнение, социокультурная динамика, коммуни-
кация, информационное общество, культура.

Summary. This article is devotted to problem of develop-
ment of socially cultural sphere and рublic relation’s influ-
ence such as communication technology for the organize a 
new personality which can live in information space of XXI 
century.
Key words: public relations, public opinion, social cultural 
dynamics, communication, informative society, culture.

Актуальність. Розвиток ринкових відно-
син з активним упровадженням інноваційних 
процесів спонукає підприємства різних сфер 
діяльності до формування сприятливого імі-
джу серед громадськості. Необхідність ство-
рення позитивного іміджу мають, передусім, 
заклади соціально-культурної сфери, завдання 
яких полягає у формуванні нового світогляду 
сучасної людини, естетичному та культурному 
розвиткові населення, впровадженні іннова-
ційних культурницьких течій.

Ураховуючи неперервний процес соціо-
культурної динаміки, ПР-діяльність посідає 
перше місце в організації роботи підпри-
ємств культури. Завдяки використанню ПР-
технологій відбувається інформування всіх 
прошарків населення про заходи та події, які 
відбуваються в соціально-культурному жит-
ті суспільства. ПР-діяльність організацій 
соціально-культурної сфери — це соціальна 
необхідність, що спрямована на подолання не-
довіри, байдужості, а інколи й прямої ворож-
нечі, характерних для масової свідомості.

Огляд попередніх досліджень. Паблік ри- 
лейшнз складається з низки методичних і ме-
тодологічних засобів, які впливають на індиві-

дуальну, колективну, масову свідомість, визна-
чаючи поведінку громадськості. Фахівці з ПР 
визнають, що метою ПР-технологій має бути 
досягнення соціального взаєморозуміння, со-
ціальної довіри та співробітництва, розвиток 
громадянського суспільства і його інститутів. 
Література, що була вивчена у процесі дослі-
дження, також дає змогу дійти висновку, що 
використання паблік рилейшнз сприяє соціо-
культурній динаміці: від того, яку інформацію 
отримує суспільство, залежить прогрес чи ре-
грес його культурного життя. Поглибленому 
розкриттю цього питання присвячено праці 
І. Альошиної, О. Берегової, В. Білоуса, С. Бле-
ка, С. Королька, В. Моїсеєва, Г. Почепцова, 
Г. Романенко та В. Шейка, П. Сорокіна та ін-
ших. Однак проблематичними залишаються 
розкриття характерних ознак паблік рилейшнз 
у соціально-культурному контексті. Зокрема, 
досі не визначено впливу ПР-технологій на со-
ціокультурні зміни в суспільстві та діяльність 
закладів культури, хоча останні є ефективним 
інструментом формування культурної та есте-
тичної свідомості громадськості.

Мета статті — аналіз та розкриття сут-
ності поняття “паблік рілейшнз” у контек-
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сті соціокультурного розвитку українського  
суспільства. 

Виклад  основного  матеріалу. Маємо за-
значити, що варіативність визначення понят-
тя “паблік рилейшнз” зумовлюється тим, що 
ПР розглядається досить часто лише як засіб 
інформаційного впливу на громадськість; на 
пострадянському просторі не існує певного 
стандарту використання терміну ПР, внаслі-
док чого ПР досить часто ототожнюється з 
рекламою, заходами з просування товарної 
продукції тощо. Підкреслимо, що застосуван-
ня ПР передбачає такий спосіб надання насе-
ленню інформації, який акцентує увагу на со-
ціальній ефективності дій суб’єктів та об’єктів 
соціально-культурної діяльності. Окрім того, 
зв’язки з громадськістю можуть здійснюва-
тись не тільки за допомогою засобів масової 
інформації та комунікації, а й мати характер 
індивідуальних контактів. На жаль, у сучас-
ному українському дискурсі категорії “Public 
Rеlatiоns” і “робота зі ЗМІ” набувають одна-
кового змісту.

Зв’язки з громадськістю — явище набагато 
глибше і ширше, ніж структури та відділи, що 
функціонують в окремих організаціях і устано-
вах, або самостійні консультативні ПР-агенції, 
до послуг яких звертаються клієнти різних га-
лузей економіки. Теоретики та практики, що 
працюють у складній системі зв’язків з гро-
мадськістю, постійно підкреслюють, що ПР є 
наукою і мистецтвом формування громадської 
думки в бажаному напрямі. Третє видання тлу-
мачного словника Вебстера розглядає паблік 
рилейшнз як “науку і мистецтво налагодження 
взаєморозуміння і доброзичливості між осо-
бою, фірмою або установою і громадськістю” 
[7, 51].

Початково ПР розуміли як спеціалізовану 
діяльність відповідних підрозділів державних, 
корпоративних, політичних, громадських, еко-
номічних та інших структур, що спрямовані 
на посилення відкритості, взаємної інформо-
ваності та створення ілюзії взаємозалежності 
між організаціями, суспільством в цілому та 
окремими групами населення. С. Блек зазна-
чає, що ПР — це “планові й тривалі зусилля, 
які спрямовані на створення і підтримку до-
брих відносин і взаєморозуміння між органі-

зацією і суспільством, що ґрунтується на мак-
симально повній інформованості” [5, 17]

Нашу увагу привернуло визначення ПР ві-
домого дослідника Р. Гарлоу, який, зібравши 
понад 470 тлумачень поняття, запропонував 
власне визначення: “Паблік рилейшнз — це 
одна з функцій управління, яка сприяє вста-
новленню та підтримці спілкування, взаємо-
розуміння, співробітництва між організацією і 
суспільством” [13, 419]. На думку вченого, ПР 
“допомагає комплексному, плюралістичному 
суспільству ухвалювати рішення та функціо-
нувати ефективніше шляхом досягнення вза-
єморозуміння між групами і установами”.

Учасники Всесвітньої асамблеї асоціа-
цій Public Rеlations у 1978 р. наголошували: 
“Практика ПР — це мистецтво і соціальна нау- 
ка з аналізу спрямованості, передбачає на-
слідки, консультує лідерів організації та про-
ведення запланованих програмових дій, які 
слугують інтересам організації та суспільним 
інтересам” [7, 58].

У нашій державі ПР потрапив у своєрідний 
“капкан часу”. Опинившись перед сучасними 
завданнями і виконуючи певною мірою функ-
ції маніпуляції населенням, він змушений 
спиратись на застарілу теоретичну базу, що 
підтверджують технології вітчизняних полі-
тичних кампаній. 

Наші вітчизняні діячі трактують поняття 
ПР як “різновид соціально-технологічного 
менеджменту, в якому на основі точної та пов- 
ної інформації, отриманої за результатами 
аналізу тенденцій політичного, соціально-
економічного розвитку (країни, регіону, або 
окремих галузей, підприємств), і додержан-
ня загальновизначених етичних норм та сус-
пільних інтересів планомірно й безперервно 
здійснюється комплекс заходів, спрямованих 
на досягнення взаємної довіри, гармонійних 
і взаємокорисних відносин між фірмою і сус-
пільством (його окремими групами), між ними 
і владою” [11, 460]. 

Спираючись на теоретичні засади сучасної 
комунікації, В. Королько зауважує: “Паблік ри-
лейшнз — це функція управління, покликана 
оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати 
політику та дії приватної особи або організа-
ції стосовно громадських інтересів і виконану 
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програму діяльності, спрямовану на досягнен-
ня розуміння і сприйняття її масами” [9, 120].

Поняття “паблік рилейшнз” у соціокуль-
турному контексті розглядає російський тео-
ретик Є. Блажнов, який пропонує розглядати 
ПР як структуру суспільних відносин, що тіс-
но пов’язана з особливостями формування і 
функціонування громадської думки, з механіз-
мом пабліситі, популярності, привабливості 
конкретних особистостей у зв’язку з їхньою ді-
яльністю в галузі культури, зокрема масової.

Підсумуємо й запропонуємо власне визна-
чення “паблік рилейшнз”. ПР в закладах куль-
тури — це застосування взаємопов’язаних за-
ходів, спрямованих на залучення громадськості 
до соціальної діяльності, які здійснюються за 
посередництва її постійного інформування; 
це заплановані й тривалі зусилля, спрямовані 
на встановлення й підтримку гарних відносин 
і взаєморозуміння між організацією та бажа-
ною аудиторією, що має забезпечити всебічна 
комунікація й на якій ґрунтується робота за-
кладів соціально-культурної сфери.

У процесі дослідження цієї теми ми поста-
ла з необхідністю розглянути ще одне важли-
ве поняття. “Соціокультурна динаміка” — це 
трансформаційні процеси всередині культури 
й у взаємодіях культур, що мають певну спе-
цифічну цілісність, закономірність і підпоряд-
кованість провідним тенденціям розвитку; це 
відображення здатності складних соціальних 
інституцій адаптуватись до мінливих зовніш-
ніх і внутрішніх умов існування [14, 79].

Елементи культури, що перебувають у стій-
кій рівновазі, закріплюються в культурній тра-
диції. Накопичення суперечностей в культур-
ній системі призводить до її розбалансування 
і створення кризової ситуації, що знаходить 
своє вирішення в оновленні культурного досві-
ду та культурних інноваціях. Динаміка культу-
ри може мати прогресивний або регресивний 
характер: прогресуючи, вона збагачує цінніс-
ні смисли культури; регресуючи — спрощує 
культурне життя суспільства і призводить до 
культурної кризи. Особливим станом культури 
є стан тривалої стагнації культурних ціннос-
тей. На нашу думку, саме такий процес відбу-
вається в сучасній Україні.

Виявлення стану соціокультурної динаміки 

в нашій державі потребує поглибленого до-
слідження типів соціокультурної динаміки з 
метою розробки послідовних дій для виправ-
лення ситуації (в разі необхідності) або (у разі 
сприятливої ситуації) її зміцнення.

Найбільш проста концепція культурного 
розвитку — традиційна теорія лінійного про-
гресу, тобто цілеспрямованого поступального 
руху культурних форм, що характеризується 
еволюцією та вдосконаленням суспільства, 
окремої людини, а також результатів її матері-
альної та духовної діяльності. Цей тип куль-
турної динаміки отримав назву фазового (або 
етапного).

Лінійна або циклічна модель культурної 
динаміки ґрунтується, передусім, на змінах у 
способі виробництва. Відповідно до цих змін 
виокремлюються й основні періоди лінійного 
розвитку світової культури, які породжують 
відповідні типи культури: первісну, рабовлас-
ницьку, феодальну, буржуазну, соціалістичну. 
Як передбачається, зміна характеру виробни-
цтва обумовлює зміну суспільного устрою, а 
разом з ним і культури.

Інверсійна модель культурної динаміки 
розглядається як окремий випадок циклічних 
змін. Інверсія описує зміни, які рухаються не 
по колу, а здійснюють маятникові рухи – від 
одного полюса культурних значень до іншого 
і назад. Такий тип динаміки виникає у сус-
пільствах, де не має культурного стрижня. 
Що нижчий рівень стабільності суспільства, 
що слабкіше налагоджені відносини між його 
різними компонентами, то більшого розвитку 
набувають повороти в його духовному і по-
літичному житті. Інверсійна хвиля може охо-
плювати найрізноманітніші періоди — від де-
кількох років до декількох століть. Інверсійний 
характер мали зміни культури в різних часів і 
в різних суспільствах: у вітчизняній культурі 
можна згадати перехід від язичництва до мо-
нотеїзму; від релігії до атеїзму; від культурної 
ізоляції до інтенсивного наслідування захід-
них зразків; від державно-партійного тоталіта-
ризму до плюралізму як протилежних моделей 
культурного життя [19, 372].

Вищенаведене дає нам змогу зробити ви-
сновок про складність і невизначеність про-
цесів соціокультурної динаміки, яка провокує 
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появу нових різноманітних підходів до її ви-
вчення. Сучасний методологічний плюралізм 
і міждисциплінарна інтеграція вимагають ви-
знання значущості лінійних змін у соціокуль-
турній динаміці, циклічних, маятникових і 
хвильових процесів, можливості поступового 
руху і культурних вибухів. Усі зазначені під-
ходи є однаково ймовірними і взаємодоповню-
вальними, і лише їх взаємодія розкриває сут-
ність процесів динаміки культури.

Аналізуючи соціокультурну динаміку, не 
можна не згадати праці видатного філософа 
та соціолога П. Сорокіна. Сутність його теорії 
соціокультурної динаміки полягає в певному 
русі історії у вигляді циклів. Основний меха-
нізм випадкових коливань культурних типів 
ґрунтується на фундаментальному принципі 
стильової своєрідності. Філософ розглядає по-
няття стилю як світоглядний метод створення 
певних цінностей, від яких залежить будова і 
розташування культурного типу. Коли творчі 
сили культури вичерпано й усі її можливості 
реалізовано, вона переходить у нову форму. 
Неповторна в деталях, нова ціннісна якість 
культури в основі своїй незмінно використовує 
історичний досвід минулого. Сучасна цивілі-
зація, на думку П. Сорокіна, переживає кризу, 
яка свідчить про розпад чуттєвого культурного 
типу, заснованого на матеріальному світогляді, 
його трансформацію до нової ідеаціональної 
культурної якості. Суспільство ніби переживає 
катарсис — очищення від гріхів і вад. У цьому 
переживанні відбувається самопросування сус- 
пільства до нової культурної форми [14, 135].

Аналіз соціокультурної динаміки демон-
струє те, що культура повинна мати міцне й 
стабільне соціальне підґрунтя. Головною за-
порукою сприятливого існування соціуму є 
наявність системи головних цінностей і відпо-
відних норм поведінки. Коли їхня єдність, за-
своєння і гармонія слабшають, зростає небезпе-
ка міжнародної та громадянської війни, кризи 
усіх сфер суспільства. Неможливо привести 
до єдності всі релігійні, моральні та юридичні 
норми, естетичні цінності або економічні чи 
політичні організації народів різних культур. 
Але можна їх зробити шляхом узагальнення 
основних норм поведінки та плюралістичного 
сприйняття іншого буття.

Саме тут важливу роль відіграє інформацій-
на функція культури, яку можна розглядати як 
ПР-технологію. Інформування громадськості 
щодо етичних цінностей та норм поведінки, 
розвиток естетичного смаку, зумовлюють пев-
ні зміни в людині (під дією інформації), а по-
тім (циклічно) в культурі, яку формує вже нова 
освічена людина.

Ознакою сьогодення є недостатність упев-
неності, тому дуже важливу роль відіграє 
здатність людини жити з невідомим та уміння 
пристосуватися до змін, прийняти ці зміни, не 
руйнуючи своєї власної особистості. Харак-
терною ознакою суспільства ХХI ст. стає дис-
курсивна (комунікативна) етика, яка будуєть-
ся на сприйнятті абсолюту іншої людини як 
істини, як “вартісної людини”. Витвір нового 
способу мислення ґрунтується на усвідомлен-
ні цінності та сили власного Я. На наш погляд, 
ідеї загальнолюдських цінностей дуже важливі 
для аналізу нашого безпосереднього сьогоден-
ня та майбутнього, до якого ми маємо прийти 
завдяки третій історичній революції [3, 57].

Ми повинні визнати, що в епоху інформа-
ційного суспільства, культура й комунікація 
неподільно пов’язані між собою. Щороку ін-
формаційний масив зростає, з’являються нові 
інформаційні канали, серед яких особливе міс-
це посідає комп’ютерна мережа.

Соціологи трактують термін “комунікація” 
як процес передання соціальної інформації. 
Комунікація сприяє повноцінному функціо-
нуванню культури, формуванню й збагаченню 
її змісту. Культура може розглядатися як ме-
ханізм створення, збереження й ефективного 
розповсюдження соціально значущої інфор-
мації, процес акумуляції соціального досвіду. 
Культура здатна розшифровувати знаки і коди 
представників інших культур, визначати й фік-
сувати цінності, транслювати від покоління до 
покоління духовні та матеріальні багатства, на-
копичені протягом історичного розвитку люд-
ства, а також сприяти становленню зворотного 
зв’язку в складній багатоканальній комуніка-
тивній системі “світ — людина” [10, 79].

Отже, ми повернулися до певної ци-
клічності процесу комунікації в культурі, а  
саме — до забезпечення комунікацією повно-
цінного функціонування культури. Комуніка-
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ція виконує важливі соціальні функції, створю-
ючи умови для забезпечення роботи не тільки 
інформаційної, а й економічної, соціальної, 
політичної та духовної сфер суспільства.

Глобальна світова культура розвивається за-
вдяки надскладним системам комунікацій, су- 
часним медіа-технологіям. Ця організаційно-
технологічна основа глобального світу, з одно-
го боку, сприяє єднанню людей та народів, з 
другого боку, — нівелює їхні етнічні, політич-
ні, культурні особливості. Але процес глоба-
лізації є незворотним. Країна, яка спеціально 
буде стримувати себе у входженні у цей гло-
бальний світ, примусово буде поглинута гло-
бальною інформаційною системою [3, 153].

Висновки. Розвиток культури залежить від 
створення та розповсюдження інформації, яка 
впливає не тільки на свідомість громадськос-
ті, а й на її підсвідомість, формуючи певну 
думку, підштовхуючи до прийняття тих чи 
тих рішень. У цьому прагненні культурного 
розвитку основними мають стати соціокуль-
турні заклади. Головним є інформування гро-

мадськості з використанням засобів масової 
інформації, Інтернет-технологій, громадських 
зборів, тематичних зустрічей, про заходи, що 
проводяться у сфері культури.

Соціокультурна динаміка нашого часу по-
ставила перед суспільством важливе завдання: 
формування особистості нового типу, здатної 
жити і творити в новому інформаційному та 
постінформаційному суспільстві ХХІ ст. Це 
також означає, що успішне входження люди-
ни в гіперінтенсивний комунікаційний простір 
сучасності та її повноцінна самореалізація не-
можливі без освіти, науки, культури, пропа-
ганда і просування яких мають забезпечувати 
соціальний розвиток як окремої людини, так 
і суспільства в цілому. Культурні інституції, 
використовуючи засоби ПР, а особливо його 
комунікативні технології, мають відіграти 
провідну роль у зміцненні в суспільній свідо-
мості гуманістичних цінностей, високої мора-
лі, національної самосвідомості та патріотиз-
му, формуванні суспільної злагоди.
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Постановка проблеми. Уже з раннього ди-
тинства кожна дитина в процесі спілкування 
з рідними і незнайомими людьми оволодіває 
рідною мовою і засвоює культуру. В буден-
ному житті людина сама визначає для себе 
корисність чи шкідливість предметів, явищ 
навколишнього середовища, з погляду добра 
чи зла, істини чи помилки, справедливого і 
несправедливого. Культура, як і суспільство, 
базується на системі цінностей. Філософське 
обґрунтування теорії цінностей дали пред-
ставники неокантіанства В. Віндельбанд та 
Г. Ріккерт, згідно з працями яких цінності ма-
ють надісторичний характер, утворюючи в 
сукупності своєрідний, вічний в своїй транс-
цендентності світ, незалежний від свідомості 
людей. Це такі цінності, як “істина”, “добро”, 
“краса”, які самі є метою і не можуть слугува-
ти засобом для будь-якої іншої мети. М. Вебер, 
розглядаючи “ціннісно-раціональну орієнта-
цію” як один із видів соціальної дії, наголо-
шував не соціально-історичній суті цінностей. 
Для М. Шелера цінності є джерелом розвитку 
людського розуму.

Мета  статті  — розглянути культурні 
цінності як необхідність в житті кожної люди-
ни та значення, яке вони відіграють у контак-
тах з іншими культурами.

Аналіз  останніх  досліджень  та  публі-
кацій.  Значний внесок у розробку пробле-
ми цінностей та ціннісної свідомості зроби-
ли Ф. Брентано, М. Вебер, Л. Вітгенштейн, 
Н. Гартман, Е. Гуссерль, Дж. Дьюї, Е. Дюрк-

гейм, Ф. Енгельс, А. Камю, К. Льюїс, К. Маркс, 
Г. Марсель, Ж.  Мартен, Т. Парсонс, Б. Рассел, 
Ж.-П. Сартр, М. Шелер та інші. Дискусії з при-
воду сутності цінностей, які точилися протягом 
60–70-х років, вказували на зміни в розумінні 
значення проблеми цінностей. Під цінностями 
розуміли не лише усталені норми, моральні та 
естетичні ідеали, а будь-які феномени свідо-
мості, що мають для суб’єкта або суспільства 
певну значущість. Це свідчило про багато-
значність визначення терміна “цінність”, який 
став вживатися в різних галузях наукового пі- 
знання. Різними аспектами проблеми ціннос-
тей займалися: В. П. Андрущенко, І. В. Бойчен-
ко, Г. І. Волинка, Л. В. Губерський, М. С. Каган, 
С. Б. Кримський, В. І. Касьян, А. І. Жукова, 
І. Ф. Надольний, К. Ю. Соловйов, В. П. Тугарі-
нов, Т. І. Ящук, В. І. Шинкарук, В. І. Ярошевець. 
Протягом усієї історії становлення аксіологіч-
ної теорії проблема загальнолюдських ціннос-
тей розглядалась у взаємозв’язку з проблема-
ми буття людини, сферами її життєдіяльності, 
матеріальною та духовною культурою. Цим 
пояснюється зацікавленість різних галузей на-
укового пізнання зазначеною проблемою. Хоча 
це є суто філософська проблема, але в самій 
філософії поки що відсутнє єдине уявлення 
про те, що є загальнолюдськими цінностями. 
Освоєння цінностей культури наших предків 
людьми різних рівнів культури — це окрема й 
досить складна проблема. Немає визначення, 
що таке цінність загалом й зокрема цінність 
культури. Водночас недарма стверджують, що: 

Тетяна Сулятицька

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 
ТА ЇХ МІСЦЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація. У статті досліджуються культурні ціннос-
ті, без яких неможливе існування жодного суспільства. 
З’ясовується відмінність у сприйнятті тих самих цін-
ностей представниками різних культур.
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Аннотация. В статье исследуются культурные ценнос-
ти, без которых невозможно существование какого-ли-
бо общества. Выясняется отличие в восприятии одних и 

тех же ценностей представителями разных культур. 
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Summary. The article gives some investigations of cultural 
values. In process of the intercultural contacts the stricken 
difference betireen understanding the same values among 
people of different cultures is observed.
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society. 
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”Саме цінність є першоосновою і підґрунтям 
будь-якої культури [2, 432]. У сучасній науці 
наведено такі найбільш узагальнені характе-
ристики культури:

● це продукт спільної діяльності людей;
● знаходить своє відображення в цінностях, 

правилах, традиціях, звичаях;
● не успадковується генетично, а засвою-

ється завдяки навчанню;
● не є спільним соціальним колективом;
● вона динамічна, здатна до саморозвитку 

й до самооновлення, постійного породження 
нових форм і засобів задоволення інтересів і 
потреб людини, які адаптують її до умов буття, 
що весь час змінюються;

● функціонує як основа для самоідентифі-
кування суспільства і його членів, усвідомлен-
ня його носіями свого групового та індивіду-
ального “Я”, розрізнення “своїх” і “чужих” у 
взаємовідносинах з іншими культурами і на-
родами [3, 23].

Якщо норми власної національної культу-
ри людина засвоює з раннього дитинства, то 
процес акультурації може відбуватись в будь-
якому віці. Кілька років тому процес акульту-
рації визначався як зміна ціннісних орієнта-
цій, рольової поведінки, соціальних настанов. 
Нині цей термін використовується на позна-
чення процесу й результату взаємовпливу різ-
них культур, під час якого представники однієї 
культури (реципієнта) переймають норми, цін-
ності, традиції іншої (донора). Метою акуль-
турації є адаптація до життя в чужій культурі. 
Вона характеризується порівняно стабільними 
змінами в індивідуальній чи груповій свідо-
мості, зумовленими середовищем.

Адаптацію розглядають у двох аспек- 
тах — як психологічну і соціокультурну. [4, 
119]. Психологічна адаптація — це досягнен-
ня психологічної задоволеності в межах нової 
культури, яка виявляється в доброму фізич-
ному і психологічному самопочутті. Люди-
на усвідомлює свою культурну ідентичність 
і завдяки цьому почувається повноправною і 
успішною. Психологічна адаптація залежить 
від типу особистості, від життєвого досвіду й 
наявності дружньої підтримки.

Соціокультурна адаптація дає змогу вільно 
орієнтуватися в новій культурі й суспільстві, 

успішно вирішувати навчальні та побутові 
проблеми.

Щоб краще зрозуміти поняття культури, 
необхідно мати уявлення про цінності.

Цінності — це соціально схвалені й підтри-
мані більшістю людей уявлення про те, що таке 
добро, справедливість, романтизм, патріотизм, 
дружба і т. ін. Цінності не підлягають сумніву, 
вони є еталоном та ідеалом для всіх людей.

Без цінностей неможливе існування жод-
ного суспільства. Щодо індивідів, то вони 
можуть обирати для себе ті чи ті цінності. 
Одні схиляються до цінностей колективізму,  
інші — до цінностей індивідуалізму, для на-
ступних — найвищою цінністю є гроші, полі-
тична кар’єра і т. ін. Щоб мати змогу описати, 
на які цінності орієнтуються люди, соціологи 
створили термін “ціннісні орієнтації”. Тобто 
вони описують індивідуальне ставлення, або 
вибір конкретних цінностей залежно як від  
норми поведінки.

Отже, якщо ми говоримо про групу або 
суспільство, то їм належать цінності, а індиві- 
ду — ціннісні орієнтації. Цінності являють со-
бою ряд переконань, до яких схиляється біль-
шість людей і до яких необхідно прямувати. 
Звертаючи увагу на структуру цінностей, слід 
виокремити три елементи, які взаємопов’язані 
між собою: значущість, норма та ідеал. Вчин-
ки, дії, вибір поведінки людини визначають 
тим, що є значущим, корисним, розумним для 
неї. Цінності належать групі або суспільству, а 
ціннісні орієнтації — індивіду.

Честь і гідність сім’ї з давніх-давен — одна 
із найважливіших цінностей людства. Коли чо-
ловік як голова сім’ї проявляє піклування про 
свою родину, він тим самим демонструє свою 
силу, хоробрість і все те, що високо цінується 
у суспільстві. 

Саме ці цінності стали для нього куль-
турною нормою, а психологічне ставлен- 
ня — це ціннісна орієнтація. Навіть найпро-
стіші норми поведінки уособлюють те, що 
цінується групою чи суспільством. Культурні 
норми й цінності тісно взаємопов’язані. Але 
в жодному разі вони не тотожні. Відмінність 
між ними все ж таки є і має такий вигляд:

● норми — правила поведінки;
● цінності — абстрактні поняття про те, 
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що таке добро і зло, правильне й неправильне, 
обов’язкове і необов’язкове.

І цінності, і норми мають загальну осно-
ву. Найрозповсюдженіші з них: дотримува-
тись правил особистої гігієни (чистити зуби, 
мити руки) в широкому сенсі є цінностями і 
перекладаються суспільством на мову роз-
поряджень (наказів). Цінності — це те, що 
виправдовує і надає силу нормам. Все життя 
людини — цінність, а його охорона — норма. 
Дитина — соціальна цінність, обов’язок бать-
ків піклуватись про неї — норма. Одні норми 
(поступатись старшим місцем, вітатися при 
зустрічі) настільки прості й звичні, що ми ви-
конуємо їх не замислюючись. Інші (доглядати 
за хворим родичем, йти воювати за батьківщи-
ну) ставлять нас перед особливим моральним 
вибором. 

Без цінностей не може існувати жодне 
суспільство. Категорія цінності утворюється 
в людській свідомості внаслідок процесу по-
рівнювання різних явищ. Кожна людина сама 
вирішує для себе, що для неї є важливішим, а 
що не настільки суттєвим, без чого вона може 
обійтись. Одні є прихильниками цінностей 
колективізму, а інші — індивідуалізму. Для 
певної кількості людей найвищою цінністю в 
житті можуть бути гроші, для інших — полі-
тична кар’єра. Сама людина внаслідок такого 
відбору цінностей, які, на її думку, є найваж-
ливішими в житті, формує загальне цінніс-
не ставлення до світу, в якому ті чи ті явища 
життя людей мають для них певний сенс і зна-
чущість. Цінність є не річчю, а ставленням до 
речі, процесу, явища і т.ін. Професор Г. П. Виж- 
лецов розробив концепцію ціннісного розумін-
ня культури: “цінності виражають певні типи 
відносин між людьми, які не відчужують од-
них людей від інших, не роз’єднують їх, а на-
впаки — об’єднують людей в спільноти, такі 
як сім’я, нація, суспільство в цілому” [1,74]. 
Але необхідно пам’ятати, що не слід зводити 
цінності до значущості. Добро, наприклад, 
цінність не тому, що воно корисне, хоча воно 
й значуще в цьому плані. Але добрим необхід-
но бути не через те. Вимога проявляти добро 
(моральна норма), навіть якщо вона здійснена, 
не означає повної реалізації добра як ціннос-
ті. В. Соловйов вважав, що добро є належне, 

але воно може бути добром і тому, що бажане 
нами, якщо є переживання добра як ідеалу, як 
власної мети, власного прагнення до добра. В 
будь-якій культурі цінності мають велике зна-
чення, оскільки визначають ставлення людини 
до природи, до соціуму, до самої себе. В люд-
ській свідомості одночасно можуть існувати 
безліч цінностей, тому логічно говорити про 
систему цінностей, оскільки вони існують 
не хаотично, а певним чином впорядковані 
стосовно одна до іншої. Засвоюючи цінності 
навколишнього світу, людина спирається на 
сталі в її культурі традиції, норми, звичаї й по-
ступово формує систему головних і загально-
прийнятих цінностей, які слугують кермом у 
житті. Серед низки цінностей людського буття 
і культури можна спробувати виокремити де-
кілька центральних: Віра (Бог), Добро, Краса 
та Істина (а іноді Свобода) [1, 32]. В окремі іс-
торичні періоди могло домінувати щось одне. 
Наприклад, в Середньовічній Європі на вер-
шині ієрархії цінностей був Бог, в якому по-
єднувались всі інші цінності: Добро, Краса та 
Істина. Саме на цій основі в кожній культурі 
створюється своя система цінностей, яка за-
звичай являє собою ієрархію, де цінності роз-
міщені за зростанням значущості. Завдяки цій 
системі забезпечується цілісність певної куль-
тури та її неповторність. 

Існують цінності особистого характеру, 
притаманні певному роду чи віку, цінності 
яких-небудь малих і великих груп людей, різ-
них епох і держав і т. ін. У науці прийнято всі 
культурні цінності розподіляти на дві основні 
групи. До однієї групи відносять видатні ар-
хітектурні споруди, рідкісні витвори ремесла, 
археологічні та етнографічні відкриття, до 
іншої — звичаї, стереотипи поведінки і сві-
домості, оцінки, думки і т. ін., які ведуть до 
інтеграції суспільства, до зростання взаємо-
розуміння між людьми. Обидві групи куль-
турних цінностей на практиці є “ядром” будь- 
якої культури і визначають її неповторний  
характер. 

Важливу роль відіграють цінності в ме- 
жах конкретної культури, адже ті самі над-
бання неоднозначно сприймаються представ-
никами різних культур. Таке співвідношення 
ціннісних значень для комунікантів значно 
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впливає на ефективність процесу комунікації 
та досягнення її мети. В процесі міжкультур-
них контактів з’ясовується відмінність між 
тим, як сприймаються ті самі цінності людь-
ми різних культур. У суспільстві одні цінності 
можуть вступати в конфлікт з іншими, хоча й 
ті, й інші прийняті в суспільстві як неодмінні 
форми поведінки. 

Різні культури можуть віддавати перева-
гу різним цінностям і на це мають вплив ряд 
чинників (героїзм на полі бою, матеріальне 
збагачення, аскетизм). Будь-яке суспільство 
має право встановлювати, що є цінністю, а 
що ні. Під час розгляду культури як системи 
цінностей виникає питання про їх форми та іс-
нування у сферах розповсюдження. В культур-
ній антропології зазвичай вирізняють чотири 
головні сфери культурних цінностей: 

побут; 
ідеологію; 
релігію; 
художню культуру. 
В контакті міжкультурної комунікації най-

важливішою із цих сфер є сфера побуту, яка є 
історично першою сферою виникнення та іс-
нування культурних цінностей.

Не зважаючи на наявність ідеології, релігії, 
мистецтва, побутова культура й сьогодні за-
лишається головною для формування особис-
тості, оскільки формування відбувається ще в 
дитинстві, коли людина не здатна до засвоєння 
цінностей ідеології, релігії та мистецтва. 

Специфіка побутової культури полягає в 
тому, що вона створює ті цінності, які мають го-
ловну роль для міжкультурної комунікації. Саме 
побут є охоронцем історичної пам’яті культу-
ри, тому що він набагато сталіший і стійкіший 
ідеологію та релігію й змінюється набагато 
повільніше, ніж вони. Тому побутова культура 
більшою мірою містить у собі цінності “віч- 
ні” — загальнолюдські та етнічні. Крім того, 
саме побутові цінності є ядром існування ідео- 
логії, релігії та мистецтва. Норми й цінності 
побутової культури є самодостатніми. А це 
означає, що, користуючись лише цінностями 
побутової культури, людина може мати ста-
лі орієнтири для життя в умовах відповідної 
культури. Додаткове значення побутової куль-
тури в міжкультурній комунікації надає їй сти-

хійного характеру. Цінності побутової культу-
ри народжуються в процесі життєвої практики 
і мають утилітарне спрямування. Тому вони 
не потребують обґрунтування і доказів, носії 
кожної культури сприймають їх як натуральні. 
Як з’ясовується, їх достатньо для залучення 
людини до культури.

Як уже зазначалося, в житті кожної люди-
ни культурні цінності відіграють різну роль. 
Так, людина в США передусім вважає себе 
індивідом, а вже потім членом соціуму, в той 
час, як в інших країнах, таких як Японія, люди 
насамперед вважають себе частиною соціуму 
й тільки потім індивідом. Коли люди з такими 
різними орієнтаціями вступають в спілкуван-
ня, особливо ділове, завжди виникають ситу-
ації непорозуміння. Які цінності відіграють 
важливішу роль і мають більший вплив, а які 
не беруть до уваги — залежить від культури. 
Їх структура і значущість визначають своєрід-
ність і особливість культури.

Висновки. Система цінностей не тільки ви-
значає розбіжності між культурами, але водно-
час є основою для діалогу, взаємодії між ними. 
Таким стрижнем слугують загальнолюдські 
цінності, завдяки яким культура стає діало-
гічним феноменом. Саме система духовних, 
загальнолюдських цінностей визначає ту пло-
щину, в якій комунікація між культурами може 
бути найбільш ефективною та конструктив-
ною. Усвідомлення ж індивідуальних ціннос-
тей відбувається лише у випадку непорозумін-
ня, що може виникнути, насамперед, у межах 
комунікативної взаємодії з носієм іншої куль-
тури, коли відбувається безпосередній контакт 
різних культурних ціннісних орієнтацій та ви-
являються їх основні розбіжності. 

Під час дослідження процесу міжкультур-
ної комунікації стає очевидним той факт, що 
така комунікація є засобом передання інфор-
мації про системи цінностей, що може бути 
або прийнятий та актуалізувати перегляд влас-
них систем, або ігноруватися й не впливати на 
ці системи. Слід зазначити, що цінності стоять 
на межі взаємодії суспільства та індивіда, й, 
розглядаючи міжкультурні зв’язки через при-
зму ціннісних орієнтацій, можна пояснити 
особливості цієї взаємодії. 

Міжкультурна комунікація діє як на рівні 
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індивідуальних, так і на рівні соціальних цін-
ностей. І в процесі міжкультурної взаємодії 
відбувається своєрідний процес обміну інфор-
мацією, яка, крім самих даних про наявність 
цінностей, може містити ще й емоційний  
компонент.

Більша частина особливостей власної куль-
тури зазвичай не усвідомлюється і сприйма-
ється як належне. Усвідомлення цінностей 
власної культури постає лише тоді, коли відбу-
вається зустріч з представниками інших куль-
тур, у взаємодії різних культур і виявляються 

відмінності в їх ціннісних орієнтаціях. Саме 
в таких випадках виникають ситуації непоро-
зуміння, безпорадності, розгубленості й роз-
дратованості, що зумовляють почуття образи, 
злості, відчуження.

Щоб уникати таких ситуацій у міжкуль-
турних контактах, необхідно бути обізнаним з 
особливостями ціннісних орієнтирів партнера. 
Це знання допоможе передбачити його пове-
дінку, мету, бажання, воно забезпечить успіх у 
спілкуванні навіть з незнайомими людьми.
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них наук, науковий співробітник Національної бі-
бліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Сугробова Юлія Юріївна — кандидат філософ-
ських наук, доцент, завідувач кафедри українознав-
ства Державної установи “Кримський державний 
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Юдкін-Ріпун  Ігор  Миколайович — член-
кореспондент НАМ України, провідний науковий 
співробітник Інституту культурології НАМ Укра-
їни.
Якубова Тетяна  Анатоліївна  — кандидат істо-
ричних наук, науковий співробітник Національної 
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Витяг  із  Постанови  Президії  Вищої  атестаційної  комісії  України  від 
15.01.2003 р. №7-05/1  “Про  підвищення  вимог  до фахових  видань,  вне-
сених до переліків ВАК України”:
“Пункт 3:
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 
статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що ви ходитимуть 
у 2005 році та в подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні 
елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів;

• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Дотримання цієї схеми обов’язкове.

12. До статті слід додати рецензію від наукового керівника або витяг з протоколу 
засідання кафедри.

13. Матеріали мають бути набрані на комп’ютері в редакторі Word і подаватися 
до редакції у двох варіантах: електронному та роздрукованими на папері фор-
мату А4. Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 
1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. Обсяг статті 
(зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) має бути не 
більшим 10–13 стор.

14. Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позна-
чаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку 
літератури (література подається в кінці статті за алфавітом, згідно вимогам 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК 
України № 3, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/
prykl_bib_zap.pdf/).

15. У даних про автора  необхідно вказати прізвище,  ім’я  та по  батькові  (у 
називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, 
адресу, телефон.

Основний текст статті  обов’язково має  супроводжуватись  двома  анотація-
ми  (українською, англійською мовами)  з  переліком ключових  слів,  а також  
шифром УДК.
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