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Анотація. Аналізується репрезентація тіла в контексті постмодерністських і постструктуралістських теорій із їх “поворотом” до проблеми
тілесності, пов’язаної з феноменологічним і соціокультурним підходами.
Ключові слова: тіло, тілесність, тіло-об’єкт, тіло-канон, тілоінтерфейс.

Актуальність. Репрезентація тіла як простої явленості в
контексті постмодерністських і постструктуралістичних теорій із їх поворотом до тілесності не втрачає своєї актуальності
і сьогодні. Більше того, тіло все частіше стає як об’єктом маніпуляцій, перетворень і вдосконалень, так і об’єктом окультурення. Окрім того, і в теоретичній площині відбувається
сплеск філософського інтересу до проблеми тіла й тілесності.
Отже, метою статті є дослідження репрезентації тіла в контексті сучасних моделей тілесності, обумовлених зростанням
напруги між тілом природним і тілом культурним, пов’язаної з
феноменологічним і соціокультурним підходами.
Виклад основного матеріалу. Існує досить солідний компендіум праць у галузі тіла, тілесності, де ці поняття розглядаються з різних боків, але у підсумку можна виокремити два
підходи: феноменологічний і соціокультурний. Зокрема, феноменологічний (М. Гайдеґґер, E. Гуссерль, М. Мерло-Понті,
Я. Паточка), соціокультурний (Ж. Лакан, М. Фуко, А. Лінгіс,
Дж. Бодлер, Ю. Крістєва) тощо. Феноменологічний підхід тлумачить тіло як загальну основу людського існування й є філософською основою соціокультурного підходу, що розглядає
тіло як учасника соціальних процесів, їх взаємодії і взаємовпливу. В контексті означеного дослідження нам ближча позиція М. Мерло-Понті з його екзистенціально-феноменологічним
підходом до проблеми тіла і дискурсу тілесності. До того ж він
досліджував тілесність суб’єкта, сприйняття, співвідносячи
його з категоріями буття і світу, а також розглядав можливості
смислової виразності тіла і постмодерністського дискурсу тілесного уособлення соціокультурних смислів.
Поняття тілесності радикально відрізняється від поняття
матеріального тіла, що протиставлялось духовності людини. Тілесність є намаганням подолати дуальність душі і тіла,
вона постулює сприйняття людської істоти як цілісної, де ті7
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лесність не зводиться до фізіологічного субстрату.
Тілесність — така субстанційна категорія, що завжди, зримо чи ні, присутня в нашому житті, і ми
не можемо відмовитись від неї ні за яких умов. Нас
цікавить та проблематика тіла, що безпосередньо
пов’язана з репрезентацією людського тіла у візуальних образах: тіло-поверхня й еротичне тіло.
В сучасному філософському дискурсі значна увага
приділяється розгляду різноманітних форм уособлення тіла-об’єкта, вони теоретизуються, як правило, в межах соціокультурної критики сучасного
суспільства. В. О. Подорога подає образи такого
тіла: “...тіло оголене, видиме, гноблене доторками;
є тіло відразливе, тіло-м’ясо, тіло пораненої людини, розірване на шматки, залите кров’ю; є тілотруп, деякий кінечний стан людської матерії; є тіла
рабів, тіла-роботи, сповнені послуху і покори, але є
і тіла досліджувані... є тіло об’єктивоване в межах
дослідницького проекту — тіло без внутрішнього,
“глуха, рівна поверхня...ˮ [4, 70].
Кінематограф широко демонструє подібні тілаоб’єкти. Наприклад, фільми: Т. Бартона “Едвард
руки-ножиціˮ, Д. Лінча “Голова-ластикˮ, “Людинаслонˮ, “Шосе в нікудиˮ, “Манхоланд драйвˮ тощо.
Інсталяції, реклама, коли оголене тіло — рушій
торгівлі від солодких напоїв до автомобілів. Ці тіла
заповнюють майже ввесь культурний і дискурсивний простір, що призводить до втрати феноменологічного тіла. Так, М. Фуко говорить про тіло як
об’єкт влади, яка в кожну епоху створює по-своєму
слухняне тіло. “Огляд, нагляд, осуд, заборона,
контроль — ось лише деякі процедури влади, які
оформлюють слухняне тілоˮ [6, 23]. “Володіння
своїм тілом, усвідомлення свого тіла могло бути досягнуте лише внаслідок інвестування в тіло владиˮ.
Клініка — один із інститутів, що формує слухняне
тіло. Клініка стає важливим інструментом у процесі розміщення тіла в рамки певної істини, поза
якою воно втрачає право на існування. Неунормовані тіла потрапляють під суворий нагляд, до них
застосовується комплекс репресивних заходів із
метою наблизити їх до норми, якщо це можливо,
інакше вони ізолюються. Адже існування тіл, що
знаходяться поза істиною, піддає сумніву абсолютну владу цієї істини.
Тому головне питання зводиться до напрацювання технології отримання істини, яка матеріалізована у зібранні правил, що вимагають свого
обов’язкового виконання. Глядач повинен не про-

сто сприймати тіло, а робити огляд, не читати й інтерпретувати розкидані по тілесній поверхні знаки,
а досліджувати місця можливої концентрації симптомів. Індивідуальність тіла як плоті витискається
типологією тіла як місця зібрання ознак-симптомів.
Живе тіло в середовищі цих правил і типологій
“помираєˮ, зникає індивідуальність не лише як зайве, а й шкідливе. Тіло підлягає клінічному огляду — завжди мертве тіло, тіло-об’єкт, тіло відділене
від носія, що стало предметом вивчення. М. Фуко
ставить питання про правомірність клінічного погляду на людину, намагається аргументувати, чому
не можна дозволити шизофренику чи якомусь іншому клінічному персонажу бути собою і насолоджуватися своїм шизотілом? Моє тіло може існувати лише в рамках шизотіла, відходу від норми.
Завдяки телебаченню, віртуальній реальності,
рекламі з’являється тіло-канон, зразок епохи “іконічного поворотуˮ й інвестування влади в тіло. Ідеальні тіла оточують людину всюди, стаючи більш
реальними, ніж живі люди. Людина ввесь час порівнює своє тіло з тілом-каноном, бо її тіло вислизнуло з-під влади людини як привласнена нею
природна сутність, і відчужене перетворилось на
тіло-об’єкт. Воно руйнується, трансформується,
щоб “дотягнутисьˮ до тіла-канона. “Тіло, що стало об’єктом, піддане радикальній зупинці, тіло, яке
викидається з потоку становлення, не має нічого
спільного з тілом трансцендентальнимˮ, людина
намагається дотягнутись до власного тіла, подолати його об’єктну форму, в якій воно їй вперше було
дане, бо об’єктне — тіло-канон — є ідеальною нормою [7, 37].
Людина утрачає феноменальне тіло, завдяки
чому вона тільки і може існувати у світі й тим
самим втрачає зв’язок із буттям, потрапляє у світ
віртуальний, і настає час, коли “моє тілоˮ потрібно повертати собі, його треба шукати серед множини тіл-об’єктів. Соціокультурна ситуація така,
що людина усвідомлює необхідність управляти
своїм тілом для перетворення його в об’єкт [7, 59].
Додають характерних ознак до сучасного статусу
людського тіла комп’ютерні технології, продовжуючи тенденцію формування нових тілесних практик, додаючи нових характерних ознак до тілесного ландшафту. Британський кінорежисер Пітер
Грінвей із цього приводу у свій час зазначив, що
комп’ютер призводить до витіснення тілесного
з людської практики, а з нею — й із мистецтва.
8
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Зокрема, з художнього твору зникає звернення до
тіла творця і тіла глядача, натомість у міру зменшення активності тіла при виробництві та сприйнятті екран заповнюють інтенсивні тілесні контакти — секс, насильство.
У той же час, коли робота з комп’ютером зосереджена на закінченні моментів, формується нове
означення не тільки тілесних ознак, а й самої людини, людини, яка “клікаєˮ. Бо “можливості людського тіла розширюються. Й навіть не в тому сенсі, що
у Людини, яка клікає, виросте якийсь новий палець
для кращого натискання на “мишкуˮ, а в тому, що
деякі — “самі по собіˮ зрозумілі речі в культурних
практиках непомітно стають іншими. Нові тілесні
артефакти змінюють інституційний статус світу
та способи оцінки фактів людського в цьому світі.
Тіло починає пізнавати світ по-іншому [5].
Більше того, занурюючись у віртуальний світ
комп’ютерів, людина отримує можливість змінювати і власну тілесну репрезентацію [1], усуваючи
відстань між собою і комп’ютером, включаючи
тіло в інтерфейс.
Та не тільки людина оволодіває технікою, а
й сама техніка поступово проникає в наші тіла:
штучні імплантанти органів, кардіостимулятори,
різноманітні пристрої.
Наразі це стало особливо актуальним у зв’язку з
військовою агресією Росії на східну частину території України, наслідком якої стали тисячі вбитих і
поранених, скалічених молодих українських патріотів. Отже, протезування, нарощування кінцівок,
інших органів і функцій організму дають людині
можливість по-новому оволодіти власним тілом,
наповненим імплантантами, і, відповідно, розширюють межі взаємодії та можливості людського
тіла, розмиваючи кордони між “своїмˮ і “чужимˮ,
між віртуальним і зовнішнім.
Тіло стає машиною, якою треба навчитись керувати. Але нам лише здається, що ми управляємо
тілом, бо не все в нашій владі й не все, що явлене нашим тілом, підконтрольне нам, оскільки тіло
“уникає поглядуˮ в потоці відчуттів, в руках у нас
“залишається лише привид, репрезентація тіла —
“пусте тілоˮ. В. Подорога підкреслює розрізнення
між “я відчуваюˮ і “я володіюˮ [4, 143]. Володіти
можна лише окремою частиною тіла, а відчувати
можна світ довкола в усій його різноманітності.
Ми стаємо для самих себе тілом-об’єктом, коли

відділяємо себе від світу. У філософії тілесності
відношення між свідомістю і тілом — “найближча
близькістьˮ як буття з Іншим, що утворює горизонт
усіх інших речей... [8, 139].
Тіло-об’єкт існує поряд із моїм тілом, воно захищає мене від повного злиття з життєвим потоком
і розчинення у ньому: “Тіло є, і поки воно є, існує,
воно є лише тим тілом, якому ми належимо і яким
володіємо. Але тіло і не є, оскільки ми не знайдемо
для цього тіла іншого референта, окрім нас самих,
феноменально переживаючи свій тілесний досвідˮ
[7, 59]. Неможливість позбутися власного тіла добре розглянута Фуко на прикладі болю. Біль одночасно зближує і віддаляє нас від тіла. Як би ми не
хотіли позбутися власного тіла, щоб не відчувати
болю, ми не можемо цього зробити, і це означає,
що все, що я знаю про світ, дається мені за допомогою тіла. Тіло-об’єкт не переживається у досвіді,
воно вивчається, змінюється, репресується, “досвід
тіла не ввесь стає досвідом думки: чи, точніше, досвід тіла є досвід межі розуму (як це розуміє Валері), але такий досвід межі є також досвід-межа, де
думка себе випробовує точно так само як те, чим ця
думка є: вона є зважена вага тіла, вона передбачає
вагу цього тягара, яку не в змозі виміряти і яка тягне її за собоюˮ [2, 79].
Тіло-шкіра — мембрана, яка відділяє внутрішнє від зовнішнього, не дає розчинитися у безкінечній плинності світу: “немає і не існує ніякого
тіла, окрім як тіла-шкіриˮ [3, 78]. Наша взаємодія зі
світом може бути зведена до метафори тіла-шкіри,
бо все, що відбувається, завжди відбувається на поверхні, в межовому розриві — мого і не мого, в розриві, що долається лише частково в момент дотику.
Тіло завжди є цілісністю, й у намаганні зупинити
її становлення чи заволодіти нею ми завжди охоплюємо лише якусь її частину. Парадоксальність
образу тіла в тому, що він завжди цілісний в акті
переживання, але частковий — в акті втілення, актуалізації.
Висновки. Як метафізична категорія, що визначає буття людини у світі, тіло як образ є цілісним
і при цьому завжди знаходиться у безперервному
потоці становлення, а тому завжди це неохоплений,
непроявлений образ. Ця неможливість “схопитиˮ
тіло ускладнює дискурс про нього, оскільки будьякий аналітичний дискурс зазнає краху.
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Чмиль Анна Павловна
Телесный ландшафт в современном культурном поле
Аннотация. Анализируется репрезентация тела в контексте постмодернистских и постструктуралистических теорий с
их “поворотомˮ к проблеме телесности, связанной с феноменологическим и культурным подходами.
Ключевые слова: тело, телесность, тело-объект, тело-канон, тело-интерфейс.

Chmil Hanna
Body Landscape in Contemporary Cultural Field

Topicality.
The representation of body is in the focus of attention of postmodern and post-structural studies characterized by the turn to the phenomenon of embodiment. Body is becoming an object for manipulation, transformation, improvement, and cultivation. All this has brought the body to the forefront of contemporary philosophic
thought.
Thus, the purpose of the article is to study the representation of body through the prism of modern models of
corporeality that reflect the rising tension between the natural and cultural body and are based on phenomenological and socio-cultural approaches.
Although the phenomena of body and embodiment have been in the spotlight of numerous research papers, two main approaches can be outlined: phenomenological (M. Heidegger, E. Husserl, M. Merleau-Ponty,
J. Patočka) and socio-cultural (J. Lacan, M. Foucault, J. Kristeva). For the representatives of the phenomenological approach, body is a general basis for human existence. This idea is, at the same time, a philosophical ground
for the socio-cultural approach that regards the body as a participant of social processes in the context of their
interrelation and interplay. Within the outlined tradition, I share the views of M. Merleau-Ponty who was the
proponent of existential and phenomenological approaches to the problems of body and the discourse of embodiment. Besides, he studied embodiment through the prism of the categories of existence and world, addressed the
problem of meaning generated by the body and the issues related to the embodiment of socio-cultural senses.
The concept of embodiment is radically different from the concept of material body as opposed to human
spiritual values. Embodiment is a striving to overcome the duality of soul and body; to perceive a human as a
whole entity, where embodiment is not equal to the physiological substratum. Embodiment is a substantial ca10
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tegory, an inherent part of our life, something we cannot refuse from under any circumstances. This paper is primarily concerned with the visual representation of body, body surface and erotic body. Contemporary philosophic
discourse focuses on various forms of body manifestation and studies them from the perspective of socio-cultural
approach. V. O. Podoroha provides examples of such a body, “…a naked, visible body, oppressed by touches;
there is a disgusting body, body as meat, body of a wounded person, torn apart, flooded with blood; there is body
as a corpse, some finite state of matter; there are bodies of slaves, bodies — robots, docile and submissive. At the
same time, there are bodies that are objects of knowledge, objectified within a research project — a body without
content, a deaf and flat surface…” [4, 70].
Such bodies as objects are widely shown in films (e. g. T. Burton “Edward Scissorhandsˮ, D. Lynch
“Eraserheadˮ, “The Elephant Manˮ, “Lost Highwayˮ, “Mulholland Drˮ), installation, advertising, where a naked
body is a driving force for trade ranging from fizzy drinks to cars. These bodies occupy nearly all cultural and
discursive space, which results in the loss of phenomenological body. In this context, M. Foucault regards the
body as an object of power that creates a docile body in every epoch. “Examination, surveillance, disapproval,
prohibition, and control are some of the procedures of power that form a docile bodyˮ [6, 23]. “Grasping of the
body and awareness of the body can be reached only through the investment in the body of powerˮ. Clinic is one
of the institutions forming a docile body. Clinic has become an important tool for placing the body into some
frameworks and beyond them it loses its right for existence. Bodies that do not comply with the norm are exposed
to strict surveillance. A range of repressive measures aimed at making them obey the norm is endorsed. If these
measures fail, the bodies are isolated, because the existence of bodies beyond the verity casts doubt on the absolute power of this verity.
Consequently, the main challenge is to develop a new way of grasping the absolute truth, materialized in a
set of mandatory rules. The spectator must not only perceive the body, but examine it, not only read and interpret
the signs scattered over the body surface, but explore the places of possible constellation of symptoms. The individuality of body as flesh is superseded by the typology of body as the locus of concentration of features — symptoms. The lived body “dies” in the environment of these rules and typologies, then individuality disappears not
only as something unwanted but also harmful. The body is subject to clinical examination — eternally dead body,
body as object, body separated from its owner, something that has become an object for research. M. Foucault
poses a question about the right for a clinical view of a human and gives arguments why a schizophrenic or any
other clinical personage cannot be allowed to be himself and enjoy his schizo-body. My body can exist only inside
a schizo-body as the departure from the norm.
Another type of body, body — canon, an illustration of the epoch of an “iconic turn” and the investment of
body into power, has emerged due to television, virtual reality, and advertising. Ideal bodies surround a human
everywhere, becoming more real than living humans. A human is constantly comparing his / her body with the
body — canon, because his / her body has escaped the human power as a natural entity and being alienated has
turned into body as object. It is ruined and transformed in order to match the body — canon, as “the body —
canon is an ideal norm” [7, 37].
Humans lose their phenomenological body by virtue of which they can exist, losing thus the connection with
being, and immersing themselves into the virtual world. It leads to the necessity to return one“s body, to look for
it among the multiplicity of bodies as objects. Socio-cultural situation makes humans realize the need to manage
their body in order to turn it into an object [7, 59]. Besides, the contemporary status of human body is influenced
by computer technologies that continue forming new body practices, adding therefore new distinctive features to
the body landscape. Peter Greenaway, a British film director, argues that an excessive use of computer leads to
the displacement of body from human practices and art. The appeal to the body of the creator and the spectator
gradually disappears. Consequently, as the activity of body in the production and perception reduces, screen is
filled with escalating amounts of physical contact, sex, and violence.
At the same time, computer technologies not only determine the appearance of new features of body, but also
induce radical changes in the perception of a human being, contributing to the appearance of a “clicking human”.
“The potential of the human body is growing. It does not mean that a new finger will appear to ease mouse clicking, but some things that are taken for granted in cultural practices will insensibly change. New body artefacts
11
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alter the institutional status of the world and the way a human is assessed. The body begins to cognize the world
in a different way [5].
Moreover, plunging into the virtual world of computers, a human being acquires an ability to change his /
her body representation [1], eliminating the distance between him / her and the computer, including his / her body
into the interface.
Not only humans develop and master new technologies, but also technologies gradually penetrate into our
bodies: artificial implants, implanted pacemakers, different prostheses. It has become a burning issue in the context of Russian military aggression against Ukraine, which has lead to deaths and injuries of thousands of young
Ukrainian patriots. Prosthetics, limb extension enable human beings to master their own bodies full of implants in
a new way, to improve the abilities of these bodies, crossing the boundaries between the Self and Other, between
the Virtual and External.
The body turns into the machine and people must learn to operate it. But it only seems to us that we manage the body, because not everything is under our control, as the body “avoids the gaze” in a flow of senses, thus
leaving us only with a ghost, the representation of body — “hollow body”. V. Podoroha insists on differentiating
between “I feel” and “I master” [4, 143]. One can control only some parts of the body, while it is possible to
feel the world in its variety. We can become body as object only if we separate ourselves from the world. Within
philosophy of embodiment, the relations between the consciousness and the body are “the nearest vicinity” as the
existence with the Other, which forms the horizon of other things [8, 139].
Body as object exists next to my body, it protects me from complete merging with the flow of life and dissolution in it: “The body exists, it is only that body we belong to and we possess. But the body does not exist,
because we cannot find another referent for this body apart from ourselves” [7, 59]. M. Foucault explained the
impossibility to dispose of one“s body using the example of pain. Pain simultaneously brings us closer and distances us from the body. No matter how hard we try to get rid of our body in order not to feel pain, we cannot do it
and it means that everything what I know about the world is given to me through the body. Body as object cannot
be experienced, it is learned, changed, repressed, “the body experience does not always become the experience
of thought or it is better to say that the body experience is the experience of boundary of the mind (the way it
is understood by Valéry), but such experience of boundary is experience-boundary, where the thought is trying
itself in the same vein as something what this thought is: it is a weight of the body, it envisages the weight of this
burden, which it is unable to measure and which is carrying itˮ [2, 79].
The body — skin — membrane, which separates the internal from the external, does not allow us to get lost
in an infinite flow of life: “there is no body apart from Body — skinˮ [3, 78]. Our interrelation with the world can
be interpreted as the metaphor body — skin, because everything happening always takes place on the surface, in
the boundary gap between mine and not mine, the gap that can be bridged only partially at the moment of touch.
Body is always wholeness and in our pursuit of stopping it or possessing it we always grasp only its part. Paradoxicality of the image of the body is accounted for its wholeness in the act of experiencing and its partiality in the
act of its actualization. As a metaphysical category, defining the existence of a human being, the body as image is
complete and, at the same time, it is in a continuous flow of incipience, escaping grasping and manifestation. This
impossibility to “grasp” the body complicates the discourse about it, as any analytical discourse collapses.
Key words: body, embodiment, body as object, body as canon, body interface.
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Анотація. Стаття містить критичний огляд розвитку теоретичних уявлень про національну культуру та національний культурний простір, зроблений на підставі концепцій публічної сфери,
цивілізаційного процесу, громадянського суспільства (Ю. Габермас,
Н. Еліас, Дж. Кін та ін.), нації як культурної (комунікативної) спільноти (Е. Сміт, К. Дойч, Б. Андерсон). Проаналізовано зв’язки цих
теорій з вітчизняними концепціями повноти літератури / культури (Д. Чижевський), повноструктурності національної культури
(І. Дзюба). Сформульовано поняття національного культурного простору як сукупності публічних сфер різних рівнів, а також поняття
його цілісності; описано основні чинники, що її визначають.
Ключові слова: культурний простір, публічна сфера, національна культура, ідентичність, мас-медіа, культурний продукт, глобалізація, цілісність національного культурного простору.

Потреба в переосмисленні теоретичних уявлень про національну культуру, її структурну повноту (єдність, цілісність), її
зв’язки з національною та іншими ідентичностями, з громадянським суспільством та медіальним (інформаційним) простором власної країни і світу обумовлюється суперечливим
розвитком глобалізаційних процесів, динамічним поширенням
новітніх інформаційних технологій і пов’язаних із ними культурних практик. Навіть у давно сформованих модерних націях
нині розмивається цілісність національних культур, деформується їхня колись усталена структура; а відповідно — розмиваються, фрагментуються національні ідентичності.
Актуальність цієї проблематики для України особливо
гостра, адже процеси формування модерної національної ідентичності та модерної-таки національної культури, в порівнянні
з більшістю європейських країн, перебігали тут із значними
перешкодами, обмеженнями суспільно-політичного характеру,
регулярно зазнавали масштабних і трагічних розривів. А посилення глобалізаційних тенденцій, суперечливих за природою
[18], та входження світу в нову інформаційну епоху надали
цим процесам додаткової складності й суперечливості, породивши чимало проблем, серед яких не останнє місце посідає й
проблема теоретичного осмислення згаданих процесів і явищ,
зокрема — проблематичність безоглядного застосування до
українського суспільства та його культури теорій, розроблених
деінде для інших суспільств і культур1.
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Питання цього роду ставилися в українській гуманітаристиці ще з кінця 1980-х років (від відомої
статті І. М. Дзюби “Чи усвідомлюємо національну
культуру як цілісність?” [3] — до пізніших праць
М. Рябчука [12], В. Євтуха [5], В. Кулика [7] та ін.,
і навіть великих дослідницьких проектів2, але досі
не запропоновано концептуально переконливих
відповідей. Запропонувати таку відповідь має на
меті ця стаття.
Більшість сучасних теорій нації й національної
культури сходяться в тому, що модерна нація — це
не так сукупність людей одного етнічного походження чи громадян однієї держави, як передусім
культурна спільнота, об’єднана єдиною модерною
культурою в широкому, антропологічному сенсі
слова, яка в наш час базується не в останню чергу на системі культурної комунікації в рамках національної держави (важливість такої просторовокомунікаційної системи для націєтворення детально обґрунтував Б. Андерсон) [17].
Для Карла Дойча нація також є “комунікаційною спільнотою”, що їй притаманна єдність культури як системи, збудованої з численних елементів
(building blocks, тобто цеглин) — таких, як мова,
література й мистецтво, вірування й звичаї, а також
національні суспільні, політичні, господарчі, культурні інституції [19, 24]. Ці елементи мають були
“компліментарними”, тобто взаємно узгоджуватися
й доповнюватися. Отже, національну культуру визначає не унікальність (чи “питома закоріненість”)
згаданих “цеглин”, а своєрідність створеної з них
конструкції, системи. А необхідною передумовою
формування нації та національної культури, за
Дойчем, є достатній рівень інтенсивності національного комунікаційного простору.
Зауважу, що така національна культурна конструкція не є закритою чи застиглою — за словами
польського соціолога А. Клосковської: “до метафори Дойча про цеглини, з яких складається національна культура, слід додати, що окремі цеглини
можуть бути змінені чи замінені” [22, 39].
За Клосковською, “виникнення й функціонування національних культур реалізується через дію
механізмів, котрі частково взаємно перетинаються,
...але частково все ж розрізняються емпірично. Ось
ці механізми:
1) формування символьних систем, загалом
притаманне роду людському;
2) виокремлення тих символьних систем, що

характеризують певну групу, котра в такий спосіб
відмежовується від інших груп;
3) розширення зони існування спільних елементів на більшу спільноту, наприклад — на все
плем’я чи державу;
4) поширення культурної спільності поза межі
держав та націй” [22, 36].
Нам у цьому випадку йдеться передусім про
третій з наведених механізмів, зокрема — в такій
характерно українській ситуації, коли “спільні елементи”, напрацьовані в рамках української етнонації (зокрема, мову, почасти — історичну спадщину
й традиції), мають присвоюватися всією сукупністю громадян незалежної України, формуючи громадянську українську націю. Чи таке поширення
має означати культурну асиміляцію етнічних неукраїнців, чи формування громадянської нації сумісне із збереженням культурного різноманіття
мовно-етно-релігійних складників сучасного українського суспільства?
Позитивну відповідь на таке запитання дає,
зокрема, концепція “ліберального націєтворення” канадського вченого Віла Кімлічки. На його
думку, “громадян модерних ліберальних держав
необов’язково об’єднує спільна культура в її “грубшому”, етнографічному розумінні. Якщо ми хочемо зрозуміти природу модерного націєтворення,
потрібна інша, “тонша” концепція спільної культури, базованої на спільності мови та суспільних
інституцій” [23, 19].
Модерне ліберальне націєтворення — це державна політика, що має на меті “створення єдиної
‘тонкої’ соцієтальної культури й мови по всій території” [23, 19]. “Тонкої” — з огляду на її тонкість
як ‘верхнього шару’ загальної культури суспільства
та окремих груп у ньому3. Націєтворення, за Кімлічкою, це процес “забезпечення спільної участі
в усіх соцієтальних інститутах, що функціонують
національною мовою, та рівного доступу до цих
інститутів” [23, 19‒20].
Таке націєтворення не вимагає асиміляції меншин, воно просто передбачає їхню інтеґрацію в
“тонку соцієтальну культуру”. На погляд Кімлічки,
основним призначенням цієї культури є створення
однорідної культурно-ідеологічної основи для демократії та громадянського суспільства. Зазвичай
це передбачає ототожнення, принаймні символічне,
національної культури з культурою титульної більшості. Цей момент є важливим (і дражливим) для
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України: йдеться не просто про створення спільної “тонкої” культури, а й про характер культурної
традиції й мовної бази цієї культури. Для деяких
авторів, зокр. М. Рябчука, це рівноцінне питанню,
чи буде Україна справді демократичною і європейською, чи, в разі домінування пострадянської російськомовної культури, вона матиме євразійську
(авторитарну) орієнтацію [10, 290‒292].
Зрозуміло, що для існування модерної національної культури, навіть у її “тонкому”, ліберальному варіанті, необхідне загальнонаціональне
інформаційно-культурне поле, або ж національний культурний простір, який забезпечується
функціонуванням спільної (не конче рідної для
всіх) мови та мережі каналів культурної комунікації, що охоплюють усе суспільство, котре в процесі
комунікації перетворюватиметься на зрілу, цілісну модерну націю. Можна сформулювати головні
“технічні” передумови існування такого спільного
культурного простору:
спільність мови, “тонкої” культури, базових
цінностей;
єдина загальнодержавна система освіти, в ідеалі ґрунтована на єдності навчальних програм;
наявність і поширеність (популярність) загальнонаціональних ЗМІ;
тісні комунікаційні зв’язки між регіонами країни, що є складником господарських і міжлюдських
(культурних) зв’язків.
Однак змістовна конкретизація таких передумов залежить від сенсу, що його ми вкладаємо в
поняття національного культурного простору, від
його звʼязку з іншими схожими поняттями, що використовуються в науці. На наш погляд, змістовно
найближчим є ширше поняття публічної сфери,
що сформувалося в суспільно-політичній думці Заходу ще у XVIII ст., а в ХХ ст. здобула всебічне теоретичне осмислення, передусім завядки Юрґенові
Габермасу [1] та Дж. Кіну [6].
Детально аналізуючи, як розвивалися громадянські публічні сфери в кількох країнах Західної
Європи в модерну добу, Габермас, одначе, утримується від єдиного і всеохопного визначення публічної сфери (в українському перекладі невдало названої “відкритістю”), бо, на його думку, її розуміння є
історично обумовленим і міждисциплінарним, тож
таким мусить бути й аналіз4.
Водночас Габермас, готуючи друге видання своєї вже хрестоматійної книжки, погодився з деякими

її критиками, що в реальному житті (наприклад, у
Британії ХІХ — початку ХХ ст.) громадянська публічна сфера на національному рівні нерідко стає
нецілісною, немовби роздвоюється — на “гегемоністичну” (в сенсі А. Ґрамші) та “плебейську” (що
її складниками є культура робітничого класу, радикальна соціальна ідеологія й політична активність)
[1, 13]. Проблеми, вартої занепокоєння, Габермас
у такому роздвоєнні не зауважив, а даремно. Адже
саме з “плебейських” публічних сфер виросли і
якобінський терор, і більшовизм із його “ліквідацією ворожих класів”, і культурна революція в
Китаї. Натомість Габермас дуже занепокоєний масмедійним маніпулюванням суспільною думкою за
“капіталізму”.
Застереження Ю. Габермаса проти “неісторичних” теоретичних узагальнень не спинили інших
науковців. Зокрема, за визначенням британського
філософа Джона Кіна, “публічна сфера — це особливий тип просторових відносин між багатьма
людьми, зазвичай поєднаними певними засобами
комунікації (телебачення, радіо, телефон, супутниковий зв’язок, електронна пошта тощо), у яких
виникають ненасильницькі суперечки та конфлікти, пов’язані з владними відносинами у спільноті
та в ширшому середовищі соціально-політичних
структур, у яке занурені учасники спілкування” [6,
161‒162].
Для утворення публічної сфери потрібна спільна мова всіх учасників публічної комунікації, наявність регулярного каналу (мережі) зв’язку, нарешті,
спільне поле інтересів (соціальних, політичних,
культурних), без чого комунікування стає просто
непотрібним.
Дж. Кін, на відміну від Габермаса, не зосереджується на розгляді “громадянської відкритості”
на загальнонаціональному рівні, а пропонує таку
типологію публічних сфер:
“по-перше, мікропублічні сфери, що охоплюють
десятки, сотні чи навіть тисячі учасників, які взаємодіють переважно на субдержавному рівні;
по-друге, мезопублічні сфери, котрі зазвичай
охоплюють мільйони громадян що взаємодіють на
рівні національних держав;
по-третє, макропублічні сфери, що охоплюють
сотні мільйонів чи навіть мільярди людей, які беруть участь у глобальних дискусіях на світовому
рівні” [6, 162‒167].
Іншими словами, мікропублічні сфери — це
15
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професійні середовища, об’єднання за інтересами, молодіжні угруповання, різного роду “тусовки”, гуртки, фан-клуби тощо, загалом — те, що
ми часто називаємо осередками громадянського
суспільства; натомість мезопублічні сфери — це,
за словами Дж. Кіна, “такі зони дискусій з питань
влади, що охоплюють мільйони глядачів, слухачів
та читачів на великих обширах, котрі переважно
збігаються з територіями держав, але часом виходять за їх межі, охоплюючи сусідні аудиторії (як,
напр., німецькомовне телебачення і преса — в Австрії), іноді ж зона їхньої дії обмежується певними
регіонами держав, як-от Каталонія та Країна Басків
в Іспанії” [6, 166].
Дж. Кін, як і Ю. Габермас, не ідеалізує публічних сфер сучасних національних держав, зокрема
вказує на їх фрагментованість:
“Ідеал монолітної публічної сфери, пов’язаний
з концепцією територіально-окресленої республіки
громадян, які стараються жити у відповідності зі
своїми уявленнями про громадське благо, нині вже
застарів. Замість цього громадське життя сьогодні
стало об’єктом “нової феодалізації”… в сенсі модуляризації, тобто утворення складної мозаїки різномасштабних та взаємопов’язаних публічних сфер,
які змушують нас радикально переглянути наше
розуміння громадського життя, понять громадської
думки, громадського блага…” [6, 161].
На основі запропонованого Дж. Кіном “оновленого бачення” громадянського суспільства й
керуючись сформульованою раніше засадою ключової ролі культури у формуванні модерної нації,
можемо запропонувати своє бачення національного культурного простору (НКП) — як усієї
сукупності мезопублічних та мікропублічних
сфер, що функціонують у національній державі
(разом із комунікаційними системами, що їх забезпечують, та з їхніми аудиторіями).
Поза рамками НКП також фактично опиняються ті публічні сфери, які не ідентифікують себе з
даною нацією/державою, перебуваючи в її межах
лише формально, територіально. Такого роду публічні сфери особливо характерні для постколоніальних суспільств, але й у сучасних глобалізованих
суспільствах можуть виникати подібні “нові феоди”, створені, наприклад, детериторіалізованими
іммігрантськими громадами.
За таких умов постає питання: якого змісту
можна (й має сенс) надавати поняттю єдності або

ж цілісності НКП? Єдиним і цілісним, принаймні
в ідеалі, можна вважати культурний простір тоді,
коли згадана сукупність публічних сфер охоплює
всю територію держави та всіх її громадян, при
цьому є такі мезопублічні сфери (напр., національні телеканали, найпопулярніші друковані ЗМІ, новинні чи хоча б розважальні веб-сайти), що їх аудиторія охоплює більшість дорослих громадян та
всі регіони.
Однак за такого підходу національна культура
практично ототожнюється з будь-якою культурною
діяльністю, що відбувається в цьому просторі на території країни. Та ми інтуїтивно розуміємо, що так
не має бути. Сукупність осіб, які автоматично одержали громадянство новопроголошеної держави, не
обов’язково утворює націю, а з їхніх культурних
практик зовсім не автоматично утворюється культура національна. Багато хто з них, якщо не територіально й “за пашпортом”, то світоглядно, емоційно, культурно й далі вважає себе належним до
вчорашньої метрополії, а сучасні медіа-технології
дозволяють йому й далі належати до культурного
простору тієї метрополії.
Наведені Дж. Кіном приклади публічних сфер,
що виходять поза межі держав, легко знаходять
російсько-українські аналоги: якщо російське телебачення та газети мають величезні аудиторії в
Україні завдяки російськомовності значної частини
її населення, то публічна сфера більшості українських мас-медіа далеко не охоплює всієї території
країни й усього її населення. Здоровий глузд не
дозволяє назвати механічне об’єднання перших і
других національним культурним простором України — адже в ньому є очевидні мовні, культурносвітоглядні, політичні “розриви”.
Для сучасної України актуальність проблеми
цілісності національного культурного простору визначається такими моментами.
Істотні відмінності в культурних орієнтаціях, у системах цінностей, у джерелах культурнодозвіллєвої та суспільно-політичної інформації, що
утворюються між окремими регіонами країни, а також між окремими великими суспільними групами
внаслідок нецілісності її культурно-мовного простору, диктують діаметрально протилежні відповіді на головні політичні, економічні, геополітичні
виклики, що постають перед державою і суспільством, протилежні погляди на минуле і майбутнє
країни, на шляхи її розвитку. Така “феодалізація”
16
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ційний (“повна” література дає асортимент творів
і жанрів, здатний задовольнити культурні потреби
всіх суспільних груп і верств, так що їм не доведеться звертатися до “чужинської” літературної
продукції).
Це поняття (не)повноти нескладно поширити
на всю національну культуру: якщо в ній немає
власного театру, чи академічної музики, або якщо
вони формально є, але значна частка суспільства
споживає продукцію іноземного кіно, слухає іноземну музику, то таку культуру слід визнати неповною (за такого підходу в сучасному світі виявиться дуже мало “повних” культур). Звідси — тісний
зв’язок повноти культури з “повнотою” нації: якщо
у структурі нації відсутні (“зденаціоналізовані”)
важливі суспільні групи, ба й цілі верстви, то немає й тих складників культури, які покликані задовольняти попит цих груп та верств.
Але концепція Чижевського має кілька вразливих елементів.
“Неповна” нація, “народ без культурно важливих суспільних класів” — це або зовсім не нація (а
велика етносоціальна чи етнорелігійна група, яка,
ймовірно нацією не стане), або ж нація в процесі
формування, тобто суспільство, в якому певні соціальні групи/верстви на разі лишаються мовно й
культурно неінтеґрованими в національну культурну систему5.
Існує чимало модерних націй, чиї “культурно
важливі” суспільні групи не задовольняються національною культурою, споживаючи культурну
продукцію значною мірою іноземного походження.
Це особливо слушно щодо соціальних еліт багатьох країн Європи XVIII — початку XIX ст., щодо
сучасної молоді (поза США), а також — щодо невеликих націй, яким притаманна мовно-культурна
близькість із націями великими (часто — колишніми метрополіями). Приклади: книжковий та музичний ринки Австрії, Ірландії, франкомовної Бельгії,
України та Білорусі або кінопрокат більшості європейських країн, де домінує Голлівуд, та Близького
Сходу, де домінує Болівуд.
Чи вважати такі ситуації нормальними, чи аномальними? У певному сенсі вони стають нормою
там, де склалися відповідні історичні й соціокультурні передумови (часом пов’язані з постколоніальним станом нації).
Та чи є вони нормальними в тому сенсі, що не
несуть загроз розвитку національної культури, ба й

культурного простору спричиняє формування образу “чужого”, спроектованого на стереотипного
мешканця іншого регіону або члена іншої соціальної групи, творить ментальну базу для міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів, аж
до безпосередніх загроз цілісності й незалежності
держави.
Для перетворення простої сукупності численних публічних сфер на цілісний національний культурний простір недостатньо їх механічного взаємонакладання. Потрібна інтеграція в єдину систему,
для чого важливою, на думку деяких науковців, є
структурна повнота національної культури.
Поняття повноти/неповноти національної культури (власне, стосовно літератури) запропонував
Дм. Чижевський у праці “Історія української літератури” (1956). На його думку, від середини XVIII
ст. “український народ робився помалу типовою
“неповною нацією”, народом без культурно важливих за тих часів суспільних класів — вищого
духовенства та дворянства. Тим самим відпадали
не лише — почасти — творчі групи, але ще більше
групи, які в XVIII ст. найбільше могли спричинитися до розвитку літератури, бо... вони були її головними споживачами” [16, 310].
“Неповній нації”, за Чижевським, відповідає
неповна література:
“Коли за часів барокко українській літературі
бракувало лише деяких ґатунків, а в цілому середній українець міг задовольнити більшу частину
своїх літературних потреб власною літературою,
часи класицизму створили зовсім інший стан:
українська література була лише якимсь можливим
доповненням до літератури чужомовної, однаково
чи російської, чи французької, чи польської” [16,
312].
За Чижевським, українські романтики “свідомо
поставили собі завдання утворити “повну літературу”, що могла б задовольнити духовні потреби всіх
кіл та шарів українського суспільства. Прагнення
до “повної літератури” виразилося переважно в
утворенні “повної мови”, …придатної в усіх сферах літератури й життя” [16, 455].
У концепції Д. Чижевського “(не)повноти”
мови, літератури, нації бачимо два аспекти: структурний (“повною” є та література, в якій присутні
усі основні структурні елементи — жанри, види,
що їх мають ті національні літератури, повнота
яких не підлягає сумніву) і, сказати б, консумп17
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самої нації? На жаль, цього сказати не можна, адже
в політичних кризових ситуаціях розмитість міжнаціональних і міжкультурних кордонів, а особливо ж домінування “потужнішої” нації в культурному просторі “меншого брата” та породжені цим
внутрішньонаціональні мовно-культурні бар’єри
можуть поставити на межу зникнення націю як
цілість. Прикладом цього є “аншлюс” Австрії у
1939 р., культурне й політичне становище сучасних
Бельгії (фактично розколотої на дві мовно-етнічні
спільноти) та Білорусі, де національна білоруська
культура й білоруська мова цілком маргіналізовані,
а національну ідентичність влада намагається будувати з використаннями старих радянських міфів.
Подібні явища (їх часом називають “культурним імперіалізмом”) [9, 26], хай і в менш трагічних
формах, посилюються в добу глобалізації, з її супутниковим телебаченням та Інтернетом, роблячи
завдання створення національної “повної культури”, здатної обслужити власними силами запити
всіх суспільних верств і груп, проблематичним,
якщо взагалі можливим [9, 18].
Із концепцією “повної культури” Д. Чижевського
перегукується пізніша й глибше продумана запропонована Ю. Лотманом концепція топологічного
простору культури, в якому ідеологія (міфологія)
культурної спільноти є “законодавчим центром, що
генетично походить вiд первiсного мiфологiчного
ядра i вiдтворює свiт як щось цiлковито впорядковане, з єдиним сюжетом i з вищим сенсом. I хоча
[цей законодавчий центр] представляють текст або
група текстiв, вони мають цiлком особливе мiсце в
загальнiй системi культури саме як унормовуючий
механiзм, який стосовно всiх iнших текстiв даної
культури посiдає мета-рiвень” [24, 162].
Лотманова концепцiя “законодавчого центру
культури”, як нескладно помiтити, нагадує визначення функцiй мiфологiї за Е. Дюркгаймом
та Б. Малиновським. Однак новим i важливим її
елементом є iдея “топологiчного простору мiфiв”,
себто уявного простору, в якому кожному мiфовi
вiдведено власне мiсце, а значить, — i власну роль,
i певну систему взаємин з iншими мiфами цьоготаки простору.
Логічним висновком із Лотманової концепції
буде, зокрема, порушення цілісності (розпад) культури як системи, як цілісного простору у випадку,
коли його “законодавчий центр” перестає виконувати свою інтеграційну роль для всього “топологіч-

ного простору”. По-новому проблему (не)повноти
української культури поставив І. Дзюба у статті
1988 року “Чи усвiдомлюємо національну культуру
як цілісність?”. Термін “неповнота” він замінив на
“неповноструктурнiсть”, котра є наслiдком довгої
бездержавностi. Автор констатував: “...Сьогоднi
українська нацiональна культура — це культура з
неповною структурою. По-перше, тому, що ряд її
ланок послаблено, а деяких взагалi немає (...) Подруге, тому, що українська мова не виконує всiх своїх суспiльних i культурних функцiй, а нацiональна
мова — це все-таки становий хребет нацiональної
культури, i навiть невербальнi, несловеснi мистецтва через ряд опосередкувань усе-таки пов’язанi
з мовою, з уявленнями, оформлюваними мовно, i
навiть iз самим звучанням мови” [3, 313].
За І. Дзюбою, українська культурна “неповноструктурність” є доволі типовим проявом культурного імперіалізму та наслідком імперіалізму
політичного й ускладнюється мовно-культурною
близькістю з колишньою російською метрополією,
а також мовно-культурною неоднорідністю самої
України (адже, крім культурної “неповноти”, маємо
ще й нецілісність культурно-мовного простору).
Однак, як ми вже констатували, можливість
добитися в сучасних умовах такої повноти національної культури, якої прагнув у 1988 р. І. Дзюба, є
дуже проблематичною. Та чи це означає, що проблема цілісності національного культурного простору не має реалістичного вирішення, а сам термін —
практичного сенсу?
Нагадаю, що, відповідно до запропонованої
вище дефініції, національний культурний простір
можна представити як систему, що її складовими
елементами є:
- творці культурно-мистецьких цінностей —
професійні митці й аматори, мистецькі колективи,
літератори й діячі різноманітних галузей культури;
- виробники культурно-мистецьких товарів і
послуг — заклади культури, видавництва, кіностудії, музичні студії тощо;
- канали та мережі культурної комунікації —
преса, теле- та радіоканали, Інтернет-видання,
мережі театрально-видовищних та концертних
майданчиків, бібліотек, книгарень, галерей, кінотеатрів або ж аудиторії;
- споживачі культурного продукту, індивідуальні та колективні;
- інституції регулювання культурних прак18
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тик — відповідні органи влади, національні та
міжнародні структури регулювання медіального
простору та ринку культурних благ, а також структури громадянського суспільства — творчі спілки,
професійні й аматорські асоціації, що здійснюють
саморегулювання.
Враховуючи зауваження Дж. Кіна та інших науковців щодо застарілості традиційних уявлень
про “повну” національну культуру в територіальних межах національної держави, спробуймо модифікувати поняття цілісності НКП, виходячи з
відомого визначення системи як певної цілості, що
її утворюють ті елементи, зв’язки між якими є тіснішими, ніж їхні зв’язки з елементами, що опиняються поза межами системи.
Наявність чітко окреслених рамок (кордонів)
так визначеного культурного простору стає справою якщо не зайвою, то другорядною.
Отож будемо вважати НКП єдиним і цілісним,
якщо:
- існують розвинені спільні символьні системи
(мова, система вартостей, національна культурна
спадщина), що є комунікаційною базою для всього
суспільства;
- інформаційні та культурні потреби суспільства
задовольняються переважно завдяки національним
виробникам культурного продукту та національним каналам культурної комунікації;
- немає значних груп у суспільстві, що стабільно перебувають поза сферою національних комунікаційних каналів, належачи натомість до інонаціонального культурного простору;
- жоден із важливих комунікаційних каналів, що
діють в країні, не опиняється цілковито поза дією
вітчизняних регулятивних структур.
Наскільки здійсненним є завдання добитися
цілісності НКП сучасної України, сформульованої
в такий спосіб? Перш ніж відповісти, спробуймо
стисло окреслити передісторію формування та сучасний стан цього простору.
Потужний і тривалий вплив на характер культурного простору України справляють мовнокультурні відмінності між окремими регіонами, що
мають глибоке історичне коріння. Історія бачила й
активні зусилля влади тих держав, що контролювали окремі українські землі, цілеспрямовано, а часто — й силоміць змінити етнічний, конфесійний,
мовно-культурний характер цих земель. Послідовна боротьба радянського режиму проти всіх про-

явів незалежності, непровінційності української
культури у XX ст. — стала черговим етапом процесу, внаслідок якого потужність і тривкість української культурної традиції, української ідентичності
в окремих регіонах виявилися надто неоднаковими
[2, 23‒25].
Якщо Центр і Захід України віками належали до
української етнічної території, то освоєння степового Півдня й особливо Сходу розгорнулося лише
з XVIII ст., силами переселенців з різних країн. За
задумом імперської влади, на місці колишнього Дикого Поля мала виникнути “Новоросія”, а на місці
ханського Криму — православна постеллінська
“Таврида”, услід за якою під владою православного імператора після Севастополя та Сімферополя,
мав би логічно опинитися Константинополь, а там
і Акрополь...
Процес формування модерної української нації розгортався в умовах бездержавності, в країні,
поділеній між двома імперіями, і протягом довшого часу полягав передусім у формуванні модерної
національної культури, а отже — й національного
культурного простору, немовби “надбудованого”
над традиційною культурою українського селянства, що її простір здебільшого зводився до міріад
мовно-культурних мікропросторів сільських громад. Новітні національні культурні сили визрівали
в русифікованих містах — Харкові та Києві, Полтаві й Катеринославі, в полонізованому Львові й
навіть в імперській столиці Петербурзі.
Однак після валуєвсько-емських заборон (1863,
1876) і подальших репресій українська книжка і
преса, українська школа, українські громадськополітичні організації могли легально існувати
лише в порівняно ліберальній австрійській Галичині. А в Російській імперії національна культурна
комунікація обмежилася до мікропіблічних сфер
кільканадцяти українофільських “громад”, гастролей мандрівних “русько-малоруських” театральних
труп та до передплати єдиного дозволеного владою
українофільського (російськомовного) часопису
“Кієвская старіна”.
Сформована в умах тодішніх націєтворчих еліт
концепція “Великої України” як Андерсонової
“уявленої спільноти” спершу реалізовувалася лише
у формі доволі віртуального й фрагментарного
спільного культурного простору, але її потенціал,
зокрема — політичний, поволі зростав.
Після 1905 р. напрацьовані в Галичині форми
19
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культурницької роботи й навіть створені там національні культурні інституції (напр., “Просвіта”) поширили свою діяльність на “Велику Україну”. Протягом плідного, хоча й нестабільного дев’ятиріччя
1905‒1914 розвинулися українська преса, українське книговидання, мережа “Просвіт” охопила тисячі сіл і міст Наддніпрянщини, заснувалися українські політичні партії. Та ці пагони національної
культури залишалися не надто масовими й закоріненими: газети були малотиражні й неприбуткові,
громадські організації — малочисельні. Власне
шкільництво, власний університет та Академію
наук українцям вдалося заснувати лише після революції 1917 р., під час короткого періоду державної
незалежності.
Плідним для розвитку української культури,
мови, преси, театру став період політики “українізації” (1925‒1932 роки). Однак уже на початку
1930-х цю політику згорнуто, а майже всіх її творців та виконавців репресовано. Було ліквідовано
або “вичищено” чимало створених у 1920-х роках
наукових, освітніх, культурно-мистецьких організацій, а ті, що вціліли, “совєтизовано”, тобто позбавлено національного характеру в ідейному, світоглядному, а інколи — й у мовному сенсі.
Сталінські колективізація та індустріалізація,
голодомор 1932‒1933 років, боротьба з церквою
завдали страшних ударів українському селу з його
традиційною культурою. Розгорнулася русифікація
спершу підприємств та установ, потім — навчальних і культурних закладів. Ідеологічне, а часто —
й організаційне підпорядкування московському
Центру освітніх, наукових, медіальних інституцій
в Українській РСР значною мірою вилучало їх з цілісної системи національної культури, вбудовувало
до системи культури загальнорадянської, що мала
стати основою для формування “нової історичної
спільноти — радянського народу”.
У 1930-х роках було розгромлено також національні культурні й освітні інституції більшості
меншин України — польської, німецької, грецької
та інших, майже цілком винищено їх національні
інтелігенції; відповідні національні округи, райони, сільради — ліквідовано. Згодом іще сумніша
доля спіткала кримських татар (депортація 1944 р.)
та євреїв (спершу — Голокост, а по війні — репресії в ході “боротьби з безрідними космополітами”).
Але водночас у радянський період було створено
ту державно-комунальну інфраструктуру культур-

ної сфери (театри, музеї, заповідники, бібліотеки,
будинки культури, кіностудії, мистецькі навчальні
заклади тощо), котра з порівняно незначними змінами існує дотепер і без котрої розвиток сучасної
української культури став би майже неможливим.
У радянську ж добу була сформована уніфікована державна система освіти. На селі вона була
україномовною, а в містах — переважно (на Сході й Півдні — цілковито) російськомовною. Хоча
ідеологічно радянська школа була жорстко уніфікованою по всьому СРСР, усе ж випускники українських шкіл мали таке-сяке уявлення про українську
культуру, володіли українською мовою і відчували
її більш-менш “своєю”. Натомість на Сході й Півдні, де таких шкіл майже не було, українська мова й
культура залишалися значною мірою чужими для
значної частки населення. Подібний вплив мали
й державні мас-медіа: Центральне телебачення та
московські часописи, часто якісніші за “республіканські” ЗМІ, доходили до значно ширшої аудиторії.
Такими чином, російська-радянська мова й
культура претендували на роль “своїх” для всіх,
українська ж — лише для окремих регіонів і соціальних груп, тож спільним для всієї радянської
України культурним простором ставав не так український, як російськомовний загальносоюзний.
Оскільки ж російські мезопублічні сфери нікуди не поділися після 1991 р. з українських теренів,
а їх комунікаційні мережі стали модернізованими,
комерційно успішнішими, то цей чинник і далі потужно діяв у незалежній Україні, забезпечуючи переваги російськомовного культурного продукту над
україномовним (аудиторія якого помітно менша).
Отже, в Україні саме в радянський період і саме
завдяки радянській, одержавленій і централізованій системі освіти, преси, книговидання тощо був
уперше сформований український культурний простір, унормувалася й поширилася літературна мова.
Та крім позитивного факту самого свого існування,
цей простір набув і численних негативних рис —
офіціозного, централізованого, залежного від влади, неринкового, напівколоніально-провінційного
характеру.
З погляду цілісності найбільшим недоліком
цього культурного простору було те, що більшменш “нормально” він функціонував лише в
західному регіоні України, дещо гірше — в центральному і практично не охоплював таких регіо20
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нів, як Донбас та Крим. Він значною мірою складався з офіціозних “публічних сфер” (державне
УТ1, “дротове” радіо, державна, відомча та “місцева” фінансована з бюджетів преса), що їх вплив
на суспільну свідомість та їх авторитет неуникно
слабшали [20; 21].
Проголошення незалежності України підірвало
ідеологічний диктат влади, створило передумови
для вільного розвитку української національної
культури, а відповідно — й для формування національного культурного простору.
Для культурної сфери, однак, роки незалежності
стали часом не так розквіту, як глибоких і неоднозначних трансформаційних процесів. Ці процеси
виразилися, з одного боку, в розпаді тоталітарної
ідеологічної машини, наслідком чого стала криза
традиційної для радянського суспільства системи
цінностей і культурних практик, а також — занепад успадкованих від радянської доби культурних
інституцій та індустрій.
З іншого ж боку, поволі формувалася нова, переважно недержавна культурна інфраструктура, а в
ширшому плані — поволі окреслюється якісно нова
парадигма української національної культури.
Чимало колись масових культурних практик,
повʼязаних із низькими цінами на часописи та
книжки, на театральні, концертні, музейні квитки)
та ізольованістю від світового культурного простору, в 1990-х роках занепали, втративши стару господарчу основу й надто повільно набуваючи нову
(як-от зрослу купівельну спроможність).
Сьогодні культуpна сфера України в господарчоправовому плані поділена на державно-комунальну
та недержавну частини, які залишаються де-факто
нерівноправними. Державно-комунальний сектор
культурної сфери фінансується, хай і погано, переважно з бюджету, натомість недержавний сектор
майже не має державної фінансової підтримки. На
ринку культурних товарів і послуг в Україні поки
що значно потужнішими виглядають закордонні
структури (російські — в поп-музиці, книговиданні, американські — в кіно). Дещо втративши позиції, все ж зберігся тіньовий бізнес [20, 224‒227].
Як відомо, розвиток Інтернету, зокрема — музичного та аудіовізуального “стрімінгу”, завдав
потужних ударів по традиційних культурних індустріях у всьому світі. Парадоксальним чином їх
українські аналоги постраждали менше — вочевидь, через свою слаборозвиненічсть.

Складною лишається мовна ситуація в Україні.
На початку 1990-х було досягнуто своєрідного “мовного компромісу” між національно-демократичним
середовищем та старою номенклатурою й східноукраїнськими елітами. Він полягав у формальному
визнанні єдиної державної мови з одного боку, й
толеруванням подальшого домінування пострадянської системи цінностей та російської мови в багатьох сферах суспільного життя (а в південних та
східних регіонах України російська мова фактично
залишалася єдиною вживаною). Такий компроміс
дозволяв тоді уникати гострих конфліктів, однак
він законсервував нецілісність культурно-мовного
поля, що стало перешкодою у формуванні загальнонаціональної ідентичності.
Ратифікована 2003 р. Верховною Радою Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
була використана окремими органами самоврядування Сходу й Півдня не для захисту мов, яким загрожує зникнення, а для закріплення домінування
російської мови в цих регіонах.
Утім, згаданий компроміс протривав до 2012 р.,
але був зруйнований прийняттям так званого мовного закону Ківалова-Колесніченка. “Проштовхування” владою цього закону мало вибуховий
культурно-політичний ефект і в разі його активного
застосування означало фактичне позбавлення української мови статусу єдиної державної, витіснення
її з ужитку в багатьох областях Сходу й подальший
розпад України на два мовні макро-регіони. Разом із відмовою уряду від планів євроінтеграції це
фактично й спровокувало політичний вибух зими
2013‒2014 років.
Революційні події 2014 р., подальші дії та рішення влади й інших ключових дієвців (як-от відключення деяких російських телеканалів, втрата
суспільної легітимності проросійськими силами,
зокрема й у культурі), безперечно, мали помітний
і неоднозначний вплив на різні аспекти та складові елементи культурного простору України, однак
складність, серйозність і маловивченість цих змін
змушують обмежитися тут лише констатаціями
основних фактів та їх важливості, відклавши аналіз на пізніше.
Спробуймо ж підсумувати огляд основних тенденцій розвитку національного культурного простору останніх років.
Попри певні успіхи, не забезпечено переваги
національного продукту на основних ринках куль21
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Відтак доводиться констатувати: культурний простір України залишається нецілісним, а
це зумовлює означені вище ризики й загрози для
суспільства. Хоча досягнути ідеалу “повноїˮ національної культури, як її розумів Д.Чижевський,
у сучасному світі практично неможливо, та й недоцільно, однак більшої цілісності національного
культурного простору можна домогтися зусиллями
на таких напрямках:
посилення державної підтримки україномовних
форм інформаційної, культурно-мистецької, освітньої діяльності;
розвиток загальнонаціональних каналів телебачення і радіомовлення, зокрема – впровадження
цифрових технологій в ТБ та радіо;
нарощування ресурсів українського Інтернету (зокрема, культурно-мистецького та науковопросвітницького контенту);
ефективніша підтримка національних культурних індустрій, просування українського культурного продукту на ринку, у споживанні населення всіх
регіонів України.

турних благ (книжка, кіно та відео, преса, музика).
У культурно-дозвіллєвому “раціоні” пересічного
громадянина України й досі провідне місце посідають російські розважальні телепрограми та
“мильні опери”, російська (та перекладена російською) популярна література, зрештою, сумнозвісні російські “попса” та “шансон”. Хоча українські
електронні ЗМІ стали провідними в задоволенні
культурно-інформаційних потреб громадян України, але в програмному наповненні більшості телеканалів досі домінує іноземний продукт.
Усе це є не в останню чергу наслідком неефективної й непослідовної державної політики.
Практично немає органів виконавчої влади, які б
опікувалися недержавним сектором у культурі. Дотримання положень законодавства щодо мовного
режиму ЗМІ та квоти національного продукту в
ефірі й кінопрокаті донедавна практично не контролювалося. Надзвичайно неефективною була діяльність Держкомвидаву (пізніше приєднаного до
Держтелерадіо) з підтримки національного книговидання.

Примітки:
1
Одним із свіжих прикладів осмислення суперечливого
впливу глобалізації на національні культури, зокрема й
українську, є праця І.Дзюби “Глобалізація і майбутнє культури”
(Культурологічна думка, — 2009. — № 1. — С. 27‒33).
2
Напр., проект Центру О. Разумкова, результатом якого став
матеріал “Спільна ідентичність громадян України. Аналітичні
матеріали для обговорення на круглому столі “Реґіони
України: перспективи єднання, шляхи формування спільної
ідентичності”. — Київ, червень 2006. — 75 с.
3
Ось визначення соцієтальної культури у Кімлічки:
“Під соцієтальною культурою я розумію територіальносконцентровану культуру, базовану на спільній мові, що
використовується в широкому наборі суспільних інституцій,
у публічному та приватному житті — в шкільництві, масмедіа, праві, економіці, урядуванні тощо, охоплюючи увесь
спектр людської діяльності, включно з суспільним, освітнім,
релігійним, дозвіллєвим та господарчим життям. Я називаю цю
культуру соцієтальною, аби наголосити, що вона передбачає
спільну мову та суспільні інституції, а не спільні релігійні

переконання, родинні традиції, чи стилі життя індивідуумів”
[22, 18].
4
Габермас стверджує, що цю категорію “слід шукати радше
в тій широкій царині, з якої колись визначалося традиційне
поняття “політика”, адже в межах якоїсь окремої наукової
дисципліни предмет розпадається. (…) Ми сприймаємо
громадянську відкритість як категорію, своєрідну для кожної
епохи… (Ю. Габермас, цит. праця, с. 42).
5
Варто зазначити, що деякі теоретики націоналізму (напр.,
Я.Крейді та В.Велімскі, а за ними — й наш співвітчизник
В.Лісовий) називали “неповними” такі нації, котрі не мають
“усіх ознак” розвиненої нації — напр., власної мови або
власної держави тощо. Напр., “неповною” є швейцарська
нація, бо розмовляє чотирма мовами, а не однією власною, чи
ірландська або американська, бо розмовляють англійською, чи
шотландська, бо не має власної незалежної держави і так далі.
За такого підходу, мало не більшість сучасних національних
держав створені “неповними” націями.
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Гриценко Александр Андреевич
Целостность /единство национального культурного пространства: существенная черта или желаемая цель?
Аннотация. Статья содержит краткий критический обзор развития теоретических представлений о национальной культуре и национальном культурном пространстве, основанный на концепциях публичной сферы (Ю. Хабермас), цивилизационного
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процесса, гражданского обшества (Н. Элиас, Дж. Кин и др.), нации как культурного (коммуникативного) соообщества (Э. Смит,
К. Дойч, Б. Андерсон). Раскрыты отношения между этими теориями и отечественными концепциями полноты литературы/
культуры (Д. Чижевский), полноструктурности национальной культуры (И. Дзюба). Сформулировано понятие национального
культурного пространства как совокупности публичных сфер разных уровней, а также понятия его целостности и единства;
определены основне факторы, их определяющие.
Ключевые слова: культурное пространство, публичная сфера, национальная культура, идентичность, масс-медиа,
культурный продукт, глобализация, целостность национального культурного пространства.

Hrytsenko Oleksandr
Integrity of a National Cultural Space: an Intrinsic Feature or a Desirable Goal?
The article proposes a critical overview of the development of theoretical conceptualization of national culture and
national cultural space, based on the concepts of public sphere, civil society, the civilizing process (J. Habermas, J. Kean,
N. Elias and others), on theories of nation as a cultural/communicative community (A. Smith, K. Deutsch, B. Anderson and
others) which suggest that a nation is a communicative group characterized by unity of its culture as a system of several
building blocks (such as language, literature and arts, rites and beliefs, as well as national social, political, economic,
cultural institutions) which are supposed to be complimentary. Where such complimentarity (or integrity of sorts) is not
achieved, nations tend to fall apart.
This issue is very important for Ukraine, where processes of modern nation-building (and modern national culturebuilding as well) have been much more bumpy than in most European nations. Contemporary globalization, controversial by
its nature and characterized by its disjuncture (A. Appadurai), adds still more complications, transforming the very notions
of national culture and inter-cultural communication/ and arguably bringing about ‘new feudalization’.
A concept of national cultural space can be useful in theorizing these phenomena and understanding them. It is based on
a familiar but blurry notion of public space, defined by J. Kean as “a particular type of spatial relationship between two or
more people, connected by a certain means of communication (TV, radio, satellite, telephone, email etc) in which non-violent
controversies erupt …concerning the power relations within their given milieu of interaction and/or within the wider milieux
of social and political structures within which the disputants are situated”. It is apparent that much of these ‘disputations’ in
a specific society are shaped by its culture and have an incarnation of cultural communication.
Using J.Kean’s typology of micro-public, meso-public and macro-public spheres, the author proposes a definition of
national cultural sphere as a totality of micro-public and meso-public spheres that exist within a nation-state, with their
audiences and communication channels (networks).
What remains outside national cultural space? Mostly global macro-public spheres which interact with the nation in
question, but also those public spaces which do not identify themselves with this nation-state and its culture.
These ‘new feuds’ might look to some like mere manifestations of society’s diversity. In times of crisis, however, they
might not only undermine the integrity of national cultural space but also facilitate violent conflicts.
Integrity of national cultural space is understood here as a quality whereby the above-mentioned totality of public spaces
(those that identify themselves with the nation in question) covers all of the nation-state and all (or at least most) of its
citizens. The unity of language is helpful but not necessary, the unity of ideology (sometimes called the national idea) is not
needed, a requirement of this kind can even be harmful for the integrity.
The article also tries to clarify the relations/differences between the proposed concept of national cultural space and
the previously developed concepts of completeness of national literature/culture (D. Czyzhevsky) and of structural integrity
(‘povnostrukturnist’) of national culture (I. Dziuba).
Both of the mentioned theories seem to envisage an ideal of national culture whereby all cultural/artistic demands of the
society are served by its national cultural product, and the national language serves as the core element and main identifying
feature of it. This ideal cannot be practically achieved in contemporary globalized world.
Keywords: cultural space, public sphere, national culture, identity, mass media, cultural goods, globalization, integrity
of national cultural space.
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Анотація. На думку автора, в архаїчній символіці й астрології 13 (пізніше 12) знаків зодіаку ділились між двома сімками богів-планет, що втілювали літній і зимовий пів цикли сонця. Цей поділ простежено на артефактах
трипільців та месоамериканців. В міфології індоєвропейців дві сімки богів
зодіаку приховані за протистоянням титанів і олімпійців (Греція), асурів і
богів (Індія), ванів і асів (Скандинавія). В народному мистецтві їх символізують орнаменти на обох кінцях рушників.
Ключові слова: знаки зодіаку, сімка богів-планет, символ двох сонць,
близнюки в міфології, титани і олімпійці (Греція), асури і боги (Індія), семантика вишитого рушника.

Актуальність проблеми. Знаки зодіаку посідали важливе
місце в культурі людства. На їх основі виникла астрологія, яка
пов’язувала характер і долю людини зі станом планет в зодіакальній смузі на час її народження. Однак досі не досліджена
архаїчна символіка, що передувала системі зодіакальних знаків,
не простежено зв’язок їх з міфологією, не виявлено їх символіку
у традиційних народних орнаментах. Мета статті — розкрити
зв’язок знаків зодіаку із сімкою планет давніх людей. Автор висловлює гіпотезу, за якою дві сімки планет(богів), що втілювали літнє і зимове сонця могли стати підставою для виникнення
двох класів богів індоєвропейської міфології — титанів і олімпійців (Греція), асурів і богів (Індія). У статті також розглянуто
вишитий народний рушник як модель знаків зодіаку.
Виклад основного матеріалу. Дослідження здійснюється
в рамках концепції праміфу — гіпотетичного світогляду первісних людей, в якому відображено їх найзагальніші уявлення
про світ (Космос), богів і людину. Докладніше концепцію праміфу викладено в ряді статей автора, що вийшли в щорічнику “Культурологічна думка” [1; 2; 3; 4]. У процесі визначення
символіки зоряного неба постає питання, які його об’єкти могли його представляти (символізувати). Автор припустив, що
саме сузір’я зодіакального пояса могли слугувати символами
зоряного неба.
“Механізм” формування знаків зодіаку. У формуванні
сузір’їв (і знаків зодіаку) вирішальну роль відіграли Сонце і
Місяць. У зодіакальному поясі розташовано ряд сукупностей
зірок, через які проходить Сонце протягом річного циклу. Для
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того, щоб якимось чином упорядкувати (поділити
на частини) цей пояс, використано циклічний рух
Місяця. 28-денний цикл цього світила став основою для поділу поясу на окремі сузір’я — знаки зодіаку. Знак зодіаку — це сукупність зірок (сузір’я),
в якому перебуває Сонце вподовж одного місяця
(28 днів). Так було сформовано 13 сузір’їв — знаків
зодіаку, які протягом року відвідувало Сонце. Саме
стільки 28-денних циклів Місяця вміщено в рік
(28х13=364) і стільки ж сузір’їв було в первісному
зодіакові. Пізніше, ймовірно уже у Вавилоні, коли
було прийнято поділ круга на 360 градусів, зодіакальний пояс був поділений на 12 знаків зодіаку —
по 30 градусів для кожного знака. Хоча можливо,
що 12 знаків зумовлено синодичним циклом місяця
(29,5 днів), 12 циклів якого дає 354 дні, число, що
різниться від року на 11 днів. На самому зоряному небі відсутні підстави для формування 13 чи 12
сузір’їв зодіаку. В їх утворенні вирішальна роль належала Місяцю.
Щодо часу виникнення знаків зодіаку (формування їх як феноменів культури) у сучасній науці
немає єдиної думки. Прийнято вважати, що вони
виникли в Давньому Вавилоні в 7 ст. до н.е., звідки
поширились в Єгипет і Грецію, а з походами Олександра Македонського і в Індію. Однак є підстави
вважати, що вони були відомі давнім людям раніше. Вагомим аргументом на користь такої думки
є існування знаків зодіаку майя. Зодіак майя охоплював 13 сузір’їв. (За деякими даними, таку саму
кількість сузір’їв містили й старогрецькі та старокитайські зодіаки.) Майя, як і євразійці, використовували знаки зодіаку для передбачення характеру і
долі новонародженого. Отже, в них була концепція
астрології, аналогічна астрології старого континенту. Можна припустити, що майя самостійно дійшли
до ідеї знаків зодіаку, яка ґрунтується на співвідношенні циклів Сонця і Місяця. Однак припущення,
що вони також самостійно прийшли до концепції
астрології, тобто до ідеї зв’язку між розташуванням планет у знаках зодіаку і долею людей, є маловірогідним. Астрологія як феномен культури могла
мати лише одне джерело. Отже, ідея знаків зодіаку
була відома предкам майя до заселення Америки,
тобто на кілька тисяч років раніше до появи вавилонської астрології. Цей факт, а також дослідження
французького археолога-етнолога Шанталь ЖегеВальківі, яка розпізнала в наскельних малюнках
печери Ласко (17 тис. р. до н.е.) знаки зодіаку, свід-

чать про те, що ці знаки могли сформуватись у період пізнього палеоліту.
Два сонця в символіці. Для дальшого аналізу
матеріалу про знаки зодіаку необхідно зупинитись
на символі двох сонць. Під цим символом А. Голан розуміє два круги, зображені в одній рамці, в
кожному з яких є певні підстави вбачати сонце. На
думку дослідника, так позначався поділ сонячного
циклу на два напівцикли — літній і зимовий. Період від весняного до осіннього рівнодення — можна
вважати літнім сонцем, від осіннього до весняного — зимовим. “У чеченців, — зазначає він, — був
зафіксований такий переказ: “Два рази на рік буває
рівнодення, влітку і взимку. У цей час сонце гостює вдома у своєї матері. Вийшовши з дому, сонце
шість місяців подорожує, потім повертається додому і знову вирушає в шестимісячну подорож. У індійській космогонії існувало поняття про рух сонця
півроку на південь і півроку на північ. У народному
календарі таджиків відлік часу вівся півроку «вгору» і півроку «вниз»”. [5, 132]
Знаки зодіаку і сімка планет. На мій погляд,
символ двох сонць (два півцикли сонця) має стосунок до знаків зодіаку. Для того, щоб зрозуміти цей
зв’язок слід розглянути співвідношення знаків зодіаку із сімкою планет первісної міфології. Як було
сказано, 13 знаків зодіаку було утворено завдяки
узгодження циклів Сонця і Місяця. Коли первісна
свідомість сформувала цю кількість знаків, перед
нею постала проблема узгодити її із сімкою основних богів-планет праміфу. Іншими словами, 13 знаків мали бути поділені між сімкою богів-планет, що
рухаються у смузі зодіаку.
Судячи з архаїчної символіки і астрології цього
вдалось досягнути на основі поділу циклу сонця
на літній і зимовий півцикли. Виходячи з цього, 13
знаків зодіаку поділили на дві половини. Оскільки
ці половини не збігались із сімками, було прийнято
вважати, що і перша, і друга половини складаються
із сімок, тільки один з членів є спільним для них
обох. Так, 13 знаків зодіаку було поділено між двома сімками богів. Ці сімки, з одного боку, однакові,
оскільки складаються з тих самих богів (планет).
З іншого боку, одна сімка символізує літній цикл
сонця, інша — зимовий, що показує момент протилежності між ними.
Сам спосіб поєднання сімок, судячи із символіки, мав такий вигляд. За праміфом, планети
(боги) розташовувались у такому порядку: Мерку26
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рій (1sph), Венера (2 sph), Місяць (3 sph), Сонце (4
sph), Марс (5 sph), Юпітер (6 sph), Сатурн (7 sph).
Останній вважався спільним для обох сімок і від
нього планети рахували у зворотному порядку (від
Сатурна до Меркурія). Так утворились дві сімки зодіаку, які на кінцях мали по Меркурію, а в центрі
спільного Сатурна. У сучасній астрології, в якій
фігурує 12 знаків, також збереглась традиція узгодження двох сімок планет зі знаками зодіаку, але в
ній є особливості, які не є темою цієї статті.
Отже, і в сучасній астрології знаки зодіаку також поділені між двома сімками планет, тільки
Сонце і Місяць (вони в астрології фігурують як
планети) прив’язані кожне до одного знака зодіаку (мають лише по одному “дому”), тоді як п’ять
інших планет мають по два “доми” (прив’язані до
двох знаків кожна). У даному випадку дві сімки
планет узгодили з 12 знаками за рахунок того, що
Сонцю і Місяцю надали по одному “дому”.

Мал. 1

Б. Рибаков і В. Голан називають “биками” або небесними оленями. Задніми частинами “бики” прилягають до вінчика, на якому по колу зображено
місяці-серпики. Формою ці фігури, як і фігури з
попереднього малюнка, передають ідею кругового
руху.
Усередині кожної фігури розміщено два типи
символів — місяць-серпик і групи з семи знаків
(у деяких групах знаків менше, але по ідеї їх мало
бути по сім). Місяць-серпик чергується із сімкою
знаків. Ідентифікація цих символів не становить
труднощів. Місяць-серпик є символом бога, а сім
знаків (сімка) — символ Богині. У “бику”, отже,
чергуються символи богів і богинь як це характерно для семичленних структур. Чоловічих символів
у кожному “бику” три і жіночих також три. Задніми
частинами “бики” прилягають до спільного круга,
в якому також зображено місяці-серпики. Цей круг,
отже, можна ідентифікувати як спільний чоловічий
символ обох “биків”. Під таким поглядом, кожна з
фігур постає як семичленна структура, в якій один
із членів (круг) є спільним.
Розглянемо детальніше два перші й сьомий
(спільний) члени цих фігур. Навколо перших серпиків обох фігур зображено “вуса”. Подібні знаки — тороки, гребінець, тризуб — є символами
бога 1 sph (Меркурія). Це дає підставу для припущення, що перший місяць-серпик символізує
планету (бога) Меркурія. З огляду на це, сьомий
символ — круг із зображеними на ньому серпиками слід розглядати як символ останньої планети —
Сатурна (7 sph). Таким чином, два “бики”, на мій
погляд, приховують дві сімки планет (богів), які
завдяки одному спільному членові утворюють 13
знаків зодіаку.
Ці два “бики” можна розглядати і як два півцикли сонця.
Очевидно, що цю ж саму ситуацію — рух Сонця по знаках зодіаку передає й інший трипільський
малюнок (мал. 3), на якому зображено дві істоти,
що по кругу женуться одна за одною. Кожна з істот
утворена з місяців-серпів. Одна складається з п’яти
серпів, інша — чотирьох. Крім цього, між ними з
обох боків зображено ще по два місяці-серпи, що в
сумі дає число 13. Імовірно, тут, як і в попередньому випадку, істоти символізують літнє і зимове
сонця, а 13 місяців-серпів є водночас і 13-ма знаками зодіаку.
Ще одним яскравим прикладом знаків зодіаку

Мал. 2

Знаки зодіаку в трипільців. Розглянутий поділ
знаків зодіаку на дві групи (сімки) спостерігається уже в архаїчній символіці, зокрема в символіці
культури Трипілля-Кукутені. Про те, що трипільці ділили рік на 13 місяців і, можливо, визнавали
13 знаків зодіаку може свідчити 13-ти променева
сварга на посудині з Дрегушенів (мал. 1). Сварга,
ймовірно, передає круговий рух. Очевидно, ідеться
про рух Сонця серед знаків зодіаку, яких символізують тринадцять променів сварги.
Нижче сварги зображено рух двох фігур, голови яких мають вигляд заокруглених спіралей, а
“хвости” прилягають до семи ліній кожна. Не виключено, що так передали зимове і літнє сонця, які
пов’язані з 13 місяцями (знаками зодіаку). Імовірно, тут іншим способом виражено таку саму ідею,
що закладена у сварзі.
На іншому артефакті — мисці з Томашівки
(мал. 2) в середині зображено дві рогаті фігури, які
27
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трипільців може
слугувати малюнок на покришці
з Гребенюкового
Яру (мал. 4, відкрив і замалював
В. Мицик). Розміщення знаків на
покришці, яка при
моделюванні КосМал. 3
мосу на горщику
символізує зоряне небо, є підставою розглядати
наявні символи як знаки зодіаку. На покришці розміщено шість овалів і круг із хрестом між ними. У
символіці трипільців овалами позначалися сфери
богинь.
Отже, три богині з одного боку від круга з хрестом і три з іншого символізують жіночі сфери двох
сімок. У такому випадку символами чоловічих сфер
є лінії з крапок-зірок, що розміщені між овалами.
Характерно, що біля крайніх овалів лінії з крапок
мають вигляд тороків, гребінця, “вусів” — символів Меркурія. Показовим є те, що між овалами і
кругом з хрестом крапки відсутні. Це пояснюється
тим, що круг із хрестом в цьому випадку фігурує
як чоловічий символ. Якщо лінії з крапок (символи
богів) розглядати як 1, 3, 5 sph, то овали (символи
богинь) відповідно будуть 2, 4, 6 sph. Тоді круг із
хрестом символізуватиме бога 7 sph (Сатурна чи
зоряне небо). Таке значення хреста в крузі висновується з контексту символів.
Заслуговує уваги й такий момент: “тороків”
біля крайніх овалів, які було ідентифіковано як
символи Меркурія, 8 і 11. Ці числа (множини) часто використовують для позначення циклу Меркурія
(8х11=88). Це ще один аргумент на користь запропонованої інтерпретації цієї символіки.
13 знаків зодіаку зображено і на цьому керамічному виробі з Фрумушика. (мал. 5). Тут шість
концентричних дуг символізують шість жіночих
знаків зодіаку (концентричні фігури символізують
богинь, оскільки вони розпадаються на менші сімки), а шість умовних спиць і сьомий хрест, розміщений у центрі на спицях, — сімку чоловічих знаків. Розміщення знаків зодіаку по колу символізує
їх круговий рух по небі.
Знаки зодіаку в доколумбовій Америці. Про поширення знаків зодіаку в символіці Нового світу
свідчить ряд артефактів. Так, на масці лисиці з Па-

Мал. 4

Мал. 5

ракасу (культура Чавін, Перу, 300‒100 р.) зверху на
умовній голові зображена група з 13 істот. Місце їх
розташування (голова — символ неба), а також їх
кількість дають підставу вбачати в них персонажів,
що втілюють знаки зодіаку.
Тринадцять істот розташовано навколо чаші,
яку підтримують чотири чоловічі фігурки (мал. 6,
Коста-Рика, 1‒500 роки). Артефакти такого типу
символізують Космос. Вони трапляються і серед
керамічних виробів Трипілля, тільки тут чашу
підтримують чотири жіночі фігурки, голови яких
трансформовано в чашу. Чаша в цих випадках символізує небо (вона ототожнюється з головою). І
хоча в артефакті з Коста-Рики місце богинь заступили боги, суті це не міняє. Якщо чаша символізує
небо (тобто 6 sph), то голови тринадцяти істот, що
підносяться над чашею, можна вважати символами
найвищої небесної сфери — зоряного неба (7 sph).
Їх кількість (13) свідчить, що вони символізують
сузір’я зодіаку.
Очевидно, зоряне небо і знаки зодіаку передано
і в підвісці з Нікарагуа (мал. 7). Однак тут на дузі,
що символізує небо, розміщено 10 кругів-спіралей,
а нижче до них приєднані іще по дві з’єднані спіралі з обох боків, які мовби продовжують небесну
дугу. Разом вони утворюють 14 знаків. Те, що ці
дві пари з’єднано, дає підставу для припущення,
що тут ми маємо справу з 12 знаками зодіаку. З іншого боку, 14 кругів свідчить про дві сімки, з яких
намагались скомпонувати ці 12 знаків.
Про те, що знаки зодіаку поєднувались з двома сімками планет-богів, свідчить також символіка
золотої маски з Монте-Альбан (мал. 8, Мексика).
За моєю гіпотезою, до знаків зодіаку мають стосунок символи, розміщені навколо голови. Правда,
це голова чоловіка (бога), який, імовірно, заступив
місце Богині. Серед цих символів вирізняються
два круглі диски, розміщені по боках голови. По
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ідеї, вони повинні символізувати сонця. Ця думка
підтверджується тим, що “пелюсток” на правому
сонці-квітці 26. Стільки ж приблизно і на лівому
(на жаль, якість малюнко не дозволяє здійснити
чіткий підрахунок). У сумі вони дають число 52,
а це кількість тижнів (сімок) у річному циклі сонця — 52х7 = 364. У такий спосіб позначено літнє і
зимове сонця, два півцикли року.
Цікавими є комплекси символів з обох боків
голови, до яких уміщено круги-сонця. Від кругів
униз спускаються смуги, кінці яких мають вигляд
“тороків”. Вони, як уже зазначалось, є символом
бога 1 sph. Ця думка підсилюється також їх місцерозташуванням у самому низу. Їх, отже, можна
ідентифікувати з Меркурієм. (Подібність “тороків”
як символу бога 1 sph на артефактах трипільців,
мезоамериканців і на сучасному українському рушнику свідчить про глибокі історичні корені цього
символу).
Вище “тороків” розміщено широку порожню
смугу, яку за місцем розташування можна ідентифікувати з 2 sph (Венера). Між 2 sph і Сонцем (4
sph) міститься довга смуга, що складається з трьох
кругів з правого боку і смуги з лівого, що складається з ліній, аналогічних “торокам”. Не відомо як
у цьому контексті ідентифікувати три круги, однак
смуга ліворуч, аналогічна “торокам”, очевидно підкреслює “чоловічу” суть зазначеного символу. Ним
по ідеї є місяць-серп — 3 sph. Від Сонця вниз до
чола простяглась смуга, що також має вигляд “тороків”. Це дає підставу ідентифікувати її з Марсом
(5 sph) — чоловічим символом. (На відміну від
трипільців, які чоловічі сфери позначали вузькими
смугами, мезоамериканці для їх позначення тут використали символ, який було умовно названо “тороками”).
На порожньому місці на чолі, ймовірно, було
розміщено ювелірний виріб, що символізував

Мал. 8

“око” — 6 sph — Юпітера. На жаль, він не зберігся і тому тут можливі варіанти. Камінь міг бути
один (спільний для обох сімок), але їх могло бути і
два — для кожної сімки свій. Нижче умовного каменя на чолі зображено смугу зубців. Вона спільна
для обох сімок. Ця смуга, безперечно, символізує
7 sph — Сатурна (зоряне небо). На цьому місці (на
чолі), як правило, носять стрічки, вінки, корони,
які символізують зоряне небо (7 sph).
Кількість знаків зодіаку в цій системі символів
залежить від кількості камінчиків у 6 sph. Якщо
він був один, до чого схиляється автор, то знаків
було 12, оскільки два останні знаки є спільними
для обох сімок. Таке поєднання чотирьох знаків у
двійку відтворює ситуацію попереднього малюнка,
де чотири знаки також з’єднані в дві пари (тобто
четвірка трансформована в двійку). Розглянуті
приклади свідчать про те, що в культурах доколумбової Америки, як і в трипільців, 13 знаків зодіаку було утворено через поєднання двох сімок богів
праміфу. Це виявляє глибокі часові корені цього
феномену.
Знаки зодіаку і два класи богів в індоєвропейській міфології. На мій погляд, дві сімки планет
(богів), що належать до 13 знаків зодіаку, могли
певним чином вплинути на розвиток індоєвропейської міфології. Слід зазначити, що процес міфотворчості не є чистою фантазією давніх жерців. Він
підлягав певним закономірностям, що характерні
для розвитку духовних феноменів.
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Загальна закономірність, яка простежується в
розвитку міфотворчості (в розвитку міфології) —
рух від хаосу до космосу, від стихії до порядку
(міри, розуму), від природи до людини. Цей рух
проявляється в тому, що первісні дикі боги-стихії
поступово набувають дедалі виразнішою антропоморфного вигляду, сваволя в їх поведінці поступається місцем моралі та ін. В еволюції міфологічної
свідомості цей поступ набув вигляду боротьби богів різних поколінь, у результаті якої старих богів,
носії принципу стихійності, відсунуто на периферію молодими — носіями законності й моральності. Так спрощено можна зобразити складний процес розвитку людського духу.
Зараз серед археологів дедалі більшої ваги набуває думка, за якою в епоху пізнього палеоліту
панував культ Богині. Яскравою прихильницею таких поглядів була литовсько-американський археолог М. Гімбутас. Культ Богині виразився, зокрема,
в тому, що серед антропоморфних фігурок цього
періоду домінують жіночі. Пізніше, починаючи з
неоліту, коли залежність людини від природи послаблюється, поступово відбувається перехід від
культу жінки до культу чоловіка. Цей процес маскулінізації основного божества збігся із загальним
процесом еволюції міфологічної свідомості від
стихійності до моральності, і тому останній набув
вигляду боротьби чоловічого принципу як втілення
законності й розумності із жіночим принципом як
втіленням стихійності. Оскільки старий пантеон
богів був заснований на жіночому принципі й для
нього було більш характерним поклоніння стихії
(природі), то закономірний поступ у бік законності
і моральності, який збігся з маскулінізацією, надав
жіночому принципу вигляду стихійності, а чоловічому — розумності. Звідси міфологічні сюжети про подолання жіночого принципу як втілення
стихійності. Він яскраво зафіксований в перемозі
Мардука над Тіамат в аккадській міфології. Це заперечення жіночого принципу як втілення стихійності притаманне майже всім історичним міфологіям, які набули маскуліністичної форми. Навіть
у грецькій міфології Гея періодично породжувала
чудовиськ.
В індоєвропейській міфології боротьба стихійності й законності, крім цієї загальної форми
(протистояння жіночого і чоловічого принципів)
виразилась іще в одній формі — в боротьбі старих
і нових богів-чоловіків. Це — боротьба титанів і

олімпійців в Греції, асурів і богів в Давній Індії,
ванів і асів у Скандинавії. Перші втілюють стихійність, другі — законність. (Тут уже йшлося про
подолання дикості і свавілля в самому чоловічому принципі, що переміг жіночу стихію. Цікавий
такий момент: якщо ця боротьба старих і нових
богів-чоловіків мала місце лише в індоєвропейській міфології, то чи не могла вона якимось чином
вплинути на особливу долю Європи, сформувавши
певну модель поведінки чоловіка-воїна, що приборкує свою сваволю?). Універсальність цього феномена (його однаковість у трьох таких віддалених
регіонах) полягає й у тому, що перемогу здобули
боги, що втілювали законність і розумність, а їх
супротивники були скинуті в підземелля (зокрема,
титани в Тартар). Звідси розташування чудовиськ у
підземеллі, а богів на небі, хоча чудовиська є старшими за богів.
Відомий російський вчений О. Ф. Лосєв так
характеризував грецьких титанів: “Титани — архаїчні боги, що втілювали стихії природи з усіма її
катастрофами. Титани не знають розумності, впорядкованості і міри, їх знаряддя — брутальна сила.
Первісна дикість титанів поступається місцем героїзму і мудрій гармонії космосу олімпійського періоду грецької мфіології” [7, 514]. На титанів схожі
вани та асури, яким протистоять аси та боги.
Паралелізм боротьби старих і нових богів у
грецькій, скандинавській та індійській міфологіях не оминув уваги дослідників. Однак вони не
надали відповідного пояснення цьому феномену.
Так, О. Ф. Лосєв вважає, що “у боротьбі титанів і
олімпійців відобразилась боротьба догрецьких богів балканського субстрату з новими богами грецьких племен, що вторглися з півночі”. Таке саме
пояснення намагались надати боротьбі асів і ванів
та богів і асурів. У асурах, зокрема, вбачали богів
місцевих доарійських племен Індії, а у їх суперниках — богів прибульців аріїв. Таке пояснення (в
кожному випадку своє) універсального явища свідчить про те, що його суть залишається не розкритою. Універсальне явище повинно ґрунтуватись на
універсальній причині (основі).
На мій погляд, підставою для поділу старих і
нових богів у індоєвропейській міфології міг бути
поділ богів-планет на світлих (зимових) і темних
(літніх) при членуванні на дві сімки знаків зодіаку. Це симетричні групи, тільки одна з них втілює
тепло і світло, інша — холод і морок. Для народів,
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що жили в північній півкулі, зміна зими і літа відігравала важливу роль. Оскільки вона фіксувалась
у двох сімках богів, на які ділились знаки зодіаку,
то в міфології вона могла набути вигляду боротьби
старих і нових богів. Це, звісно гіпотеза, але вона
принаймні є універсальною для пояснення універсального ж явища.
Знаки зодіаку і колотіння світового океану.
Про те, що боги і асури могли мати стосунок до
знаків зодіаку може свідчити міф про колотіння
ними світового океану для здобуття амріти — напою безсмертя. Відомо, що в якості колотівки була
використана гора Мандара. У зв’язку з цим слід зазначити, що в індійській міфології фігурують дві
гори — Меру і Мандара. Вони аналогічні світовому дереву і дереву життя. Меру символізує весь
Космос. Навколо її верхівки кружляють Сонце і
планети, там живуть боги, а внизу вона зливається
із землею. Мандара ж, подібно до дерева життя, є
малою подобою Меру, вона втілює сферу життя. З
архаїчної символіки висновується, що “планетою”,
яка відповідала за сферу життя, було Сонце. Останнє доволі часто зображалося на стовбурі дерева
життя. Імовірно, і Мандара, як мала подоба Меру,
також мала стосунок до Сонця. (У деяких переказах вона фігурує як золота гора, що також вказує на
її зв’язок із Сонцем). Іншими словами, Меру могла
бути метафорою Сонця.
Якщо погодитись із такою інтерпретацією, то за
міфологічним сюжетом колотіння світового океану
богами і асурами можна вбачати метафоричне відображення кругового руху Сонця. Про те, що за богами і асурами приховуються боги двох сімок, може
свідчити мал. 9 із середньовічної Індії, на якому

Мал. 10

зображено процес колотіння. З лівого боку стоять
три боги, з правого — три асури з головами тварин.
Один бог міститься посередині. Оскільки три богині й три представниці асур жіночої статі не брали
участі в колотінні, а один бог був спільним для обох
сімок, то 6+1+6 перетворилось в 3+1+3. На мій погляд, таке розташування богів і асур на малюнку пояснюється саме тим, що за ним приховано дві сімки
богів сонячного циклу (знаків зодіаку).
Не виключено, що деякі трипільські орнаменти
могли відтворювати сюжет про колотіння океану.
Так, на мал. 10 зображено концентричні круги, що
їх мовби крутять два змії. За цими кругами можна
вбачати планети, що рухаються по зодіакальному
кругові, а за двома зміями — дві сімки богів знаків
зодіаку, які в цьому випадку замінили биків-оленів.
На іншому трипільському горщику на середній
орнаментованій смузі зображено круг із хрестиком
у центрі, який більшістю дослідників трактується як Сонце. Воно знаходиться в “обіймах” двох
фігур (подібних до хоботів слона чи мамонта, що
відходять вверх і вниз від широкої орнаментованої (жіночої) смуги з сонцем у центрі. Очевидно,
в цьому випадку круговий рух Сонця передано як
результат перетягування його богами верху і низу.
(До речі, фігура, подібна до хобота, широко вживається в трипільській символіці. Вона однозначно
ідентифікується як чоловічий символ, Не виключено, що хобот мамонта в палеоліті ототожнювався
зі змієм).
До колотіння світового океану, ймовірно, має
стосунок і орнамент подільського рушника (мал.
11, с. Городківка Крижопільського району Вінниччини, реконструкція Т. І. Причепій). На ньому зображено сім горизонтальних орнаментованих смуг
(три широкі, чотири вузькі) і над ними розміщено
п’ять антропоморфних фігурок. Чергування широких і вузьких смуг передає сфери Космосу (або
сфери планет). Можна допустити, що восьма смуга
фігурок дублює сьому вузьку смугу.

Мал. 9
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виключено, що колотіння є метафорою світотворення.
Для інтерпретації міфу колотіння світового
океану слід зазначити такий момент. Трипільці та,
як видно з мал. 6, жителі Доколумбової Америки
уявляли небо як гігантську чашу, наповнену небесними водами [7]. Звідси висновок, що тлумачення
руху Сонця по небу як колотіння світового океану є
не просто метафорою, а способом поєднання (примирення) у міфі циклічного руху сонця і розуміння
неба як чаші води.
Знаки зодіаку і народний рушник. Дослідженню
рушника як етнографічного артефакту присвячено
значну літератури [8; 9], в якій аналізуються його
обрядові функції, семантика його орнаментів та
ін. Однак деякі його аспекти, на мою думку, залишились поза увагою авторів. Зокрема, не до кінця
з’ясовано походження і сутність цієї речі. На відміну від інших орнаментованих речей (одягу, тканих
і деревʼяних виробів), яким властива утилітарна
функція, рушник — не утилітарна річ. Він фактично має лише одну функцію — бути носієм орнаменту. У зв’язку з цим заслуговує на увагу припущення, висловлене деякими дослідниками, які
вважають рушник іконою — образом богів давніх
людей. Іншими словами, орнаменти рушника слід
розглядати як символічне втілення богів. Слушність цього припущення підтверджено автором в
низці статей [2‒4], присвячених аналізу орнаментів подільського рушника. У них показано, що ці
орнаменти позначають (символізують) семичленну
структуру Космосу і сімку богів праміфу.
Розуміння рушника як давньої ікони, як символічного відтворення давніх богів пояснює його
сакральність і багато з його функцій. Однак деякі
властивості його залишаються не з’ясованими і за
умови, що він є іконою. Не зрозуміло, наприклад,
для чого потрібна була довга смуга полотна, якщо
орнамент (ікона), як правило, займає лише невелику його частину. Також не зрозуміло, для чого потрібно було повторювати цю ікону на двох кінцях
артефакту. Іншими словами, довжина артефакту і
повторення його орнаментів на обох кінцях повинні мати якесь пояснення.
На мій погляд, пояснити ці особливості рушника можна за умови, коли розглядати його як модель
зодіакального пояса, на якому міститься 13 (12)
знаків зодіаку. Розуміння того, що зодіак є вузькою небесною смугою, на якій розташовано 13 (12)

Мал. 11

У широких смугах передано фігури, подібні до
тих, що зображено на трипільському горщику, про
який ішлося вище. Це ті самі “хоботи”, тільки без
сонця між ними. Нижній зображений синім кольором, верхній — червоним, що, очевидно, символізують небо і землю. Слід гадати, що так у спрощеному варіанті (за відсутності образу самого Сонця)
передано його круговий рух.
Привертають увагу антропоморфні фігурки на
верхній смузі орнаменту. Для подільського рушника таке їх розміщення нехарактерне. Розташування
антропоморфних фігурок у сфері, де мають бути
знаки зодіаку і їх кількість (в орнаментах, як правило, буває три або чотири фігурки, але не пʼять), а
також наявність “хоботів” — усе це разом взяте дає
підставу висунути гадку, що цей орнамент передає
процес колотіння океану, за умови, що в первісному варіанті орнаменту фігурок було сім і вони були
чоловіками, як це має місце на мал. 10.
У індійському міфі внаслідок колотіння Мандарою світового океану з нього виникають чарівні предмети, серед яких значаться Місяць, дерево,
слон Айравата, корова, білий кінь, богиня Лакшмі,
коштовний камінь Каустабха, сосуд з амрітою
(амброзією) та ін. Кількість предметів варіює в залежності від джерел — 8, 9, 12, 13, 14. Можливо,
так передано виникнення знаків зодіаку, хоча не
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сузір’їв (знаків), поділених між двома симетричними сімками богів (планет), дозволило по-новому
подивитись на народний рушник. Він є не просто
іконою сімки богів праміфу. Вузька смуга і орнаменти на обох кінцях, які являють собою дві сімки
богів, дозволяють убачати в рушнику зодіакальний
пояс з 13 (12) знаками зодіаку. Рушник по суті є моделлю зодіакального пояса. Якщо розглядати рушник просто як символічну ікону богів, то його довжина і орнаменти на двох кінцях є надлишковими
властивостями, якщо ж вбачати в ньому зодіакальну смугу з двома сімками богів, то ці властивості
стають необхідними.
Здогад про те, що рушник є моделлю зодіакального пояса, можна аргументувати так:
1. Рушник широко використовувався як прикрашання образів та інших сакральних речей. Водночас йому надавали аркоподібного вигляду. Середня
частина рушника, що розташовувалась над образом чи іншою річчю, мала прямокутну або овальну форму, а його кінці обабіч спускались донизу.
Можна навести ряд прикладів, з яких випливає, що
аркоподібна форма символізує небо. Арка (дуга,
підперта двома стовпами) є символом неба, що дає
підставу вбачати небо і в предметах, яким надано
аркоподібної форми.
2. Вагомим аргументом для визнання в орнаментах рушника 13 знаків зодіака є те, що порядок
розміщення богів (планет) у знаках зодіаку і в орнаментах рушників однаковий. Як уже зазначалося,
дві сімки планет накладались на 13 знаків зодіаку
таким чином, що обидві сімки починались з 1 sph
(Меркурій) і сходились в спільній для обох сімок 7
sph (Сатурн), унаслідок чого дві сімки ставали 13
знаками.
Цей порядок розміщення сфер (і відповідних їм
планет) відтворено і в орнаментах рушників. Найнижчою (1 sph) є сфера підземних вод, яка збігається з Меркурієм. (Часто ця сфера дублюється тороками, розташованими на кінцях рушника, які також
символізують 1 sph). Вище (2 sph ) міститься сфера
підземелля і Венери, і так аж до (7 sph) — сфери
Сатурна і зоряного неба. Цей самий порядок відтворено й на іншому кінці рушника. Таким чином,
два орнаменти на кінцях рушника являють собою
дві сімки, які знизу починаються з Меркурія і завершуються Сатурном (зоряним небом). По ідеї це
мало б давати 14 знаків зодіаку, однак обидві сімки
завершувались Сатурном, який був єднальною лан-

кою обох орнаментів і може розглядатися як один
знак. (За правилом архаїчної символіки два “чоловічі” символи при стику двох сімок позначались
одним знаком).
3. З обрядів, у яких використовується рушник,
можна зробити висновок, що він якимось чином
повʼязаний з “дорогою”. Молоді “стають на рушник”, вирушаючи у спільне життя, рушник дають
“на щастя в дорогу”, його кладуть у могилу на потойбічну дорогу [9, 7‒10]. Надання рушнику значення “дороги” можна пояснити тим, що зодіакальний пояс є сакральною дорогою, якою мандрують
боги-планети. Якщо рушник є моделлю цього пояса, то відповідне значення дороги переноситься і
на нього.
4. Деякі етнографи зауважують, що орнаментованим кінцям рушника традиція приписувала протилежні значення (на зразок чоловічих і жіночих).
Не виключено, що ця відмінність є відлунням півциклів сонця і протилежності старих і нових богів
(титанів і олімпійців та ін.), яка наявна в семантиці
та міфології знаків зодіаку.
Ці та ряд інших аргументів дають підставу вбачати в рушнику модель зодіакального пояса. Звідси
й така сакральність (не утилітарність) цієї речі.
Знаки зодіаку на орнаментах народних рушниках. Парадоксальним є те, що як модель зодіакального пояса рушник містить в своїх орнаментах
знаки зодіаку. Цей парадокс зумовлений тим, що

Мал. 12
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Східного Поділля (мал. 13). Орнамент рушника відтворює структуру Космосу. Внизу стрічкою прямокутників зображено умовну землю, з якої росте три
дерева, що символізують сферу життя. Незвичним
є вигляд середнього дерева. Його умовна вершина
утворює великий ромб. З огляду на структуру Космосу цей ромб символізує небо, а точніше сферу
планет. Планет (і сфер) було сім, однак разом з богинею сфери планет вони утворювали вісімку. Тому
в ромбі простежується восьмичленна структура.
Не вдаючись до аналізу інших деталей, зосередимо увагу на стрічці у вигляді “коромисла” (арки),
зображеній вище ромба. За логікою структури Космосу, це має бути зоряне небо, яке представляють
знаки зодіаку. По боках “коромисла” зображено дві
восьмипелюсткові квітки. Якщо припустити, що
стрічка символізує знаки зодіаку, то не потрібно великої фантазії, щоб розпізнати в квітках два сонця,
які так яскраво показані на мал. 8. Обабіч квітки зображено по три фігури із завитками. Середнє місце
квітки (4 sph) іще раз наголошує, що за нею приховане сонце. Отже, ми маємо дві сімки, зосереджені
на обох кінцях коромисла. Враховуючи, що крайній
член обох сімок сприймався як спільний, дві сімки
перетворюються на 13 знаків.
Інтерпретація — це завжди гіпотеза, але ці дві
квітки-сонця по боках арки-коромисла є промовистим свідченням на користь правдоподібності
запропонованої концепції. Стрічка, яка позначає
знаки зодіаку на цьому рушнику, по суті моделює
сам рушник з двома орнаментами (сімками) на кінцях. Це підтверджує також її аркоподібна форма.
До речі, нижче цієї стрічки на ромбі розміщено 7+7
знаків, які очевидно дублюють знаки зодіаку.
До знаків зодіаку, очевидно, має стосунок і

Мал. 13

обидва кінці рушника моделюють сім сфер Космосу, а складовою Космосу є зоряне небо, символами
якого є знаки зодіаку.
За логікою розташування сфер Космосу, 7 sph
(сфера зоряного неба, в якій розміщений зодіакальний пояс) знаходиться найвище. Отже, в символіці
рушника слід шукати 13 або 12 знаків, які розміщено в найвищій смузі його орнаменту, що по ідеї
символізує зоряне небо.
Кілька рушників з орнаментами, що відповідають цій вимозі, автор виокремив серед рушників зі
Східного Поділля. Так, в орнаменту рушника зі с.
Студеної Вінницької області (мал.12) знаки зодіаку,
на мою думку, містяться на самій верхівці дерева.
Тут з обох боків зображено 3 і 3 ромбики із завитками. Навколо і в середині центральної квітки містяться шість рядів ромбиків із завитками такого ж
типу і “рогата” (тринадцята) фігурка в центрі квітки. Враховуючи те, що ромбиками позначали богів,
місце знаків (верх дерева — 7sph) і їх кількість (13),
ці знаки можна ідентифікувати як знаки зодіаку.
Щось подібне можна бачити й на інших рушниках з цього ж села. Тут на верхівці дерев зображено чотири жіночі фігурки та два трикутники із
завитками на кінцях. Це символи богинь, їх — 6.
Кількість знаків, що їх розмежовують, — 7 (Жіночі
символи, як правило, розмежовані чоловічими). У
сумі кількість символів — 13.
Цікавим щодо знаків Зодіака видається орнамент рушника із с. Загнітків Кодимського району
Одеської області, що також належить до регіону

Мал. 14
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Мал. 15

Мал. 16

орнамент рушника з Рівненщини, який називається “волосінь” (мал. 14). Увагу привертає сама назва
орнаменту. Якщо народ у назві акцентував увагу на
якомусь елементі, то це може свідчити про міфологічні корені цього елемента. Назва “волосінь” говорить про те, що образ (символ) на рушнику стосується бога 7 sph, який символізував коси, волосся
на голові Богині. І справді, на голові антропоморфної істоти зображено 12 волосинок (по шість з обох
боків голови), які завершуються хрестиками. Хрестики у вишивці є досить амбівалентним символом.
Часто ними позначені голівки істот (богів). Ними,
отже, могли позначатись і знаки зодіаку, за якими
приховані боги. З огляду на місце їх розташування
і їхню кількість (12), можна припустити, що вони
є символами саме цих знаків. Привертає увагу симетричний поділ символів на дві рівні частини, що
може приховувати поділ циклу Сонця на літній і
зимовий періоди.
Висунуту здогадку підсилюють інші символи
орнаменту. Від обличчя образу відходять 16 ліній,
на кінцях яких зображені ромбики. Кількість усіх
ромбиків — 72 (по 36 з обох боків). Ця множина в
архаїчній символіці та народній вишивці позначає

цикл Сонця (72х5=360). Таким чином, є підстави
вважати, що цей орнамент позначає річний цикл
Сонця, 12 знаків зодіаку і поділ циклу на літнє і
зимове Сонце.
Багато прикладів присутності знаків зодіаку є в
орнаментах рушників російської Півночі, яка зберегла угро-фінські традиції. Так, паву, зображену на
рушнику з Ярославської губернії (мал.15 і 16) можна вважати символом богині неба (6 sph). Пташка, як
правило, є її символом. На голові пави розташовано
11 фігурок. Хоча ця кількість не пов-ністю відповідає кількості знаків зодіаку, але місце розташування
фігурок, а також їх вигляд (деякі з них зображені з
рогами, — ймовірно, Овен, Тілець чи Козерог) дають підставу вбачати в них знаки зодіаку.
Висновки. Концепція поділу 13 (12) знаків зодіаку між двома сімками богів-планет і повʼязаний
з нею поділ циклу Сонця на два півцикли допомогла розкрити семантику символів з деяких трипільських і мезоамериканських артефактів і орнаментів рушників України та Півночі Росії. Вона
також може виявитися плідною для інтерпретації
протистояння двох класів богів у індоєвропейській
міфології.
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Причепий Евгений Николаевич
Знаки зодиака в архаической символике, мифологии и орнаментах народных полотенец
Аннотация. По мнению автора, в архаической символике и астрологии 13 (позже 12) знаков зодиака делились между
двумя семерками богов-планет, которые представляли летний и зимний полуциклы солнца. Это деление прослежено на
артефактах трипольцев и мезоамериканцев. В мифологии индоевропейцев две семерки богов зодиака скрыто за противостоянием титанов и олимпийцев (Греция), асуров и богов (Индия), ванов и асов (Скандинавия). В народном искусстве
их символизируют орнаменты на обеих концах полотенец.
Ключевые слова: знаки зодиака, семь богов-планет, символ двух солнц, близнецы в мифологии, титаны и олимпийцы
(Греция), ассуры и боги, (Индия), семантика вышитого полотенца.

Prychepii Yevhen
The Zodiac Signs in Archaic Symbols, Myth and in Ornaments of National Towels
The summary. The zodiac zone is a narrow strip of the star sky, in which seven classical planets (from Mercury up to Saturn),
including the Sun an d the Moon, carry out their cycles. In formation of 13 signs of the Zodiac that appeared in archaic symbolics,
the main role belonged to the Sun and the Moon. At the first stage an annual cycle of the Sun was divided into a 28-dayʼs cycle
of the Moon, therefore 13 signs were formed. (364:28=13). Later, it is probable already in Babylon, when the circle has been
accepted as 360 degrees, the star zone has been divided into 12 signs on the zodiac (on 30 degrees to each sign).
For understanding of archaic designations of the Zodiac signs, the important role is given to division of 13 (12) signs between
two group of sevens gods — planets. This division is caused by two factors: 1) 13 (12) the Zodiac signs should be correlated with
a pantheon of ancient people which consisted of seven gods (i.e. to share between gods); 2) annual cycle of the Sun divided into
summer and winter year half-cycles, that as assumed the signs division into summer and winter ones.
As 13 (12) does not divide into 7, one or two gods (planet) were considered as shared for two groups of sevens gods
(6+1+6 or 5+2+5). This division of signs into two symmetric groups of gods — planets is noticed on artifacts of Trypillia
(fig. 1, 2, 3) and pre-Columbian America (fig. 4–7). So there were appeared two classes of gods that embodied summer and
winter half-cycles of the Sun. In the author’s opinion in the mythology of the Indo-Europeans, they are presented by Titans and
Olympians (Greece), the Asuras and Gods (India), the Vanir and Aesir (Scandinavia).
The Zodiac signs take a specific place in archaic symbolics. They belong to the star sky in the structure of Space. At Space
simulation on the Body of the Goddess they are symbolized by her plaits or subjects that are placed on her head.
In national towels two sevens of the Zodiac signs are presented by two ends of towels in which ornaments the seven of gods —
planets are noticed. In the form given to a towel, in its semantic meaning of “road”, its links with the Zodiac zone is noticeable.
The author gives the examples (fig. 14–19) from which follows, that the Zodiac signs were presented also at ornaments.
Key words: the Zodiac signs, seven gods — planets, a symbol of two suns, twins in mythology, titans and Olympians (Greece),
the Asuras and Gods (India), semantics of an embroidered towel.
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Анотація. У статті акцентується увага на інституційних аспектах культуротворення і існуючих підходах і концепціях, пов’язаних
із обґрунтуванням інституалізації як методологічного інструменту
дослідження й інтерпретації феноменів культури і мистецтва, зокрема на філософській концепції 1970-х рр., названої інституційною
теорією мистецтва, автори якої визначили мистецтво як соціальний інститут, нерозривно пов`язаний зі “світом мистецтвом”,
порівнюючи соціальні відносини та визначення статусу з іншими
соціальними інститутами. Сучасні дослідники культури використовують інституційний підхід як інструмент, що дозволяє проводити
найбільш широке дослідження різних аспектів культуротворення
та організації мистецької діяльності.
Ключові слова: інститут культури, автономія мистецтва, світ
мистецтва, соціоекономічні відносини.

Постановка проблеми. Методологія інтерпретації феноменів культури за допомогою інституційного підходу, що використовується у сучасній українській культурології, філософії і
соціології культури, і частково у мистецтвознавстві, має доволі
коротку, але насичену історію. Науковою проблемою питання
інституалізації культури визнано лише в 1980-х рр., хоча дослідження інституалізації невідривно пов’язано з дослідженнями
самоорганізаційних і трансформаційних процесів у культурі
мистецтва від початку ХХ ст. Наукову зацікавленість історією
інституалізації мистецтва, на думку Алеся Дебеляка [4], спровокував “теоретично незрілий, але вражаючий дебют концепції
“постмодернізма” в колах прибічників радикальної соціальної
теорії” [4]. Хоча цьому передувала філософська дискусія щодо
сутнісного визначення “твору мистецтва”, один із учасників
якої і запропонував у визначенні твору мистецтва спиратися
на інститут мистецтва, так званий “світ мистецтва” [5]. Однак,
беззаперечно, проблема залишається актуальною і в західному науковому співтоваристві, яке, зважаючи на накопичений
обсяг прикладних і теоретичних досліджень, все одно продовжує пошук повного, комплексного визначення понять “культура”, “мистецтво”, “твір мистецтва” і концепцій, пов’язаних з
їх інтерпретацією й аналізом у різних площинах теоретичних
та прикладних розробок. Сучасний стан — зокрема й особливо
соціально-економічний — адмінстрування культурою в Україні,
що включає численні дискусії з приводу зміни функцій і ролі

© Олександра Олійник, 2016

37

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

державних органів, збільшення повноважень професійного середовища і громадського сектора, удосконалення законодавчої бази тощо, підтверджує
актуальність теоретичного обґрунтування й аналізу інституційних засад культуротворення, й відтак
статті, присвяченій відповідній проблематиці.
Через розрив у тлумаченні феноменів культури представниками різних напрямів гуманітарних
досліджень метою статті є спроба представити
інституційний підхід дослідження культури як методологічний інструмент, що пітверджує гіпотезу
про визначальну роль мистецького середовища
(“інституту культури”) в легітимації мистецтва і
його артефактів.
Основний текст. Дослідження інституційних
засад культуротворення передбачає уточнення ключових понять, зокрема й викладених в існуючих
концепціях. Розуміння інституалізації культури і
мистецтва й інституту мистецтва у вузькому сенсі — як мережі закладів культури, пов’язаних із розвитком інституційної системи освітніх мистецьких
шкіл і напрямів підготовки фахівців, — є найбільш
поширеним, але неповним, і відтак украй звужує
предметне поле дослідження культуротворення як
динамічного самоорганізаційного процесу. В філософії мистецтва і культури, в соціології культури,
категорія “інститут” описує скоріше соціальні процеси, пов’язані з питанням не тільки організаційноекономічних умов, але й суспільної легітимації мистецтва і культури. Інституції культури — у вузькому
розумінні — регулюють соціальні відносини, однак
важливо зауважити — структурують, регламентують, координують, але не визначають їх. Інститути культури формуються під впливом соціальних
відносин, але залишаються структурною частиною
більш загальної практики, тому не можуть визначатися лише за організаційною сутністю (театри,
музеї, кіностудії, школи). Дослідження інституційних аспектів культуротворення знаходиться на перетині кількох наукових дисциплін: культурології,
соціології, економіки, філософії культури. Одним
із головних завдань дослідження інституційних засад культуротворення є подолання концептуальної
прірви між філософією культури й естетикою, що
зосереджується переважно на символічному й естетичному визначенні творів мистецтва, і прикладними дослідженнями економіки культури, які, не
втручаючись у дискусію щодо естетичної цінності
творів мистецтва, орієнтуються на соціальні про-

цеси, що споріднюють твори мистецтва з іншими
товарами і послугами.
Авторів контроверсійної філософської концепції, відомої в історії філософії мистецтва під назвою “інституційна теорія мистецтва”, вона стимулювала до теоретичного обґрунтування, викликала
в них потребу запропонувати власне визначення
“твору мистецтва” всупереч концепції Вейца. Згідно з нею, твір мистецтва повинен сприйматися як
“відкрите поняття”, яке не може бути чітко визначене через “загальну невизначенність”, “змінну
природу” й “неможливість розкриття сутнісних і
специфічних рис творів мистецтва” [1, 222]. Авторам інституційної концепції, з одного боку, вдалося провести скрупульозний аналіз соціальних
зв’язків, властивих образотворчому мистецтві, і
частково пояснити й структурувати їх особливості,
тобто, за словами Т. Коена [2], “прояснити незрозуміле”, опонуючи усталеній філософській традиції
визначення мистецтва.
Вихідними поняттями інституційної теорії є
“світ мистецтва” і “мистецтво як соціальний інститут”. Термін “світ мистецтва” запропонував Артур
Данто в 1964 р. в одноіменному есе, в якому, пояснюючи природу мистецтва, припустив, що “побачити художнє в об’єкті можливо тільки зауваживши
непідвладне оку — атмосферу художнього знання,
освіченість з історії мистецтва — тобто світ мистецтва” [3, 580]. Ця теза надихнула філософа Джорджа Дікі, головного автора інституційної теорії
мистецтва, який у статті “Визначаючи мистецтво”
[5] наголошує на соціальній функції визнання суспільством статусу творця та артефакту таким, що
є притаманним певному мистецькому середовищу,
порівнюючи соціальні взаємини в світі мистецтва
з іншими соціальними інститутами — процедурою
присудження наукового ступеня, таїнством причастя, узаконенням шлюбу тощо.
Визначення Дікі враховує два критерії, кожен
із яких, якщо їх подати окремо, є необхідною умовою, і лише у поєднанні вони складають достатню
умову для виділення предметів, які слід уважати
творами мистецтва. Перший критерій — це “артефакт”: кожен твір мистецтва у класифікаційному розумінні є предметом, створеним людиною.
Другий критерій — інституційність, тобто визначена видова відмінність. Отже, за Дікі, твором
мистецтва слід уважати такий продукт людської
діяльності, якому було надано статус “художньо38
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го” спеціальним суспільним інститутом — світом
мистецтва [10, 111].
Якщо розуміти інститут як сферу, що охоплює й
художню практику, світ мистецтва є суспільним інститутом, значно менш формальним (на відміну від
переважної більшості інших інститутів), і включає
як спеціалізовані інститути (театри, музеї, галереї,
філармонії, академії, навчальні заклади тощо), так
і персоналії, пов’язані з функціонуванням й існуванням мистецтва (художники як продуценти мистецтва, працівники культури (співробітники всіх
мистецько-культурних установ і організацій), споживачі мистецтва, колекціонери, критики, історики
та теоретики мистецтва. Однак, за концепцією Дж.
Дікі, сутнісне зерно світу мистецтва складається з
художників (творців мистецтва), виконавців (музиканти, актори) та споживачів мистецтва (аудиторії,
яка включає критиків, теоретиків, мистецтвознавців і колекціонерів) [1, 224].
Прибічники інституційної теорії мистецтва наголошують, що характерні риси мистецтва (сутнісні й загальні) потрібно знаходити не в предметних
або функціональних характеристиках творів мистецтва, а в особливостях контексту, в якому мистецький твір створено. Найближчим культурним
контекстом є його художня практика — світ мистецтва — особливий суспільний інститут і визначена
система художніх інститутів [1, 221].
Однак обгрунтування Дікі не отримало схвалення серед його сучасників. До числа опонентнів
приєднався й Артур Данто, який, застерігаючи від
подібної інтерпретації власного визначення “світу мистецтва”, в подальших філософських працях
відмовився від своєї ролі у виникненні інституційної теорії. Критики підкреслювали “поверховість
суджень Дж. Дікі”, звинувачували його у використанні формальної мови для характеристики інституційності мистецтва, начебто концепція Дікі ґрунтувалася на розуміння інституту у вузькому значенні — Дженерал моторс, кіностудія “Коламбія Пікчерз”, католицький костел тощо. У відповідь Дікі
стверджував, що насправді його теорія виходить із
більш широкого визначення інституту як культурної практики − практики створення і споживання
мистецтва у якості ілюстрації. Надзвичайно важливим елементом інституту є світогляд художників,
або ж ціннісна орієнтація суспільства щодо мистецтва. Саме це складає сутнісний елемент найближчого контексту художньої діяльності: будь-який

художник може розірвати контакти з більшістю
суспільних інститутів, однак не може ізолюватися від інституту, яким і є власне мистецтво — від
світу мистецтва. Дікі пояснює, що “інституційна
теорія покликана описати інституційну структуру
художньої діяльності. Теорія заперечує вічну сталу
сутність мистецтва, оскільки вона зважає на змінну
природу світу мистецтва і його законів” [1, 237].
До переваг його концепції науковці відносять
“спробу переборення суб’єктивізму і натуралізму
шляхом використання суспільних критеріїв при
визначенні твору мистецтва, що спонукає враховувати новаторські явища в новітньому мистецтві” [1, 241]. Так, зокрема, Т. Коен у критичній
статті “Можливість мистецтва: нотатки до пропозиції Дікі” [2] зауважує: “Безсумнівна заслуга
Дікі в тому, що він виразно заявляє, що художність є частково суспільною властивістю. якщо це
так, то я не збираюся критикувати Дікі в деталях”
[2, 73].
Зрештою для відповіді на критику в 1984 р.
Дж. Дікі представив виправлену і допрацьовану
версію інституційної теорії, уточнюючи, що природу мистецтва можна найповніше охарактеризувати за допомогою п’яти тісно пов’язаних одне з
одним понять: художник, твір мистецтва, публіка,
світ мистецтва і система світу мистецтва, де світ
мистецтва — це узагальнення попередніх чотирьох
понять, правильне розуміння яких є неможливим
поза загальним контекстом.
Цікаво, що, попри взаємну необізнаність із
концепцієми одне одного, подібну теорію запропонував Т. Дж. Діффі [13, 5] у статті “Республіка Мистецтво”, що побачила світ у той рік, що й
перша публікація статті Дж. Дікі. Діффі, як і Дікі,
застосовує до мистецтва терміни “статус” і “присуджений”, хоча і звертається до того, що він називає “республікою мистецтва”. Концепція Діффі є
повністю “оціночною”: з самого початку у визнанні
твору мистецьким мають бути покладені критерії
цікавості і цінності, що відповідають (а зрештою
і визначаються) не особистому смаку окремого
“уповноваженого поціновувача”, і не суспільному
загалом, а визнається спільним рішенням окремої
соціальної групи — “почесними громадянами республіки мистецтва”, до числа яких Діффі відносив
митців, виконавців, глядачів, критиків, і зрештою,
всіх, хто задіяний у мистецтві. Повноваження таких
громадян поширюються як на визнання, так і на по39
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збавлення статусу художнього, до того ж рішення в
республіці мистецтва не обов’язково повинні бути
раціональними або обґрунтованими [13, 5].
Іншу версію інституційної теорії мистецтва запропонував американський філософ Тімоті Бінклі
[13, 6]. Його концепцію побудовано на полеміці з
традиційною естетикою, з одного боку, і з визначенням Дж. Дікі — з іншого. Т. Бінклі погоджується зі сутнісним концептом інституційної теорії мистецтва — інституційною природою мистецького
середовища, оскільки вважає, що художній статус
твору мистецтва засвідчується не його можливими
естетичними якостями та цінностями, а лише його
місцем у світі мистецтва, в художній практиці. За
Бінклі, місце в світі мистецтва є єдиною спільною
рисою розмаїття творів мистецтва, інших споріднених рис немає. Бінклі відкидає поширене переконання традиційної естетики про те, що спільними і
специфічними рисами творів мистецтва є доступні
для сприйняття естетичні якості художнього твору
й естетичні переживання. Естетичність не є необхідною і не є достатньою умовою для отримання
будь-яким продуктом творчої діяльності статусу
твору мистецтва. Художнє втілення стає твором
мистецтва після того, як його включено до каталогів творів мистецтва, а не завдяки визнанню
будь-якого представника світу мистецтва (як це у
Дж. Дікі). “Твір мистецтва є творенням, що конкретизується в межах художньої практики каталогізації” [1, 250].
Борис Дземидок пропонує узагальнене пояснення інституційної теорії мистецтва, що, на його думку, відповідає змісту доволі абстрактного і занадто
узагальненого викладу ідей авторів: “Інституційна
теорія мистецтва зводиться до тези, що “твір мистецтва — це предмет, який в певному суспільстві
вважається мистецьким” [1, 241].
З історичної, соціологічної та естетичної точок зору важливими є відповіді на питання: які
предмети і чому вважаються творами мистецтва в
певній культурі, в окремий історичний період та у
визначеній суспільній групі, й інституційна теорія
мистецтва для подібних досліджень є важливою
вихідною робочою формулою, що не може абстрагуватися від естетичних переживань та якісних і
структурних рис мистецьких предметів.
З огляду на те, що, за аналітичною традицією
Заходу, зв’язок мистецтва із специфікою його організаційної форми в капіталістичних суспільствах

зазвичай виключається як позафілософське питання, яким мають займатися інші — економіка, соціологія або історія, — цінність інституційної теорії
мистецтва є безумовною. Теорія вирізняється і серед інших філософських концепцій (зокрема гіпотези А. Данто і розвинутої з неї концепції Дж. Дікі),
оскільки проявляє найбільшу чутливість до взаємин
мистецького з економічним, однак унаслідок певних
причин вона зупинилася на рівні узагальнення, що
в свою чергу позбавляє її перспективи детального
аналізу специфіки економічних відносин. На думку
Стюарта Мартіна [8], попри теоретичну недосконалість інституційна концепція та похідні гіпотези
мають значний потенціал для аналізу економічних
особливостей мистецтва, але за однієї умови — філософська дискусія щодо “визначення мистецтва”
має залишатися недоторканною [8, 15]. Натомість
у дослідженні Олава Вельтіуса [11], предметом
якого став арт-ринок, і в першу чергу соціальноекономічна його специфіка, стверджується, що в
сучасних існуючих економічних системах є три механізми визначення ринкової ціни [11, 80]: перший
(і це найбільш поширена практика) — особисті
перемовини — механізм, успадкований від практики попередніх економічних систем; другий механізм — аукціонне визначення цін: попри те, що вважається класичним механізмом для більшості товарів і послуг сучасного виробництва, застосовується
окрім творів мистецтва лише до обмеженого кола
товарів (зокрема продукція сільськогосподарського
виробництва, рибного господарства, тваринництва,
садівництва та металургії). Третій механізм — ціноутворення: попереднє встановлення ціни, що визначалася деперсоналізованою публікою в ХІХ ст.,
воно з’явилося як альтернатива індувідуальним перемовинам. Усі три механізми, перелічені дослідником, мають спільну рису: ринкова вартість твору
мистецтва спирається в першу чергу на стосунки
художника (продуцента), дилера (посередника) та
аудиторії (споживача), й іншого “економічного”
контексту поза соціальним для визначення ціни
твору мистецтва немає. Очевидною є залежність
ціни від соціального статусу митця, від визнання
його праці мистецьким середовищем, тобто тим,
що Дікі називав “інститутом мистецтва”, а не навпаки, як тривалий час було прийнято вважати, що
нівелювання художнього відбувається засобами визначення економічного. Схожу гіпотезу висуває й
словенський історик культури Алесь Дебеляк [4],
40
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який у дослідженні історичних форм інституту
мистецтва зауважує, що з трьох основних способів надання підтримки мистецтву (патронування),
притаманних традиційним соціоісторичним утворенням, дві пов’язані з соціальними відносинами
й світоглядним впливом: безпосередньо між митцем і меценатом, коли “соціальна група приваблює
художників (митців) розділити власні світоглядні
переконання, створюючи доброзичливу моральноінтелектуальну атмосферу, водночас надаючи економічну підтримку” [4, 63], та опосередковано між
твором мистецтва і соціальною групою, яка “засобами економічного й ідеологічного домінування
обирає твори мистецтва, потенціал яких відповідає вимогам у соціальному статусі, естетичній
цінності й ідеологічних настанов” [4, 63]. Третя
форма обмежується “предметними відносинами” і
передбачає “оцінку загального стилю у поєднанні
зі специфічними вимогами до техніки виконання,
матеріалів і пропорцій” [4, 63].
Статус або рівень інституалізованості мистецтва в суспільстві є відмінною рисою різних його
типів. Так, теоретик культури Р. Вільямс [12] зауважив, що саме рівень інституалізації, сформований
у конкретному соціально-історичному, суспільнополітичному контексті залишається важливим критерієм для визначення організаційної специфіки
різних типів суспільств і функцій культури та мистецтва в них. Зокрема, у праці “Соціологія культури” [12] Вільямс звертається до аналізу інститутів
і формацій культури, зауважуючи, що інституційна природа мистецтва підтверджується “досвідом
давніх суспільств, коли митець отримував офіційне
визнання як “частина центральної соціальної організації” [12, 37]. На прикладах з історії традиційних кельтських суспільств, що визначають організаційні відмінності різних типів суспільств, автор
прослідковує специфічну роль офіційно визнаних
митців від давніх суспільств до структурованого
аристократичного суспільства. Офіційне визнання та приналежність до “центральної соціальної
організації”, звісно ж, розкриває соціальні зв’язки
митця із суспільством, і особливо — з владою.
Р. Вільямс наголошує, що “із послабленням централізованої влади змінюються соціальні відносини й
інститут офіційного визнання мистецтва, що стає
більш соціально відстороненим, вивільненим від
завдань легітимації влади і верифікації історії” [12,
37]. Поступово з більш виразною функціональною

диференціацією мистецтва і культури “офіційне
визнання” і “патронаж” утрачають позірно очевидні інституційні риси і надалі в суспільстві визначаються як “акт (дія) соціального вибору” [12, 38].
Натомість інші дослідники , зокрема А. Гюйссен
[7], Річард Максвелл і Тобі Міллер [9], наголошують, що сучасний етап інституалізації культури нерозривно пов’язаний із трансформацією європейського суспільства в XVIII ст. і є наслідком зниження клерикального впливу на мистецтво і культуру,
підсиленням їх значення ринковими механізмами і
політикою, що зумовили кризу культури наприкінці
ХІХ ст., що також зумовлена демократизацією суспільства і розвитком нових техніко-організаційних
форм виробництва (в тому числі і культурного).
Більш того, на думку С. Мартіна [8], саме зниження
церковного тиску і контролю з боку церкви привело до зміни форми і сутності патронатної підтримки: мистецтво набуває рис незалежного автономії
та окремого соціального інституту, якому властиве
“відчуття незалежності, завершенності і самоцінності” і який є своєрідним “орнаментом культури
капіталізму” [8, 16].
Висновки. Отже, з XVIII ст. із набуттям специфічних, відмінних від інших галузей господарювання та суспільних відносин — соціоекономічних механізмів — культурне виробництво створює
унікальну інституційну систему, що формується
за різних соціополітичних умов, форм організації
творчої праці.
“Інститут культури” можна визначити як сферу,
що включає соціальну організацію продукування,
поширення та посередництва культурних продуктів та послуг [6, 3], з одного боку, і як самоорганізаційні форми культурно-мистецького середовища
(академії, гільдії, школи та творчі об’єднання тощо) — з іншого. Розуміння інституту мистецтва і
культури є неможливим поза соціоекономічними
відносинами, особливо давніми їхніми формами
меценатства й інших патронатних форм, зміна
яких, як зазначалося вище, стала закономірним наслідком послаблення соціальної залежності мистецтва від влади — церковної та державної, що, з
одного боку, забезпечувало незалежність праці, з
іншого — викликало соціальну та фінансову невизначеність. Зміна соціальних взаємин на користь
“свідомого обміну” докорінно змінює принципи
соціального самовизначення і “патрона” і водночас
стає для мистецтва специфічною організаційною
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орії Дікі, на перший рівень дослідницьких завдань
виводить “узагальнені” соціально-економічні,
соціально-історичні та суспільні аспекти, залишаючись осторонь від філософської дискусії щодо
сутнісної та естетичної цінності мистецтва. Подібно до визначення “мистецтва” Джорджем Дікі,
прибічники інституційного підходу досліджують
“феномени культури” в межах специфічих культурних об’єктів (артефактів і практик), окреслені
конкретною інституційною структурою. Інституційній підхід, згідно з теорією Дікі, також апелює
до культурного блага як до кандидата для суспільного визнання [6, 3]. Предметне поле дослідження
інституалізації культури включає інтерпретацію
артефактів культури та їх оцінювання, соціальні
відносини в межах культурних практик, взаємодію
окремих організацій культури, економічний обмін
продуктів і послуг культурного призначення, умови професійної практики (в тому числі освітньої
системи), аналіз культурної політики [6, 10], тобто переважно соціально-економічні відносини й
аспекти мистецького середовища. Й саме з цього
випливає головна відмінність цього напряму досліджень із прикладної культурології від низки гуманітарних дисциплін, що так чи інакше дотичні до
інтерпретації феноменів культури.

формою й економічною системою, що підпорядковує художнє самовизначення існуючим правилам і
оцінкам [12, 39].
Загалом, якщо сприймати інституційну теорію
мистецтва як спробу тлумачення більш прикладних аспектів творчості, то теорія Дікі у спрощених
і узагальнених рисах доволі чітко пояснює відмінність соціальної природи мистецтва від інших видів діяльності.
Сьогодні, майже півстоліття потому, як інституційну теорію мистецтва вперше було озвучено,
дослідження культури й інтерпретація її феноменів
за допомогою інституційного підходу стає комплексним методологічним підходом, в якому виділяють чотори головні напрями [6]: культурний
сектор (працівники культури, культурні інституції
й культурне виробництво, гендерні питання, медіа,
технології тощо); культурна політика (законодавча мережа, політичні структури, макроекономічні
умови); економіка культури (культурні блага, обсяги культурного виробництва, зайнятість, спонсорство і благодійність); публічна сфера (сприйняття
та споживання культурних благ, види мистецтва в
публічному просторі, культурна ідентичність і громадянське суспільство, культура і політичні артикуляції) [6, 10]. Підкреслимо, що кожен із наведених
напрямів, якщо дотримуватися думки критиків те-
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Олейник Александра Сергеевна
Институциональные основы искусства и институциональный подход исследования культуры
Аннотация. В статье акцентируется внимание на институциональных аспектах культурного процесса и существующих
подходах и концепциях, связанных с обоснованием институализации как методологического инструмента исследования и интерпретации феноменов культуры и искусства, в частности на философскую концепцию 1970-х годов, получившую название институциональная теория искусства, авторы которой определяли искусство как “социальный институт”, неразрывно
связанный с “миром искусства”, сравнивая социальные взаимоотношения и принцип определения статуса с другими социальными
институтами. Современные исследователи культуры используют институциональный подход как инструмент, позволяющий
одновременно проводить более обширный анализ разных аспектов культуры и организации творческой деятельности.
Ключевые слова: институт культуры, автономия искусства, мир искусства, социоэкономические отношения.

Oliynyk Oleksandra
Institutional Aspects of Art and Institutional Approach in Cultural Studies
Summary. The article gives an introspective review of the genesis for institutional approach as it is seen both in modern
theory of culture and in the philosophy of art and culture in the mid 1970-es in order to recollect and renew the methodology
of cultural studies by the means of complex analyze, which includes not only interpretation of cultural phenomena, but also
focuses on the social, economic and historical context which can be generalized as institutional aspect of cultural process.
The issue of institutionalism in art as the probable signifier of the artworld’s apperception of art-object, artwork or artefact (and art as is) launched both in theoretic concepts and applied studies concerning cultural production and artistic activity. Nowadays the issue obtains more accuracy in western humanitarian society despite the attained experience in theoretic
and applied studies still proceeds seeking of overall complex definition of following terms: “culture”, “art”, “artwork” and
related interpreting and analytic concepts in various approaches. Current socio-economic practice of cultural administration in Ukraine, including recent discussions on the changing functions and role of public authorities, increasing the power
of a professional environment and the public sector, improvement of the legal framework, etc., confirms the relevance of
theoretical study and analysis of the institutional framework of culture creation.
Regarding the term ‘cultural institute’ it is impossible to avoid mentioning the non-classical concept known as institutional theory of art, lacking the theoretical background and argumentation for both philosophy of art and culture and
economy of culture, but nonetheless valuable: the concept attempts to link abovementioned disciplines and suggests unique
and methodologically fruitful approach for cultural research.
The institutional theory of art was suggested by George Dickie as a counterargument in the philosophic discussion of
the 1970-ies regarding meaning and determining of art and its legitimate status in the society. Albeit the key concept of this
theoretical hypothesis — the artworld — initially belongs to another thinker of that time — Arthur Danto, whose thesis was
drawn up to emphasize the specifics and uniqueness of the social relations in art demanding from the engaged parties (artists, dealers and audience) the deep understanding of intangible and unseen features of art, which upon Danto’s point of view
is impossible without acknowledgement of “atmosphere of artistic theory” and “knowledge of the art history”. Despite the
fact that institutional theory of art was criticized for the insufficiency of theoretic basics and generalization of key concepts
and processes, the number of modern authors recall the concept as an important theoretic source for further cultural, social
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and economic studies of art and culture. Shifting the focus from aesthetics and symbolic meaning of the artwork to the more
general issues and complex context of artistic world is seen as the most valuable part of the Dickie’s theory, not to mention
the remark of T Cohen suggesting that Dickie “explained the inexplicable” in the philosophic discourse of “defining the
art”.
However the institution of culture and art was discussed in similar terms in the Sociology of Culture, written by Raymond
Williams in 1981. Author discloses that artists obtained specific instituted social status within the societies (especially controlled either by church or by state), and the social relations may be revised as major feature of determination and distinction
of various early types of the societies. However the rapid social changes that have been taking place held in Europe since
the 18th century greatly impacted the habitual social hierarchy and art’s dependency on the power of church, state or liberal
patron.
Indeed, modern cultural theory suggests complex institutional approach, which aims cultural production (including
various forms and modes of artistic expression and creativity) and describes in term of more wide general sociocultural and
economic context. This approach echoes the Dickie’s original concept to define artwork in the sense of “artifact as a set of
aspects of which has had conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person(s) acting on behalf of a
certain social institution (the artworld)”, and is thought to be theoretically fruitful in case of respectful coherence with the
existent tradititon to reflect uniqueness of art throught the prevalence of aesthetic value as an irrefutable thesis.
Key words: institution of culture, autonomy of art, artworks, socioeconomic relations.

44

Стаття надійшла до редакції 20.07.2016.

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

УДК 130.2

Культура та цивілізація: аналіз джерел і літератури
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Анотація. За допомогою культурологічного методологічного інструментарію здійснено аналітичний огляд основних або типових різноманітних джерел і літератури, що присвячені проблемам культури та цивілізації. Доведено, що й на сьогодні фактично відсутні роботи, в яких
за допомогою компаративістської культурології було б проаналізовано
такі поняття, як “культура” та “цивілізація”. Здійснена спроба авторського бачення вказаних дефініцій.
Ключові слова: культура, цивілізація, джерела, література, культурологічний аналіз, компаративістика.

На сьогодні в добу цивілізаційних змін сучасної цивілізації
надзвичайно зросло значення культурних перетворень, самої
культури на формування суспільства, людини й, загалом, світового співтовариства. Саме тому визначення дефініцій “культура”, “цивілізація”, їх компаративістський культурологічний
аналіз мають провідне, вирішальне значення для реформування сучасного інформаційного суспільства і особливо — для
формування моделі майбутнього розвитку людства. Визначення змістовних ознак понять “культура” та “цивілізація” є надзвичайно актуальним.
Виклад основного матеріалу. Визначитися із застосуванням понять “цивілізація” та “культура” неможливо без розгляду
головних методологічних підходів, які існують у світовій науковій традиції, до теоретичного осмислення соціокультурного
розвитку світового співтовариства. Вказані підходи пов’язані
переважно з концепціями стадійності, полілінійності та цивілізаційної унікальності. Саме вони породжують відповідні
парадигми: лінійно-стадійні, Сходу-Заходу і “локальних цивілізацій”. Лінійно-стадійні підходи до соціокультурного розвитку людства розроблялися та застосовувалися здебільшого від
середини ХVІІІ ст. У подальшому, протягом ХХ ст., стадійне
тлумачення історичного процесу застосовувалося переважно
представниками неоволюціонізму. Одночасно слід зауважити,
що на сьогодні аналіз джерел та літератури з проблем культури
та цивілізації неможливо здійснити, не базуючись на методах
і принципах порівняльної, компаративістської культурології та
нелінійності.
Аналіз історії еволюційного шляху людства в руслі стадійності та полілінійності дає змогу зробити висновки про унікальності окремих цивілізацій. Сутність останніх не обмежується
ні їх стадійними показниками, ні віднесенням їх до західно-
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го чи східного типів розвитку. Спроби осмислення
дискретності еволюції людства та характеристики
внутрішньої природи окремих суспільств можемо знайти в роботах Ш. Монтеск’є, І. Г. Ґердера,
Ґ. В. Ф. Гегеля та ін. До речі, однією із фундаментальніших в цій проблематиці була теорія М. Я. Данилевського [16]. Адже саме він наполягав на вивченні передусім окремих, самодостатніх культур
різних народів світу, а згодом уже на цій основі
на дослідженні історії людства загалом. Фундаментальний внесок у розробку цієї проблеми вніс
О. Шпенґлер. Він обгрунтував “морфологічну” нерозривність соціокультурних рис відповідних цілісностей на кожному хронологічному зрізі їх розвитку [57].
Водночас слід зауважити, що всіх названих вчених об’єднує одна суттєва вада ― вони розглядали культурно-цивілізаційні спільності як стадійно
рівномасштабні, відокремлені, не враховували
специфіки шляхів їх розвитку. Саме тому для нас
становить інтерес наукове досягнення А. Дж. Тойнбі, який розглядав з компаративістських позицій
розвиток окремих цивілізацій у просторі й часі та
вивчав особливості їх взаємодії з урахуванням наукових результатів своїх попередників [37]. І хоч
за останні десятиріччя знання цих питань значно
збагатилися, все ж таки концепція А. Дж. Тойнбі і
на сьогодні віддзеркалює основні прояви світового
цивілізаційного процесу. Щоправда, теорію було
створено фактично без урахування можливостей
узагальнення історико-культурної конкретики. Не
було враховано й ідей полілінійності історичного
руху, зокрема виявленої М. Вебером цивілізаційна специфіки господарчої етики світових релігій.
[37, 6]. До речі, релігійна ознака часто слугувала
визначальною ознакою цивілізації. І не тільки А.
Дж. Тойнбі, а й С. Гантінгтон [46; 51] вважав, що
релігія є однією з основних характеристик цивілізації. Зрозуміло, що релігія має важливий вплив на
духовність суспільства, його культуру. Але не слід
це явище й переоцінювати. Адже численні суспільні явища цивілізації, особливо в добу глобалізації,
взаємообумовлені та взаємопов’язані.
Своєрідним, дещо іншим і не менш цікавим є
тлумачення дефініції “цивілізація” О. Шпенглером. Він трактував цивілізацію як певну субстанційну сукупність. Водночас цивілізація протиставлялась культурі як царині органічно-життєвого.
О. Шпенглер стверджував, що культура в про-

цесі розвитку спускається до рівня цивілізації й
разом з нею рухається назустріч своїй загибелі
[57], із чим без суттєвих заперечень погодитися
неможливо.
І, нарешті, вчені, аналізуючи ХХ та ХХІ ст. розрізняють цивілізації традиційні та техногенні. До
традиційних відносять ті цивілізації, в яких життєвий уклад характеризується повільними змінами,
особливо у сфері виробництва, консервацією традиційних форм культури, відтворенням основних
соціальних структур та способу життя. Наприкінці ХХ ст. у високорозвинених країнах активно
формується інформаційна цивілізація. Різновиди
розвитку її фаз іноді поділяють на “інформаційне
суспільство” та “постіндустріальне суспільство”
[3; 15; 47]. Слід зауважити, що, враховуючи обсяг статті, автор свідомо обмежив аналіз джерел
ХІХ–ХХ ст. такими роботами, в яких представлено
основні концептуальні положення тих часів стосовно понять “культура” та “цивілізація”.
Сьогодні проблеми цивілізацій, їх особливості
вивчають багато фахівців — культурологи, філософи, соціологи, історики, етнологи, психологи, мистецтвознавці та ін. Зазвичай цивілізаційний підхід
до історії тлумачиться як протиставлення формаційному. Але, на жаль, беззаперечного та загальноприйнятого визначення ні формації, ні цивілізації
не існує, оскільки ці процеси складні та суперечливі. Одночасно в безлічі питань вказаної проблеми
для нас важливим є виявлення особливостей генезису цивілізації, зародження в її межах феномена
культури. Адже характеристика процесів становлення та розвитку формації чи цивілізації для нас
є підставою, фундаментом для вивчення архетипів
історико-культурологічного розвитку людства.
Однією із фундаментальних спроб систематизації реальних уявлень про соціокультурний розвиток людства та створення методологічних засад
теорії цивілізаційного процесу є праця вітчизняного дослідника Ю. В. Павленка “Історія світової цивілізації” [36] та його докторська дисертація “Методологічні засади теорії цивілізаційного процесу”
[37]. Ю. Павленко здійснив комплексний, культурологічний аналіз вказаних проблем. Йому вдалося плюралістично поєднати не тільки різні підходи
до історико-культурологічних проблем людської
спільноти, а й виявити багатоваріантність людської
діяльності. Особливо актуальним був нелінійний
розгляд кардинального для світового історичного
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процесу перетворення Західнохристиянської цивілізації у Новоєвропейську — Північноатлантичну,
а потім у Макрохристиянську цивілізаційну ойкумену ХХ ст. Глибше осмислення цивілізаційних
процесів упродовж ХХ ст. викладено в праці Ю. В.
Павленка у співавторстві з М. Ю. Пахомовим та С.
Б. Кримським [40]. У ній висвітлено питання глобальних трансформацій сьогодення. Особливу увагу приділено тенденціям глобалізації та регіоналізації в сучасному соціумі, аналізу суперечностей
цивілізаційного розвитку Макрохристиянського
світу тощо.
Слід зауважити, що для сучасного наукового
дискурсу культурологічний підхід до аналізу еволюційних процесів сучасного світу характеризується не тільки тлумаченням понять “цивілізація”
та “культура” як глобальних парадигм, а й доповнюється твердженням, що цивілізація тяжіє до
техносу, а “культура” — до духовності [52].
Доволі цікавими серед сучасних наукових розробок з проблематики культури та цивілізації є
серія збірників “Цивілізація” [53], в яких аналізуються як теоретичні, так і історичні аспекти проблем культури та цивілізації. До таких, наприклад,
належать стаття І. В. Следзевського “Евристичні
можливості та межі цивілізаційного підходу” [43],
в якій поставлено питання про межі релевантності
цивілізаційного підходу, та статті провідних світових спеціалістів з цивілізаційної проблематики С.
Н. Айзенштадта [1] та С. Гантінгтона [51].
Дослідження проблем культури та цивілізації в
українській історико-культурологічній думці вимагає, на наш погляд, передусім простеження еволюції концепцій про культуру та цивілізацію в Україні
від середини ХVІІІ і упродовж ХІХ ст. Для цього
були опрацьовані роботи таких видатних мислителів України, як Г. С. Сковорода, М. В. Гоголь, П. Д.
Юркевич та П. О. Куліш.
Ключового значення в цьому дослідженні набуває творчість, життя та соціально-філософські побудови Г. Сковороди. Джерельна база, що використовувалася на цьому етапі дослідження, охоплює
такі трактати мислителя: “Розмова пʼяти подорожніх про істинне щастя в житті”, “Кільце”, “Розмова,
названа алфавіт, або Буквар миру”, “Жінка Лотова”
та деякі уривки з “Саду божественних пісень” [42].
Переважно саме в цих творах містяться погляди на
цивілізацію Г. С. Сковороди.
Серед джерел і літератури, присвячених ді-

яльності Г. Сковороди особливо вирізняється біографічне дослідження про Г. Сковороду, здійснене
М. Ковалинським, та дослідження його творчості
Д. Чижевським [54; 55]. Останній наголошував, що
Сковорода із свого життя зробив свою філософію
і втілив її у життя. Однією з базових праць, які дають загальне уявлення про творчість Г. Сковороди,
є робота Д. Багалія “Український мандрований філософ Григорій Сковорода” [4], в якій здійснено
бібліографічний огляд праць з вивчення творчості
Г. Сковороди та детально досліджено його життєвий і творчий шлях. В цьому ж аспекті цікавими
для нас є праці: В. Шинкарука “Філософія Григорія Сковороди” [56]; І. Ф. Драча у співавторстві з
М. В. Поповичем та М. В. Кримським “Григорій
Сковорода” [17]; Л. В. Ушкалова та О. М. Марченко “Нариси з філософії Григорія Сковороди” [48]
та ін.
На тлі наукового дискурсу, який ми окреслили,
становить інтерес і творчість М. Гоголя. Одним із
тих, хто відкрив М. Гоголя як українського філософа, був Д. Чижевський, який дав глибокий аналіз
його філософських поглядів. Цікавими є роздуми
про творчість М. Гоголя М. П. Драгоманова, який
вважав М. Гоголя “одним із перших моторів нашого
національного руху”, І. Я. Франка, який характеризує творчість М. Гоголя в численних працях з питань
естетики й історії літератури. Своєрідною творчою
розвідкою філософських інтенцій М. Гоголя були
дослідження А. Білого, В. Гіппіус “Гоголь”, Д. С. Мережковського “Гоголь и черт”, у якому зазначено, що
творець зброєю сміху бореться з містичною і реальною істотою (чортом), із цим вічним злом, в якому
зосередилося заперечення Бога, до якого М. Гоголь
спрямував пошуки свого життя [11].
Для з’ясування рівня вивчення проблем культури та цивілізації у вітчизняній гуманітаристиці
необхідно проаналізувати й роботи відомого українського філософа П. Д. Юркевича. Джерельною
базою для вивчення поглядів на культуру та цивілізацію П. Д. Юркевича стали його праця “Ідея”,
стаття “З науки про людський дух” і трактат “Серце та його значення в духовному житті людини”
[59]. Його роботи мають переважно історикофілософську загальну спрямованість. Позитивну
характеристику його праць ми знаходимо в таких
авторів, як М. Бердяєв, В. Зіньковський, О. Лосєв,
М. Лосський, В. Соловйов [44], Г. Шпет [58].
Слід зауважити, що в останні десятиліття зріс
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течіями та соціальними верствами [14, 8, 9]. Серед
праць, присвячених цьому українському мислителю, слід відзначити ті з них, у яких ідеться про
історичне буття українського народу, його менталітет, їх філософсько-культурологічні трансформації в європейському контексті. Особливий інтерес
становить робота Д. Чижевського “Нариси з історії
філософії на Україні”. В ній автор, досліджуючи
еволюцію філософської думки України, формує
чимало культурологічно-філософських ідей. До
них він відносить і так звану “філософію серця”,
яку тлумачить, аналізуючи твори К. ТранквіліонаСтавровецього, і далі — Г. Сковороди, П. Куліша,
М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Юркевича та ін. [55].
У цілому ж вітчизняні джерелознавство та історіографія багато в чому фундуються на науковому
та творчому доробку видатних мислителів України
кінця ХІХ — середини ХХ ст., таких як М. П. Драгоманов, І. Я. Франко та В. І. Вернадський та ін.
Саме у їх роботах ми спостерігаємо процеси формування на основі духовних надбань та тогочасних
концепцій й своєрідних поглядів на культуру та цивілізацію [9; 18; 50].
Слід зауважити, що творчість М. П. Драгоманова сприймається різними мислителями неоднозначно, найчастіше оцінки даються діаметрально
протилежні. Сам М. П. Драгоманов зауважував:
“Я завше прожив так, що мене по меншій мірі з
двох боків лаяли, й навіть таке сам собі правило
виробив, що як що-небудь напишу таке, що лають
тільки з одного боку, то вважаю за діло невдячне”
[49, 9‒10]. Подібний феномен пояснювався, мабуть, різнобічністю і широтою його поглядів. Про
це писали за його життя й по його смерті видатні
суспільно-культурні діячі, філософи, історики, літературознавці — С. Єфремов [21], Б. Кістяківський
[25] та ін. Показово, що при неоднозначному ставленні до творчості М. Драгоманова різних авторів,
усі вони одностайно визнавали його видатний внесок у вітчизняну гуманітаристику. Слід зауважити,
що різнобічність, неординарність і суперечливість
поглядів М. П. Драгоманова, з одного боку, говорить про фундаментальність внеску автора в духовну скарбницю і не тільки України, з іншого боку,
закономірно породжувала і породжує протилежні
оцінки його творчості. Це, безперечно, стосується
і його поглядів на культуру та цивілізацію, які, на
жаль, ще не стали темою окремого дослідження у
вітчизняній літературі. Тому в цій статті ми спира-

інтерес до праць П. Д. Юркевича. Це пояснюється, на наш погляд, переосмисленням тих сторінок
української філософської думки, які були заборонені за радянських часів. Цьому, до речі, сприяли традиційні (з 1994 р.) читання в Києво-Могилянській
академії, присвячені Памфілу Юркевичу. Опубліковані статті висвітлюють різні аспекти його філософії. Слід зауважити, що погляди вченого на
культуру та цивілізацію практично не вивчалися.
Ряд авторів намагалися визначити специфіку української філософії порівняно з основними тенденціями розвитку російської філософії. Так, М. Лук,
спираючись на вчення П. Юркевича про ідею, намагається обґрунтувати поняття “української національної ідеї” [29]. С. Ярмусь та інші, звертаючись
до ідейно-теоретичних джерел філософського світогляду Юркевича, особливо наголошують на його
християнському антропологізмі [60].
В аспекті проблематики для цієї статті становлять науковий інтерес роботи П. Куліша. Саме
в його циклі публіцистично-розповідних творів
“Листи з хутора” [27] та книзі-сповіді “Хуторская
философия и удаленная от света поэзия” будується
своєрідна концепція “хуторської філософії”, яка, за
твердженням Є. Нахліка, ще довго підживлюватиме
евристичний інтерес дослідників, бо “є своєрідною
єднальною ланкою між різними етапами в усвідомленні європейською науковою думкою проблем цивілізації: русоїзмом та пошуками відповідальності
між розвитком культури й цивілізації представниками іншої генерації філософів (М. Бердяєвим, О.
Шпенглером та ін.)” [34, 5].
Слід зауважити, що творче надбання П. Куліша
вже наприкінці ХІХ ст. досліджували М. Драгоманов, І. Франко, С. Томашевський, Б. Грінченко [12;
34] та ін. І вже тоді стало зрозуміло, що його творчість неоднозначна й суперечлива ― як і сама його
особистість. Цікавими є творчі розвідки С. Єфремова [20], який розглядав роботи П. Куліша не лише
в контексті історії письменства, але намагався проаналізувати його внутрішній світ, “сумніви філософської натури”. З іншого боку, М. Грушевський,
аналізуючи джерела національно-культурного відродження України, дав характеристику етнопсихологічних і соціально-традиційних підоснов, як він
писав “Кулішевої творчості”. Грушевський наголошував, що дослідники повинні цікавитись передусім не фактами так званої безсистемності П. Куліша,
а ― зв’язком його з добою, певними ідеологічними
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лися на весь потужний масив літератури з дослідження творчості мислителя [29; 49].
Наступний пласт джерел і літератури, в якому,
окрім загальногуманітарних, ставляться й питання
про культуру й цивілізацію, пов’язаний із творчістю
учня М. П. Драгоманова ― І. Я. Франка. Щоправда, проблемами культури та цивілізації І. Франко
займався переважно в межах розгляду ідеї прогресу. Саме в його працях про концепцію “духовного
прогресу” формується системне уявлення автора
стосовно проблем культури та цивілізації. Уже в
20–30-х роках ХХ ст. публікуються наукові праці, в
яких аналізуються роботи І. Я. Франка. У розвідках
М. Лозинського, Є. Маланюка, С. Єфремова висвітлено основні напрями духовної спадщини мислителя [22; 28; 30]. У працях науковців, особливо останніх десятиріч, визнано видатну роль І. Я. Франка в
міжнародному культурному процесі та здійснено
незаангажовану спробу комплексного підходу до
творчості І. Я. Франка. Серед цих праць вирізняється робота сучасної української дослідниці О. Забужко “Філософія української ідеї та європейський
контекст: франківський період”. Це комплексне
дослідження розвитку української ідеї зазначеного
періоду і містить цінні зауваження та оригінальний
підхід щодо творчості І. Франка [23].
Для нашого наукового дискурсу особливий інтерес становлять класичні роботи В. І. Вернадського, який не тільки визначив виміри прогресу, а й дав
розгорнуту картину майбутнього — картину сфери
розуму, “ноосфери”, виявив ставлення до культури
та цивілізації, викладене в багатьох його творах,
але особливо в роботі “Философские мысли натуралиста” [10]. Чимало перевидань його його творів,
особливо європейськими мовами, свідчить про те
що настав нарешті час, коли реалізувалась можливість оприлюднити світові наукові досягнення В.І.
Вернадського.
Отже, можна констатувати, що проблема визначення та співвідношення понять “культура” та
“цивілізація” має фундаментальну базу джерел та
літератури. Однак аналіз рівня наукової розробки
теми показав, що дослідження поглядів на культуру та цивілізацію в українській гуманітаристиці,
зокрема ― філософсько-культурологічній думці майже не представлене окремими науковими
працями.
І, нарешті, розглянемо роботи, які вийшли друком в останні роки й були присвячені тим чи іншим

питанням культури і цивілізації. Серед них виділяються, наприклад, статті Ю. Ю. Бородецької,
І. В. Ковальчук, Т. Метельової, І. Пасько, А. Камаралі та ін. [8; 24; 26; 32; 39]. У них розглядаються
переважно аспекти співвідношення понять “культура” та “цивілізація”. Трактування усіх понять базується переважно на усталених поглядах відомих
вчених. Окремо стоять декілька монографій, це передусім роботи В. С. Степіна та А. П. Овчиннікової
[35; 45]. І якщо роботи другої присвячено здебільшого юридичним аспектам вказаної тематики, то
монографія В. С. Степіна безпосередньо стосується нашої теми.У ній викладено концепцію культури, яка трактується як складноорганізована система людської діяльності, що розвивається, водночас
дається й тлумачення поняття цивілізації. Основну
увагу автор приділяє науковому пошуку відповідей
на виклики, які мають суттєвий інтерес та значення
для російського суспільства [45].
Окремі статті , які теж вийшли друком в останні роки, присвячено або проблемам культури, або
цивілізації. Проблеми культури висвітлюються в
статтях С. Грипич, В. О. Радзієвського та ін. [13;
41].Серед таких робіт варто виокремити монографію Ю. П. Богуцького, Н. Корабльової та Г. Чміль,
в якій на багатому культурологічному матеріалі
характеризуються нові культурологічні архетипи
як соціодинамічний процес людинотворення [6].
З іншого боку, ряд статей присвячено цивілізаційним проблемам. Так, у статтях Р. Г. Браславського,
В. М. Межуєва, М. І. Найдорфа, О. В. Палагіна та
ін. ідеться про розвиток цивілізації в сучасних глобалізаційних умовах [7; 31; 33; 38]. Серед таких
праць виокремлюється монографія Ю. І. Євтушка ― стосовно майбутнього земної цивілізації [19],
а також матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (2013 р.), присвяченої актуальним питанням розвитку сучасної цивілізації [2].
Висновки. Таким чином, розгляд робіт, що вийшли друком в останні роки та були присвячені
проблемам культури й цивілізації, показав, що і
в них окремо фактично не розглядалися питання джерелознавчого та історіографічного аналізу
праць, присвячених проблемам культури та цивілізації. Недостатній рівень досліджуваності вказаних проблем пов’язано із рядом об’єктивних та
суб’єктивних чинників. Передусім слід вказати на
відсутність одностайності вчених з приводу визначень дефініцій “культура” та “цивілізація”. Чис49
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ленні роботи, присвячені цим питанням, дають різні їх тлумачення. Часто-густо поняття “культура”
та “цивілізація” необгрунтовано вживаються як
слова-синоніми. У багатьох роботахвисвітлюються
питання або культури, або цивілізації. Водночас і в
тих, і в тих ці дефініції використовуються виключно для пояснення історичної динаміки розвитку
соціуму. Не є винятком й публікації, в яких циві-

лізація трактується як протилежність культури, її
негатив, з чим аж ніяк не можна погодитись.
Отже, у наукових роботах досі відсутній системний методологічний аналіз співвідношення
понять “культура” та “цивілізація”, визначення їх
ролі в глобалізаційній еволюції як світового співтовариства, так і його окремих, зокрема ― української, спільнот.
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Шейко Василий Николаевич

Культура и цивилизация: анализ источников и литературы
Аннотация. При помощи культурологического методологического инструментария осуществлен аналитический обзор
основных или типичных разнообразных источников и литературы, посвященных проблемам культуры и цивилизации.
Доказано, что и на сегодня фактически отсутствуют работы, в которых при помощи компаративистской культурологии были бы проанализированы такие понятия, как “культура” и “цивилизация”. Осуществена попытка авторского
видения указанных дефиниций.
Ключевые слова: культура, цивилизация, источники, литература, культурологический анализ, компаративистика.

Sheiko Vasyl
Culture and Civilisation Analysis of Sources and Literature
Summary. Making use of culturological methodological tools, the author carries out an analytical overview of basic or typical
various sources and literature dealing with the issues relating to culture and civilization. Studies analyzing the notions of
ʼcultureʼand ʼcivilizationʼ from the position of comparative culturology have not been found. An attempt is made to formulate the
authorʼs definitions of these terms.
Key words: culture, civilization, sources, literature, culturological analysis, comparative studies.
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Анотація. У статті розглянуто культурологічну концепцію
Михайла Семенка, яка формувалася ним у 20-х роках ХХ ст. У цій
концепції автор проголошує теорію культів, де, зокрема, замінює
базові поняття форми і змісту поняттями ідеології та фактури.
Він пропонує концепцію конструкції та деструкції як практичний
підхід до існування теорії культів. Пише про методи культурного
будівництва нової епохи. Також проголошує мистецтво деструктивним культом, тобто таким, що перебуває на невідворотному
шляху зникнення.
Ключові слова: Михайло Семенко, культура, мистецтво, культ,
ідеологія, фактура, конструкція.

Сучасне українське літературознавство закономірно визначає М. Семенка як передового представника експериментального авангарду. “До неперевершених експериментаторів
у галузі створення нових поетичних образів, пошуку нової
ритміки віршованих текстів, їх синтаксичного й пунктуаційного оформлення, а також у царині оказіональної лексичної
номінації належить Михайль Семенко, з чиїм іменем пов’язані
витоки українського футуризму. Ніхто з поетів 20–30-х років
ХХ ст., крім хіба що П. Тичини, а в російській поезії — В. Маяковського і В. Хлєбнікова, не відзначався такою яскравою і
багатою палітрою авторських новотворів, як М. Семенко”
[1, 176]. Не дивними й не випадковими й у цьому, зокрема,
контексті видаються подібні аналогії. Паралель М. Семенко —
В. Маяковський актуальна не так у межах напряму футуризму,
як у світоглядному, філософському контексті, і, як наслідок: в
культурному і мистецькому.
Діяльність М. Семенка виходить за межі літератури, відходить від футуристичних гасел далеко за межі футуризму та
панфутуризму як певних творчих систем. Хоча і сам панфутуризм, явище виключно української літератури, маніфестоване
Гео. Шкурупієм, М. Семенком, М. Яловим, О. Слісаренком,
М. Ірчаном і М. Терещенком, теоретично стверджене у статтях
Гео. Шкурупія та М. Семенка, являв собою складний мистецький напрям. “Панфутуризм 20-х років XX ст. формувався на
творчому поєднанні засад західноєвропейського футуристського літературно-мистецького руху, здобутків художньої практики
його російських апологетів у межах похідних від нього кубофутуристської та егофутуристської платформ” [2, 502].
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Філософська система М. Семенка сформувала
певний методологічний підхід до бачення не тільки
мистецтва, а й культури в цілому. Погляди М. Семенка, вибудувані в цілісну філософську концепцію, ґрунтовано на засадах не тільки футуризму
та панфутуризму. У них відчутний весь комплекс
новітніх авангардних тенденцій. Зокрема, важливі
позиції у ній посідають конструктивістські засади,
від суто конструктивістської термінології до стратегічних і тактичних методів з реалізації в життя
даної концепції.
Концепція М. Семенка відображує культурну
ситуацію 20-х років ХХ ст. в Україні, а також є відправною точкою до розуміння конструктивізму як
мистецької течії в Україні. Творча спадщина поета
досліджується достатньо ґрунтовно, зокрема в працях М. Сулими, Є. Адельгейма, Н. Костенко, В. Гаряївої, Г. Черниша, Ю. Коваліва, О. Ільницького та
ін., теоретична — зокрема, С. Жаданом, Г. Вдовиченком, А. Білою, Я. Демиденко та ін. Метою цього дослідження є вивчення філософської системи
М. Семенка, визначення її базових елементів і надбудов в контексті конструктивістського напряму
авангарду.
“Теорія культів” М. Семенка. Найважливіші статті з викладом концепції Михайля Семенка
— “Мистецтво як культ” (березень 1924) та “До
постановки питання про застосування ленінізму
на 3-му фронті” (листопад 1924). Свідомий необхідності загальнофілософського обґрунтування
власних концепцій, відчуваючи багатоплановість
різноманітних ухилів, “жахливу розбіжність думок” і “відсутність комуністичної політики в мистецтві”, теоретик переконаний, що саме теорія має
врятувати ситуацію. Тому “…всебічне філософічне обґрунтування цієї практики, наукова система,
вироблена на підставі цієї практики, дасть нам
можливість остаточно покінчити з буржуазними і
дрібно-буржуазними ідеями, які проти нас скеровані” [6, 222]. Теоретик здійснює спробу “філософичного обґрунтування революційного марксизму
в галузі культури й особливо — мистецтва”. Ідеться про формування завершеної системи з певною
настановою. “Маючи таку систему, вироблену на
сучасній пролетарській практиці, ми обертаємо її в
свою державну політику, і біля цього керма можемо сміливо дивитися в майбутнє” [6, 222].
Як зазначав Ол. Полторацький у 1929 р.: “Панфутуризм — то є застосування ґрунтовних прин-

ципів марксизму до конкретних обставин. Панфутуризм — то є найпослідовніша, а значить і єдина
послідовна система пристосування марксизму до
питань мистецтва” [3, 42].
М. Семенко пропонує застосування теорії аналогій щодо оцінки культурних явищ і перспектив
культурного поступу. Під “теорією аналогій” він
має на увазі “найвищу дисципліну”, що поєднувала
б усі висновки синтезованих наук і стала б “наукою
наук”, мала б своїм завданням не тільки пояснювати світові явища, а й підкорювати одній конкретній
формулі всі дані окремих наук і спеціалізованих
дисциплін після відшукання нормативних їх виявів.
Необхідність узагальнення всіх точних знань
про природу і її явища провокують пошук математичної формули в динамічному її вираженні, за
допомогою якої можна було б провести таке узагальнення. Відкидаючи підхід О. Шпенґлера, так
звану найновішу ідеалістичну будову, він пропонує
шукати таку формулу, ґрунтуючись на теорії революційного марксизму і наукових перспективах ленінізму. Початкова точка пошуку такої формули —
усвідомлення двох законів моністичної діалектики
руху всякого процесу.
Перший постулат теорії аналогій, що є динамічним означенням теорії культів, М. Семенко вкладає в таку послідовність: деструкція й конструкція
в математиці й фізиці; деструкція й конструкція в
природознавстві й біології; де- й кон- в історії суспільства; де- й кон- в культурі і побуті; де- й конв елементах культури, (напр., в релігії, мистецтві,
філософії, техніці тощо); де- й кон- в елементах
культу, (напр., в поезії, театрі, музиці тощо); де- й
кон- в ідеології (надбудова кожного культу зокрема й спільний об’єднавчий елемент всіх культів);
де- й кон- фактури (спеціальний елемент кожного
культу зокрема й спільна база всіх культів разом);
де- й кон- елементів фактури кожного окремого
культу, напр., де- й кон- форми, де- й кон- змісту в
мистецтві тощо; де- й кон- елементів форми, напр.,
методу чи ритму тощо. Ця одноманітна схема, за
твердженням автора, поширена в усіх галузях людського знання, діяльності й праці і має вичерпати
питання про наукову філософію, теорію та наукову
практику.
Для наукової фіксації теорії об’єктивних аналогій потрібно встановити переходи, зв’язки й точки
зіткнення макрокосму й мікрокосму, органічного й
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неорганічного, суб’єктивного й об’єктивного, фізіології та психології (враховуючи новітні досягнення
і перспективи), математики й економіки, соціології
й економічної політики, економіки й ідеології, економічної політики й ідеологічної політики.
Теоретик прагне масштабних узагальнень, обираючи мистецтво лише як прикладний показовий
напрям. Використання специфічної термінології,
зокрема, оперування категоріями макро- і мікрокосму, свідчить, про філософську обізнаність автора і про належність його до певних філософських традицій, не зважаючи на його радикальні
погляди.
Отже, “панфутуристична” теорія претендує на
всезагальний масштаб культурного оперування. Ол.
Полторацький убачає основні проблеми панфутуристичної системи так: 1. Мистецтво як процес. 2.
Роль мистецтва. 3. Фактура мистецтва. 4. Деструкція — конструкція. 5. Мінімальна та максимальна
панфутуристичні програми.
Культура як система культів. М. Семенко пропонує розглядати культуру як систему культів, з
комплексом релігійного, мистецького, наукового
(духовна культура) та інших культів. Її розвиток,
розгортання відбувається як рух вперед цілісної
системи. Цілком закономірним і природним явищем
є одночасне рухоме співіснування конструктивних
і деструктивних культів у системі культури.
Існування системи всякого культу визначається
поняттями ідеології й фактури. “Зміст їхній змінюється в часі таким чином, що вся система культу
має рухомий характер, причому цей рух скеровується динамічними силами деструкції й конструкції, закладеними в природі цілої системи культу й
кожного окремого елементу її. Такий режим існування характерний як для деструктивних, так і для
конструктивних культів” [5, 175].
Культура складається з ідеології (надбудови —
напр., патріархальна, феодальна, капіталістична,
комуністична ідеології) й фактури (база — продуктивний стан, господарча форма, напр., натуральне
чи кріпацьке господарство, торговельний, промисловий чи державний капітал, комунізм).
“Ідеологія й фактура є рівняння, що розв’язує
питання про структуру мистецтва (й усякого іншого культу). Деструкція й конструкція розв’язує питання про динаміку й діалектику внутріструктурного процесу. Формула статики + формула динаміки є цілий культ, як об’єкт” [6, 222]. Система культу

є рухомою. Вона рухається сама відносно себе і
одночасно — навколо системи культів.
М. Семенко був переконаний, що “теорія культів розв’язує проблему пролетарської й буржуазної
культури. Закон деструкції й конструкції, ужитий в
активній формі (свідома деструкція, свідома конструкція), дає наукову тактику, організовану практику й загальнообов’язкову політику” [6, 223].
Сучасну добу теоретик визначає як перехідну — проміжок між деструкцією і конструкцією.
Ленінізм (диктатура пролетаріату) є привід і метод
“до встановлення системи культів в її статиці й динаміці… Ужиття ленінізму в мистецтві розв’язує
питання про комуністичну політику в мистецтві”
[6, 223].
Процес культури характеризується домінуванням одного культу з інших культів. Це домінування
виражається у підкоренні й навіть усуненні іншого культу. Кожен культ є тимчасовим, утилітарним
чинником людського соціального існування. Генеза кожного культу доводить його суто практичний,
утилітарний характер біо-соціальної потреби. В
кожному окремому культі, своєю чергою, зосереджено ті самі характерні ознаки та прояви, які характеризують й увесь комплекс культів, тобто культуру.
Ідеологія і фактура. “Ідеологія й фактура —
нові центри, якими ми заміняємо метафізичну
систему форми й змісту” [6, 223]. Відмова від попередньої системи форми й змісту здійснена з причин “замкненості” цієї системи, “обмеженості і
безпросвітності в самому її єстві”. М. Семенко наголошує на тому, що зміна відбувається не лише в
термінологічній площині. Нові питання центрації
вводяться з метою створення нового узагальнення,
метою якого є конкретизація і уточнення прийомів
оперування елементами та категоріями мистецтва.
Схожі ідеї, тільки значно обережніше висловлені, з’являються й у В. Маяковського. В неопублікованому ним вступі до збірки “Леф” (1929) визначено таку концепцію призначення мистецтва: “Усі
суперечки наші і з ворогами, і з друзями про те, що
важливіше: “як робити” чи “що робити”, ми покриваємо тепер основним нашим літературним лозунгом “для чого робити”, тобто ми встановлюємо
примат мети і над змістом і над формою” [8].
М. Семенко ж надзвичайно чітко висловлює
свої позиції. Ідеологію й фактуру він визначає як
конкретний організм, сповнений буйної динаміки
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й рушійних моментів, і водночас ідеологія й фактура є завершальною моделлю всякого культу, його
схематичним, алгебраїчним виразом. “Поняття ідеології та фактури у мистецтві, одночасно з їхньою
функціональною залежністю, математично можна
було б уявити собі так: якщо ідеологія є межею,
то фактура є її змінною величиною. Фактура являє
собою поняття складне та містить такі складові
частини: матеріал, форму і зміст. Усі ці елементи
фактури, взяті разом, перебувають у залежності від
законів, що регулюють побут, тоді як ідеологія є
імпульсом, що корегує в них і підпорядковується
закону, який регулює свідомість” [7, 274].
“Ідеологія є вольовий (свідомий — класова свідомість чи несвідомий — суспільна психологія),
діючий, організаційний чинник мистецтва, що перебуває, на підставі основного закону Маркса, у
функціональній залежності від бази. Ідеологія (а не
зміст) керує кожним поетом, маляром, режисером.
Закінчена класова свідомість (чи психологія — це
не одне й те саме) керує не тільки політиком, економістом, а й белетристом, артистом, музикантом.
Ідеологія є основний імпульс всякої соціальної акції” [6, 223].
Ідеологія перебуває в безпосередній (чи посередній) функціональній залежності від наступних
чинників: а) соціальна політика — класи, класова
боротьба, партії; в) економіка — господарчі відносини, продуктивний стан, побут; с) природа — географічне положення, біологічні елементи суспільної людини.
Ідеологією в її активному значенні є вираз (символ, термін) для комплексу синтезованих діючих
сил культу, що їх виявляють: а) творчий імпульс,
імпульс винахідливості (підсвідомо-інтуїтивна
частина процесу продукції); в) біо-соціологічні
підвалини розумового виробництва (психологія
творчості: расова, національна, інтернаціональнобуржуазна, дрібнобуржуазна, “аполітично”-міщанська, індивідуалістична, колективістична); с) вплив
суміжних ідеологій і фактур, суміжних культів
(напр., на мистецтво — релігії, науки, техніки тощо
і, навпаки, вплив “стихій” — індустріальної, селянської, вплив соціально-політичних чинників — ідеології більшовицької, реформістської, народницької, анархічної тощо).
Ідеологія — елемент, спільний для всіх культів, актуальний для певного проміжку часу. Таким
чином, ідеологія є елементом, що об’єднує культи.

Фактура відрізняє, замикає, спеціалізує культи.
Вона є тим, що становить конкретний, речовий
зміст культу, визначає їхню суть і дозволяє розмежовувати, відрізняти один культ від іншого.
“Фактура є матеріалізація ідеології в речових
ознаках, арсенал знаряддів та прийомів виробництва речі, — речева характеристика культу. Фактура складається: з матеріалу + форма + зміст”
[6, 223]. Кожний з елементів фактури є поняттям
виведеним, відносним, не абсолютним: і зміст, і
матеріал, і форма. Абсолютним є синтезоване поняття фактури. Кожний культ, а під культом, як уже
зазначалось, мається на увазі й релігія, й наука, й
мистецтво, визначається ідеологією. Ідеологія є поняттям, спільним для всіх культів, а от фактура —
поняття, що відрізняє, визначає культи.
Ол. Полторацький, розмірковуючи про застосування у Семенковій теорії категорій ідеології і фактури замість форми і змісту, вдається до історичного аналізу ситуації, звертаючись до праць О. Потебні, Г. Плеханова та формалістів. Зрештою, саме
в заміні понять форми і змісту поняттями ідеології
і форми Ол. Полторацький вбачає одну з найбільш
прогресивних стратегічних можливостей теорії,
викладеної М. Семенком. Тут концентрується увага на підході до мистецтва як до динамічного, рухомого, змінного процесу. “Науковій аналізі властиво
розглядати предмет у його динаміці в діалектичному розрізі генези — існування — впливу. Цьому не
відповідає термінологія “форми” та “змісту”, якої
характерна властивість — розглядати готовий мистецький твір у його статиці.
Проблему форми та змісту було двічі абстраговано: по-перше, мистецький твір розглядали
статично, по-друге, цю проблему вивчали не на
одному конкретному творі” [3, 53]. Особлива увага зосереджена на новому понятті ідеології, якому
надається належне значення. “Ідео-логію можна
визначити як тонус речі, як силу, що лежить поза
твором, але скеровує його в той чи той бік” [3, 53].
Ол. Полторацький, зокрема, зазначає, що ідеологію почасти можна назвати класовою аперцепцією твору. “Підбір явищ і їх монтаж (а тільки через
монтаж ці явища можуть промовляти), це все продиктовано ідеологією доби і кляси” [3, 53]. Цілком
визнаючи за формалістами рацію означати мову матерією літературного твору, Ол. Полторацький все
ж оцінює теорію фактури й ідеології як прогресивну. В літературі словесний матеріал, на його думку,
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“можна піднести до рівня літературного факту за
допомогою засобів організації й наголошення цього словесного матеріалу” [3, 54]. Отже, ідеологія
розглядається закономірною і важливою складовою побудови культу як завершеної системи.
Деструкція і конструкція. Ще однією базовою
полярою парою понять у теорії М. Семенка, що
відіграє важливу роль у культурній ідентифікації,
є поняття деструкції і конструкції. “Деструкція й
конструкція — динамічний вираз мистецтва (й усякого іншого культу), закон його “історії”. Всякий
процес (мистецтво є процес) виявляється двома
законами: закон розвитку й завершення, зросту й
занепаду, розвитку й загибелі, — конструкції й деструкції” [6, 223–224]. Кожною хвилею конструкції
у минуле відсуваються занепалі елементи культури.
Кожна хвиля конструкції має свій спалах і згасання. Спадання конструктивної хвилі відбувається в
момент зростання нової конструктивної хвилі. І в
цей час попередня оцінюється уже як деструктуйована, і розвиток нової хвилі відбувається уже в
деструктуюючих обставинах.
Кожна система є елементом іншої системи й одночасно — вмістом інших систем. У цій “системі
систем” панує моністичний закон діалектики — закон деструкції й конструкції. Уся ця система систем буде являти собою складну картину великих,
менших і мініатюрних коліщат, сполучених між
собою.
Таким чином, “робоча гіпотеза” про “теорію
культів” передбачає, що “культура є система різноманітних культів, ріжно розполеглих відносно
конечного пункту розвитку, історії, а мистецтво є
один з цих культів” [6, 224].
У комуністичну культуру, як це бачить теоретик, увійдуть лише “конструктуючі культи”, які
можна було б визначити як пролетарські. На його
переконання, мистецтво втрачає свою попередню
визначальну формулу. Поступово першорядним
стає інший культ, з іншою визначальною фактурою, в основі якого машинізм, інженерні, технічні,
монтажні рішення, тобто нові “установочні засади,
закони, прийоми”.
Ознаку деструкції М. Семенко вбачає у диференціації, коли культ розпадається на велику кількість різноманітних напрямів або, за авторською
версією, “ізмів”. Суцільний культ поступається
множинності. Цілісний культ розпадається на низку культів зі своїми системами, уявленнями. Надалі

виникає боротьба таких “ізмів” навіть за умови, що
вони близькі ідеологічно. Насправді цей пункт теорії культів М. Семенкові довелося надалі виправдовувати в контексті розгалужень наукового знання.
З класової точки зору, хвиля деструкції визначається класом, що занепадає, в той час, як хвилю
конструкції визначає клас-переможець. Зазвичай
революційні верстви суспільства підхоплюють
хвилю конструкції панівного культу.
Мистецтво у системі культів. Комуністична
культурна настанова вимагає переорієнтацій стосовно бачення мистецтва, визначення його структури й динаміки. М. Семенко в статті “Пан-футуризм
(Мистецтво переходової доби)” (1922) убачає початок процесу деструкції у мистецтві з часів Уїтмена.
Теперішній етап теоретик характеризує як апогей
деструкції, що здобув прояв у французькому та німецькому дадаїзмі, в роботі інших футуристичних
угруповань не лише на Заході, а й в Україні і Росії
(імажинізм, презентизм, комфути, поезомалярство
М. Семенка, мистецтво дійства М. Терещенка).
Експресіонізм, кубізм, футуризм та ін. в малярстві, зазначає М. Семенко в статті “Деякі наслідки
деструкції” (1922), здійснили процес деструкції
шляхом величезних зрушень елементів фактури.
Фактура тут розуміється як термін концепції М. Семенка. “Загальновживаних засобів продукції, якими користувалося мистецтво протягом тисячоліть,
ставало замало, чогось не вистачало, треба було
дошуковуватись ширших засобів матеріалізації,
і таким чином через матеріал розпочався процес
органічної дифузії мистецтва з побутом” [4, 295].
Особливих успіхів у цій сфері “синтезу” досягли
дадаїсти з їх деструкцією матеріалу.
У літературній поетичній творчості здійснення
деструкції відбулось шляхом деструкції таких елементів фактури, як форма (усунення меж прози і
поезії) і матеріал (слово, розкладене і вивчене як
поняття, символ, образ, фарбова пляма, тональний
звук і нарешті як прозаїзм). Але процес деструкції
має відбутися і шляхом дифузії — злиття (не механічного, а органічного) з іншими мистецтвами.
У поезії “залишилось слово, але деструкція фактури поезії повинна дійти до краю. Як же нам тут
уявляється справа? Матеріалізація слова можлива в
динамічній і статичній формі. Динамічна суть слова
тісно сплітається з дією, статична суть слова належить до графічно-малярського боку справи. Перше
відбувається в часі, друге — в просторі. Очевидно,
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поезія, з одного боку, вривається в область театру, з
другого боку — в область малярства. Одночасно з
цим відбувається подібна ж деструкція в малярстві,
театрі і т. д., і всі процеси зустрічаються в моменті
конструкції” [4, 295].
Важливо, що свої експерименти з перетворення поетичної мови на мову сценічну здійснював і
Л. Курбас у “Молодому театрі”, зокрема, постановками за віршами П. Тичини та Т. Шевченка. Експерименти Л. Курбаса та М. Семенка мають спільну
природу. В обох випадках ці пошуки ведуться саме
в напрямі “матеріалізації слова” (за Семенковою
теорією).
Здійсненням деструкції в поезії М. Семенко
пропонує поезомалярство. Він убачає необхідність
в ліквідації академічних форм з подальшим розкладанням матеріалу поезії на первісні елементи
з метою вивчення цієї фактури. Внаслідок такої
роботи з’явився новий напрям — поезомалярство,
або “зорова поезія”. Без повного завершення процесу деструкції, за теорією М. Семенка, виконання
“чистої конструкції” неможливе.
М. Семенко виносить однозначний вердикт
мистецтву як культу, що завершує коло свого розвитку, та стимулює до пошуку нових, відповідних
часові культів. До останніх теоретик відносить
культи науки і техніки, поєднуючи їх в “наукотехніку”. Крім того, конструктивна комуністична
культура спрямована до ствердження у своїх межах життєво-необхідних культів. “Життя вже не
потребує мистецтва як такого, життя визнає зараз
лише конструктивні підходи до себе, а тут починає відігравати домінуюче значення вже другий
культ — культ “Великої Техніки”, з відповідними
йому підходами, зі специфічними конструктивними засадами…” [5, 188].
У тому, що мистецтва не буде, теоретик цілком
переконаний. Але мистецтво є. ““Дух” мистецтва
чужий для комунізму. Але використати його силу
(коли вона є — справа оцінки) як засіб агітації для
мас, звиклих “по-мистецькому”, від мистецтва приймати — можна й слід. Культивувати мистецтво, як
якусь самочинну категорію — не слід і шкідливо.
Весь досвід політичної боротьби й тактики на економічному фронті треба перенести на мистецький
фронт” [6, 227].
М. Семенко висловлюється про необхідність
прикладного ленінізму до мистецтва. Значення політики в мистецтві зумовлено: 1) одноманітною

системою щодо мистецтва у плані державного радянського будівництва, 2) уникненням помилок, які
виявляються від непогодженості державної політики до різних напрямів і угруповань, конституйованих в радянській практиці та які фактично становлять в своїй сукупності культ мистецтва загалом і в
сучасному його стані.
Фактично, теоретик у межах статті “Мистецтво
як культ” готує конструктивний спосіб деструкції
мистецтва, за його власною термінологією. Деструкцію мистецтва з ідеологічних міркувань він
пропонує перетворити на політичну акцію. “Коли
мистецтво деструктує як таке, треба організувати
деструкцію в ударний фронт деструкції, який найбільш успішно й економічно допомагав би завершенню культу, оскільки це необхідно” [6, 228].
Завдання комуністичної деструкції має здійснюватися за кількома напрямками: 1) розклад
мистецтва зсередини засобами самого мистецтва,
його життєвими і органічними силами; 2) активна боротьба з мистецтвом засобом ужиття активної конструкції, зведення конструктивного культу.
Конкретними кроками теоретик пропонує пропаганду науки і техніки в контексті наукової організації діяльності та побуту.
Конструкція, деструкція, обструкція та екструкція. Як до деструкції, так і до конструкції
наближена “комуністична обструкція”. Сучасні
обставини культури, на переконання М. Семенка,
вимагають її ужиття. “Суть її полягає в тому, що
мистецтво, як таке, мистецтво як культ може бути
й повинно бути засобом агітації й пропаганди ідей
політичної боротьби. Але це використання, екструкція, таїть в собі ту небезпеку, яка випливає з
діялектичности природи кожного явища, і в даному
випадку може привести до культивування гальванізування культу, який в дійсності природно зникає”
[6, 229].
Ще одна одиниця теорії — екструкція, відповідно до комуністичної політики, “мусить бути погоджена з загальними дозами деструкції, обструкції, в плацдармі загального конструктивного тла”
[6, 229]. Співіснування усіх одиниць залежить від
оцінки попередньо визначеного політичного курсу, що має будуватися на точно встановленій культурній спрямованості, орієнтованій на господарчу
установку та економічний курс.
Теоретик прагне визначити наукову тактику,
“загальнозначиму” і “загальнообов’язкову”. Така
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тактика, будована на оцінці та висхідна з програми максимум, буде позбавлена можливих ухилів і
збочень, матиме закономірну лінію розвитку, “яку
завжди можна випрямити”.
Стратегія. Для становлення комуністичної політики в мистецтві М. Семенком було запропоновано: 1) визначити природу культу і його структуру;
2) визначити рушійні сили культу, його діалектику;
3) обернути цю діалектику, закони зростання культу
в дієвій програмі; 4) визначити програми-максимум
і 5) оперувати в попередніх одрізках історичної лінії шляхом відповідної місцевої кон’юнктури, яка
виходила б з оцінки міжнародної кон’юнктури.
Загалом, одержавши в результаті аналізу конструктивні й деструктивні елементи, відповідні до
вимог часу, теоретик пропонує “розпочати активне усунення деструктивних елементів культури, і з
другого боку — організоване поєднання й активне
просунення вперед конструктивних, позитивних
елементів і рис культури, які є й будуть необхідні
для майбутнього комплексу комуністичної культури” [5, 189]. Тут набуває змісту гасло планової, наукової організації культури.
Теоретик визнає, що різні, як він їх називає,
галузі культури (як-от: мистецтва, релігії, науки
тощо) не існують незалежно й відокремлено. Всі
вони “міцно сполучені одна з одною на підставі
закону бази й надбудови, вони доповнюють одна
одну й для кожної доби, для кожної стадії розвитку продукційних сил, створюють свій характерний,
відповідний цій стадії, комплекс” [5, 189]. Усі галузі також координовано відповідним загальним
планом, вони мають певне, встановлене віками й
традиціями, настановлення.
Усередині культів відбуваються аналогічні процеси. Приміром, всередині мистецтва існує поділ
на різні напрями, підкульти, підсистеми окремих
мистецтв (поезія, проза, театр, малярство, музика
тощо) і кожен з цих напрямів має свою своєрідну
фактуру, що відмежовує один від іншого й уособлює їх. Крім того, в самому розвитку культу мистецтва (за аналогією системи цілої культури) різні
напрями посідають своє особливе місце з особливою своєю суттю і значенням кожного.
Практичні заходи на культурному фронті концентровані навколо двох основних пунктів: 1) Наукова Організація Праці, 2) Планова Організація
Виробництва. Беручи за основу ці два пункти,
необхідно скерувати подальші кроки в наступному

напрямку: 1) Планова Організація Побуту, 2) Планова Організація Культури.
Ці чотири моменти загалом визначають “Комуністичну Культурну Установку”. “Будування нового побуту і нової культури може провадитися лише
в одному, спільному плані з організацією господарчого розвитку й характером організації продукційного процесу й праці” [5, 192]. Останні положення,
як і положення про конструктивний характер (навіть гегемон) культу наукотехніки, теоретик висловлює як такі, які є очевидними і тому не потребують обґрунтування чи доведення.
Щодо деструктивних культів, зокрема мистецтва, автор пропонує плановий підхід, схожий за
своєю структурою на підхід до релігії — також деструктивного культу. Схема політики щодо роботи
у сфері певного деструктивного культу має враховувати особливість цього культу.
1) Застосування конструкції. “Цей шлях полягає в тому, що він паралізує основний імпульс мистецтва — “творчість” — способом протиставлення
протилежного джерела — конструктивності, винахідливості, що є підвалиною культу техніки. З-під
мистецтва, як божественної зсерединної творчості
вибивається ідеалістичний ґрунт і розвіюється специфічна “художня” атмосфера, завдяки активному
внесенню позитивного, конструктивного чинника — поширення матеріалістичного знання, поширення раціоналізованих методів діяльности, практики” [5, 193].
Унаслідок цієї акції, як передбачає М. Семенко,
“мистцям” нічого не залишиться, як кидати своє
мистецтво спершу заради майстерності. Тоді вони
називатимуть себе майстрами, монтерами, конструкторами й інженерами, а надалі “візьмуться за
“звичайну” людську працю” [5, 193].
2) Застосування деструкції з середини культу.
“Активна деструкція, як цілева установка певної
політики, має на увазі прискорення фактурного
розкладу культу у згоді з відповідною політикою,
що змінює економічно-продукційний стан” [5,
193–194].
3) Застосування обструкції — демонстративне
втручання в зовнішні прояви культу з метою його
знищення. Необхідність підходу до такого знищення вбачається з позицій не однієї якоїсь групи, а
єдиної класової політики, тобто як єдиної планової
акції.
4) Застосування екстракції — використання
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уже було зазначено, має концентруватися навколо
нового центру — культів науки і техніки.
Висновки. Таким чином, найепатажніший
представник футуристичного напряму українського авангарду в літературі став на шлях формування рамок подальшого мистецького поступу… або
поступу того, що мало б залишитися після повної
деструкції мистецтва. Однак, незважаючи на радикальність викладеної М. Семенком теорії, вона все
ж містить у собі засадничі орієнтири для подальшого культурного і мистецького поступу. Не пропагована широко, вона, тим не менш, відгомоном
звучить у теоретичних та практичних роботах інших авторів, митців і теоретиків. Зокрема, окремі
положення згадано в теоретичних працях Миколи
Хвильового “Думки проти течії (1925 р.) та “Апологети писаризму” (1926 р.), який, зокрема, підхоплює ідею “мистецтва переходового періоду” та
доволі активно уживає її при викладенні своїх ідей.
Певні положення теорії перегукуються, зокрема, із
творчістю Л. Курбаса в театрі.
Також концепція М. Семенка є важливим документом часу і цінним матеріалом для усвідомлення
філософсько-світоглядних, культурних і мистецьких орієнтирів в Україні 20-х років ХХ століття.

певних речей чи засобів, якими вони є у межах,
зокрема, мистецтва як культу, для обслуговування
потреб іншого плану. “Екстракція, як політичнопрактичний фронт, може використовувати всі існуючі прийоми й форми мистецького впливу, які
мають активне значення в масовому масштабі.” [5,
194]. Екструкція діє на емоційному рівні мистецького впливу, скеровуючись у тому напрямку, який
обирається за ідеологічно доцільний. Але такий
“емоційно-організуючий” вплив може розглядатися потрібним лише обмежений час, адже деструктивний культ неминуче має зникнути. Однак шлях
екструкції небезпечний тим, що, використовуючи мистецтво, запрошуючи його до послуг ще на
якийсь час, ми тим самим затягуємо процес його
виживання. “Еструкція, як така, призводить до
культивування, гальванізування культу, що в цілому об’єктивно зникає” [5, 195]. Хитке становище
з екстракцією на шляху загальної деструкції певного культу мають урівноважити конструктивний,
деструктивний і обструктивний підходи.
Загалом, усі ці процеси: деструкція, екструкція, обструкція і конструкція мають здійснюватися відповідно до певного політичного курсу з
обов’язковою комуністично-партійною політикою.
Комплекс же комуністичної культури в цілому, як
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Наумова Лариса Николаевна
Культурологическая концепция Михайля Семенко
Аннотация. В статье рассматривается культорологическая концепция Михаила Семенка, сформированная в
20-х годах ХХ в. Этой концепцией автор провозглашает теорию культов, в которой заменяет базовые понятия
формы и содержания понятиями идеологии и фактуры. Он предлагает концепцию конструкции и деструкции как
практический подход к теории культов. Пишет о методах культурного строительства новой эпохи. Также провозглашает искусство деструктивным культом, то есть таким, которое находится на пути исчезновения.
Ключевые слова: Михаил Семенко, культура, искусство, культ, идеология, фактура, конструкция.

Naumova Larisa
M. Semenkoʼs Culturological Conception
Summary. Mykhaylo Semenko is a poet, founder and theoretician of Ukrainian futurism. In the poetic art he was
very interesting author. In his poems he looked for new forms, images and methods of expression. In this way he was like
P. Tychyna in Ukrainian literature and like V. Mayakovsky and V. Khlebnikov in Russian literature.
The activity of Mykhaylo Semenko was based not only on art and poetry. As an active proponent of futurism, Semenko
founded several Ukrainian futurist organizations and journals. He was interested in ways of building new art and culture
after Bolshevik Revolution. He published many theoretical articles with researces of these problems. His best known articles
about this themes are: “Art as a cult” (March 1924) and “To the formulation of the question about using Leninism on the third
front” (November 1924), “Pan-Futurism (the art of transitional period)” (1922), “Some effects of destruction”(1922).
Mykhaylo Semenko worried about the absence of “Communist policy in art" in his time. And he made an attempt to work
out his own system of “philosophical definition of revolution Marxism in culture and art".
In this way Mykhaylo Semenko developed his own culturological concept “the theory of cults” with the full interpretation
of all elements of this system and new methodical decisions. In his “theory of cults” he analysed each phenomenon of the
culture as cult. So he called the religion, the art, the science etc as cults. There are construction and destruction elements in
each cult. On his mind, the existence of each cult system is determined by the ideology and the texture (instead the form and
the content as it was before). He determined definitions of the ideology and the texture as new terms in his cultural theory.
According to Ukrainian literature critic of the 1920-s Oleksandr Poltoratsky, the method of the ideology and the texture in the
theory of Mykhaylo Semenko was a progressive strategy. The construction, the destruction, the obstruction and the extruction
are the forms of the development of each cult.
Mykhaylo Semenko called for the destruction of all old forms in all areas of life. So named the art the “destruction cult”.
According to Mykhaylo Semenko, the art, as each destruction cult, must die in his time. He developed the policy of work in
the art field. The important part of this policy was destructive work. He, the famous man in poetry art, worked in destructive
model of all arts.
Key words: Mykhaylo Semenko, culture, art, cult, ideology, texture, construction.
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Анотація. Статтю присвячено історико-філософському аспекту дослідження переживання в контексті розмислу видатних філософів щодо
культури, історії, духовності та природи людини. Проаналізовано такий
фрагмент історичного екскурсу проблеми переживання як розгляд її представниками та попередниками “філософії життя”. Основну увагу зосереджено на концепціях С. Кʼєркегора, Ф. Ніцше, В.Дільтея.
Ключові слова: життя, переживання, буття, значення, інтенція,
суб’єкт, свідомість, смисл.

Актуальність обраної теми зумовлена пошуком сучасною культурою форм захисту внутрішнього простору, реальної свободи людини. Онтологічний поворот сучасної філософії обертає свідомість до феноменів життя, життєвого світу,
нерефлективних шарів досвіду та національної ментальності.
Культурна творчість людства є нескінченним спробам гармонізації природного та соціального первнів, винайдення їх універсальної міри. Людина — єдина тілесно-природна істота, якій
постійно потрібно відновлювати в собі цілісність універсуму.
Тому прагнення до універсальності перетворюється в неї в
особисто пережите і глибоко усвідомлене прагнення. Феномен
переживання є показовим прикладом єдності природного та
соціокультурного первнів.
Позаяк одним із основних джерел культурології як науки
є філософія культури, вважаємо пріоритетним у аналізі переживання розгляд еволюції філософських уявлень про цей феномен.
Мета статті — стислий огляд філософських версій переживання ряду представників і попередників “філософії життя”
задля виявлення різних граней культурфілософської сутності
переживання.
Аналіз наукового доробку. Становленню біопсихічної
природи та психологічної визначеності переживання сприяли наукові публікації П.Анохіна, А. Асмолова, Ф. Василюка,
Л. Виготського, С. Духновського, Л. Куликова, О. Леонтьєва,
А. Леонтьєва, В. Петровського, С. Рубінштейна, Є. Сергієнка,
Б. Теплова, Б. Шалютіна.
Звʼязок переживання зі способом буття естетичного досліджувався у працях Аристотеля, Платона, Плотіна, Л. Альберті,
Д. Локка, Д. Юма, Е. Шефтсбері, Ф. Хатчесона, Ж. Б. Дюбо,
О. Баумгартена, І. Канта, Р. Інґардена, Г. — Г. Гадамера,
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В. Татаркевича, В. Іванова, А. Канарського, В. Личковаха.
Філософську аналітику переживання здійснили С. Кʼєркегор, Ф. Ніцше, В. Дільтей, А. Берґсон,
Г. Зіммель, С. Франк, Е. Гуссерль, Ф. Брентано,
М. Гайдеґґер, К. Ясперс, М. Бердяєв, Х. Ортеґа-іГассет, Г.-Г. Гадамером, М. Мамардашвілі, В. Шинкарук.
Виклад основного матеріалу. Переживання —
одне з центральних понять “філософії життя” —
філософської течії кінця XIX — початку XX ст.,
що визнає життя вихідним поняттям філософії та
з його допомогою будує цілий світогляд. Життя породжує філософію без допомоги будь-яких понять,
і така філософія має безпосередньо переживатися.
Життя має об’єкт-переживання. Але перш ніж аналізувати концепцію “філософії життя”, слід зупинитись хоча б коротко на поглядах мислителів, що
стали її предтечею. Першим серед них назвемо датського теолога, філософа-ідеаліста та письменника
С. Кʼєркегора.
Не заперечуючи в принципі можливостей розуму й не применшуючи пізнавальних здібностей
людини, С. Кʼєркегор вважає, що розум не здатен
допомогти людині у розв’язанні головної проблеми
життя. А вона полягає в досягненні істинного щасливого життя. За С. Кʼєркегором, життя людини,
її буття у світі сповнене переживань жаху, відчаю,
вини та гріховності. Ці переживання відображають
і фіксують внутрішні протиріччя в традиційній
“об’єктивній формі”. Тому автору знадобилось введення поняття “екзистенція”: існування — життя
людини — переживання вказаних протиріч.
Філософ вважає буття “чужим середовищем
для думки”, сповненим безлічі парадоксів, перед
якими розум безсилий. Переживання цієї “немічі” спонукає розум до невпинного та зацікавленоенергійного руху. В центрі філософських роздумів
С. Кʼєркегора — проблема буття цілісної і єдиної
людини. Спроби вирішення проблеми призводять
до визначення трьох стадій людського життя: естетичної, етичної, релігійної. На естетичній стадії
розвитку людина прагне насолод, перебуває в полоні пристрастей. Охоплена бажанням “зупинити
мить”, вона захоплюється переживанням кожної
хвилини власного життя. Водночас спостерігається
байдужість до етичного виміру існування; людина не задоволена своїм реальним “Я” і бажає його
обернення на деяке інше “Я”. (“Я” людини — вза-

ємовідношення, що співвідносить себе до самої
себе і в цьому відношенні — до-себе-самої співвідносить себе з іншим.) Це позиція більшості, побудована за принципом: “вхоплюй день”. Прагнення
постійного пошуку чуттєвої насолоди розбещує
естетичну людину зсередини, вона стає бранцем
власних бажань. Неминуче настає перенасичення,
внутрішній розкол між тим, що йде “від життя” і
тим, що йде від культури, мистецтва і, особливо,
філософії. В результаті з’являється відчуття безглуздості існування, що супроводжується відчаєм.
Естетичним началом С. Кʼєркегор називає те, завдяки чому людина безпосередньо явлена тим, що
вона є [5; 253-307].
Етична стадія розвитку людини заснована на
усвідомленні нею відповідальності та обов’язку
перед іншою людиною, перед людством. На цій
стадії людина культивує в собі постійність виконання обов’язку. Головною стає вимога стати і бути
самим собою. Така людина здатна думати, вона намагається рухатись до віри і Бога через відчай. Це
тотальний відчай особистості, поєднаний у своїх
кращих проявах з мужністю і моральною відповідальністю. Обов’язкова вада етика — гординя, що
визначає його розрахунок виключно на власні сили.
Його порив спрямований на досягнення кращого
майбутнього, що цінується вище залучення до віри
і вічного. Етичним началом С. Кʼєркегор називає те,
завдяки чому людина стає тим, чим стає. Переживання при цьому пов’язане головним чином з моментом вибору людиною самої себе [5; 309–328].
Релігійна стадія розвитку людини характеризується переживанням “абсолютного відчаю”, залишивши позаду і “відчай слабкого” естетика, і
“відчай-виклик” етика. Згідно з С. Кʼєркегором,
проходження через абсолютний відчай надає людині відчуття справжності буття. Тільки усвідомлення власної вини та слабкості перед Богом відкриває людині шлях до істинної духовності. Однак
смирення перед Богом не означає відмови від обстоювання гідності та свободи вибору особистості.
Такий стан абсолютного відчаю С. Кʼєркегор називає екзистенціальним переживанням людини.
В екзистенціальному переживанні, поза межами
мислення, що втратило себе в момент відчаю, час і
вічність стикаються один з одним. Така мить є “не
атомом часу, але атомом вічності”. Ця мить стрімко
минає, але все ж вона вирішальна, адже сповнена
вічного. Така мить є відображенням вічності у часі,
62

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Алла Дорога

“повнота часу”, що означає досягнуту в ньому досконалість [7].
Отже, життя людини складається з кількох
етапів розвитку, і кожний наступний радикально
протилежний попередньому. Перехід від одного
етапу до наступного (більш високого) пов’язаний
з кризою, що супроводжується екзистенціальним
переживанням відчаю. Переживання визнаються
датським мислителем основою і основним змістом
першого етапу життя людини, саме з трансформованого при проходженні через переживання відчаю
(на першій стадії) народжується на другій стадії
розум, а на третій — дух.
Суттєвим моментом концепції С. Кʼєркегора
є зауваги щодо диференціювання переживань залежно від стадії розвитку людини. Переживання набуває таких форм: егоїстичне за характером
переживання власного “Я”, своїх бажань, потреб,
це чуттєве переживання життя; соціальне переживання власного середовища; переживання життя в
цілому, орієнтоване на “буття, що стоїть вище від
нас” — екзистенціальне переживання. Незалежно
від набутої форми, переживання завжди виступає
орієнтацією людини у світі, житті та в самій собі.
Одним із основних своїх попередників представники “філософії життя” вважають німецького
філософа-ірраціоналіста, фундатора нової культурфілософської орієнтації Ф. Ніцше. Без звернення до
поглядів цього мислителя історико-філософський
аспект аналізу переживання був би істотно неповним. Звичайно, в контексті цього дослідження нас
у творчості Ф. Ніцше цікавить передусім проблема
переживання. Центральне місце в роботах німецького філософа посідають проблеми людини, яка
переживає. Основне переживання людського життя, на його думку, полягає у постійній необхідності
долати себе, виходити за власні межі. Саме таким
мусить бути справжнє людське буття, а не існування “останньої людини”.
Одним із глибинних переживань людини для
Ф. Ніцше є трансцензус — вихід людини за рамки біологічної природи, “олюднення людини”, однак це призводить до нових переживань. Адже не
кожна “олюднена людина” стає особистістю. Дуже
часто вдавана людяність слугує лише майстерною
маскою для приховування своєї тварності, порочності. “Ви здійснили шлях від черв’яка. Колись
ви були мавпою, і навіть тепер ще людина більше
мавпа, ніж деякі з мавп” [8, 9].

Буття людини в світі пов’язане з переживанням
духовної кризи. Глибинне переживання у Ніцше —
переживання власної недосконалості, переживання
презирства до самого себе і своїх цінностей. У такий спосіб відбувається “друге народження” людини. Ф. Ніцше належить думка, що людина — це
канат, протягнутий між твариною і надлюдиною,
— канат над прірвою. Небезпечним є проходження,
небезпечно бути на шляху, небезпечний кинутий
назад погляд, небезпечні страх і зупинка. В людині
важливо те, що вона міст, а не мета: в людині можливо любити тільки те, що вона перехід і загибель
[8, 11].
Сутність переживання полягає у постійній наявності вибору, відчутті незавершеності й небезпеки залишитись на самоті, “відстати від маси”,
“вийти з натовпу”. Але переживання завжди є рух,
внутрішній рух утвердження власного буття в хаосі життя — у світі: “Так, для гри творення, брати
мої, потрібне святе слово утвердження: своєї волі
прагне тепер дух, свій світ знаходить втративший
світ” [8, 23].
Однак у процесі творення переживання людини
набуває характеру страждання і тривалого терпіння. “Творити — це велике звільнення від страждання і полегшення життя. Але, щоб бути творцем,
треба пережити багато мук і перетворень” [8, 23].
Таким чином, переживання в позиції Ф. Ніцше — це духовно-екзистенціальний акт, пов’язаний
з виходом людини за власні межі, здійснення “другого народження”, це завжди вибір і воля, так
необхідні для привнесення в життя і самого себе
порядку, рівноваги і розуміння.
Серед представників “філософії життя” найбільш повно поняття “життя” і “переживання” розглянуті в працях німецького філософа, психолога
та історика культури Вільгельма Дільтея [2; 3; 4].
“Філософія життя” у його розумінні – це певні
перехідні щаблі між філософією і релігійністю,
літературою і поезією; це більш вільні форми філософування, що відповідають запитам і потребам
людини. Філософія повинна зрозуміти життя зсередини самого життя, що передбачає гуманітарний
підхід до вивчення людини, заснований на принципах історизму, системності та розвитку.
Поняття “життя” у зв’язку з його принциповою проблемністю і невизначеністю посідає місце фундаментальної категорії наукового мислення
В. Дільтея. Одразу зауважимо, що поняття “життя”
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вживається ним синонімічно до поняття “історична
дійсність” і їх рівнозначність не викликає жодного сумніву. Адже для вченого історія — це життя,
що розглядається з точки зору цілісного людства.
А життя — спосіб буття людини в культурноісторичній реальності і сама ця реальність. Життя
всеохопне, здатне творити з себе все нові й нові
форми духу. Воно потребує розуміння себе і продуктів своєї діяльності. Але для людини життя багато в чому незрозуміле, не пояснене на підставі
життєвого досвіду і тому ніколи повністю не усвідомлене.
В. Дільтей використовує поняття “життя” стосовно людського світу, визначивши тим самим
галузь його застосування і виключивши хибні
тлумачення. Життя полягає у взаємодії живих істот, взаємодії особистостей у певних зовнішніх
умовах. Психофізичний процес, що згідно з нашим
розумінням, має початок і кінець у часі, для зовнішнього спостерігача є чимось самототожним завдяки автономності тілесних проявів. Разом з тим,
цей психофізичний процес означений дивовижними рисами: кожному його елементу притаманний
свідомий зв’язок з іншими елементами завдяки
якомусь типовому переживанню безперервності,
взаємопов’язаності та самототожності процесу.
Вираз “взаємодія” означає переживання. Воно
може бути представлене як взаємовідношення
імпульсу і спротиву, тиску, освоєння, радості за
інших. Імпульс у цьому випадку означає переживання змісту, який вкорінений в живих істотах і
дозволяє людині відчувати інтенцію до здійснення
рухів, спрямованих на досягнення якогось зовнішнього результату. Так виникають переживання, що
виражаються у взаємодії різних осіб.
Отже, життя — це взаємозв’язок цих взаємодій за
умови певних стосунків між собою, які підлягають
закону причиновості об’єктів природи і охоплюють
також сферу психічних процесів, притаманних живим тілам. Доречно нагадати, що В. Дільтей одним
з перших наголошував у переживанні на важливості не тільки причиново-наслідкових зв’язків, а й
взаємовідношень мотивації, що внутрішньо переживаються.
Життя завжди і скрізь визначене просторово і
в часі — ніби локалізоване у просторово-часовій
організації процесів живого. Саме часом визначається і цілісний характер життя, і притаманні
йому процеси розпаду, і те, що одночасно утворює

взаємозв’язок і єдність. Життя існує в часі як певний взаємозв’язок. Таким же чином співпереживання дане у розумінні. Життя і співпереживане
володіють своєрідним відношенням елементів і
цілого. Елементи значущі для цілого.
Крім того, людина вхоплює у переживанні те,
що структурно пов’язане у спогаді; навіть якщо
цей структурний зв’язок розрізняється у переживанні відповідно до моментів часу. Принцип переживання, за В. Дільтеєм, полягає у даності всього
існуючого лише в теперішньому. Навіть якщо переживання стосується минулого, воно дане нам як
переживання у теперішньому. За відсутності живої
безпосередньої емоційної реакції її місце заступає
оцінне судження, за яким стоїть у цей момент не
актуалізоване стійке почуття, згорнута, колись пережита емоційна реакція. Переживання, як бачимо,
більш повне і узагальнене відносно свідомості,
адже охоплює і те, що не є дійсним.
Співвідношення елементів життя з цілим в концепції В. Дільтея характеризується поняттям “значення”. Значення стає значущим як форма осягнення життя. Будь-який життєвий план — це вираження розуміння значення життя. Значення — це
особливий вид співвідношення елементів життя з
цілим. Осягається людиною це значення через спогади чи можливості майбутнього. Сутність співвідношень значення полягає у зв’язках, притаманних
формуванню процесу життя, що проходить у часі
на основі структури життя за певних умов середовища. Поняття “значення” використовується передусім у процедурі розуміння охоплює тільки відношення зовнішнього, чуттєвого до чогось внутрішнього, вираженням чого це значення і є.
Будь-який прояв життя має значення, оскільки
він, подібно до знаку, щось виражає. І вказує, як вираження на щось, що належить життю. Життя саме
по собі не означає чогось іншого, зовнішнього стосовно його. Засновуючись на окремих подіях життя, людина прагне віднайти спосіб взаємозв’язку,
притаманний самому життю. У всьому, що корисно
для цього взаємозв’язку, має бути і те, що засвідчує
значення життя.
Осягаючись із абсолютно різних точок зору,
життя відкриває людині зовсім різні сторони. У
спогаді особливого статусу набуває значення; теперішньому людина надає негативної чи позитивної
оцінки, вирізняючи у такий спосіб цінності; у прагненні майбутнього виникають категорії мети та
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ідеалу. Тільки у співвідношенні значення життєвих
процесів з розумінням і смислом життєвого цілого
взаємозв’язок, притаманний самому життю, набуває адекватного втілення. Головним же “інструментом” виявлення цього взаємозв’язку В. Дільтей
вважає антропологічну рефлексію. Значну увагу
цьому питанню приділено у відомій роботі “Описова психологія” [2].
Саме антропологічна рефлексія, на думку
В. Дільтея, здатна виявити типологію та зафіксувати значимість взаємозв’язків у цілісності життя.
Оскільки погляд на власне життя пов’язаний з розглядом життя інших осіб, а переживання і розуміння власної самості — з розумінням інших людей і
осягненням життя людства, то виникають узагальнення, в яких по-новому виражено ціннісні смисл
і мета життя. Вони утворюють особливий шар між
самим життям і його відображенням у мистецтві та
всесвітній історії.
За В. Дільтеєм, життя і процес життя є комплексом взаємозв’язків. Ці взаємозв’язки утворюються завдяки постійному набуванню нових
переживань на основі переживань попередніх.
В. Дільтей назвав це “придбаними взаємозв’язками
душі” . Наслідком природи цього процесу є певна
тривалість і безперервність взаємозв’язків попри
всю їх плинність. Цей стан, притаманний всьому
духовному життю, дослідник визначив категорією “сутність”. Сутність постійно змінюється. Але
зміна, викликана зовнішнім впливом на єдиний
життєвий взаємозв’язок, водночас, визначена цим
взаємозв’язком. У такий спосіб формується характер будь-якого життєвого процесу.
Визначеність одиничного існування та його
окремого стану містить у собі його межі. Але ці
межі слід відрізняти від просторових кордонів.
Вони мають духовну природу. Одиничне існування — це індивідуальність. З цієї межі походять
страждання і прагнення їх позбавитись. В цьому
трагізм скінченності й одночасне прагнення її подолати. Межа зовнішнього не виявляється у тиску
світу на суб’єкт. Ускладнення руху вперед може
бути викликане силою стосунків і природою душі.
Однак у більшості випадків кінечна природа здатна подолати тиск нових життєвих обставин та інших стосунків між людьми. А оскільки будь-якому
новому стану притаманний кінцевий характер, то
в ньому виникає той самий потяг до внутрішньої
свободи, що походить із внутрішніх меж. Все це

утримується разом внутрішньою силою і внутрішньою межею, які виявляються у визначеності одиничного існування та набутому взаємозв’язку, що
характеризується певною тривалістю.
Отже, у всьому дієва та сама сутність. У всьому існує межа можливостей, однак існує і свобода
вибору між ними, а разом з тим виникає почуття
перспективи руху вперед і реалізації нових можливостей власного буття. Внутрішню спрямованість
процесу життя, яка визначає прогресивні зміни,
В. Дільтей іменує розвитком.
Початкові переживання мають індивідуальнотипологічні особливості, зовнішньо виражені в типі
світогляду людини; світогляди уявляють собою правильні системи, в яких виявляється будова душевного життя людини. переживання об’єктивується в
світогляді, тому й вивчатись має через нього. Розвинувшись із певної структури переживань, світогляд запроваджується у людське життя, в зовнішній
світ і глибину самої душі. Світогляд — найбільш
повне втілення переживання, здатне здійснювати
зворотній вплив на власну основу, початкове переживання. Світогляд стає творчим, реформуючим,
дозволяє людині досягати свободи з метою перетворення світу і самої себе.
Душевне життя людини В. Дільтей описує у параметрах внутрішньої структури, “архітектоніки”,
в якій позв’язаність прагнень, пристрастей, страждань і долі в цілому опосередковується початковими (безпосередніми) переживаннями. Ця структура охоплює не тільки всю усвідомлену сферу,
а й взаємовідношення індивіда з його культурноісторичним середовищем, виходить за межі “чистої” свідомості. Крім того, переливи душевних
станів із одного в інший відносяться до галузі
внутрішнього досвіду і переживаються людиною.
В. Дільтей називає їх “структурними зв’язками”.
Розвиток душевного життя кожної людини має універсальний (загальнолюдський) характер і відбувається під впливом трьох класів умов: стан і розвиток тіла, вплив навколишнього середовища, вплив
духовного світу.
Поняття “переживання” (erlebnis) в концепції
В. Дільтея — фундаментальне і вихідне в аналізі
душевного життя людини. Переживання не протистоїть людині як сприйняте чи уявлене, воно нам
не “дане”. Реальність переживання наявна для людини, позаяк в певному розумінні співналежить їй.
Визнання переживання основною формою психіч65
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ного життя суб’єкта дозволяє вважати, що “відчуття надають нам лише розмаїття одиничних даних”,
а в переживанні дано їх взаємозв’язок між собою та
з життєвим світом суб’єкта; причому дано безпосередньо, а не опосередковано. Особливо важливим
для В. Дільтея було поєднання підготовки до переживання і самого переживання зі становленням діяльності (що може виступати і як переживання, і як
передбачення).
Саме з допомогою переживання відбувається інтеграція реальності, досягається розуміння людини
і її світу. Переживання включає майже весь зміст
свідомості і багато в чому збігається з життям як
таким. Через переживання елементи об’єктивного
зовнішнього світу входять до індивідуального
сприйняття, що слугує спробою ослаблення протистояння по лінії “суб’єкт — об’єкт”. Переживання
(внутрішній досвід чи досвід переживання) — це
життєве, а не пізнавальне ставлення до світу, адже
в ньому повнота життя не роз’єднується на суб’єкт
і об’єкт.
В. Дільтей запропонував використовувати в
педагогіці та психології тріаду переживання —
вираження — розуміння (замість загально визнаної “споглядання — мислення — дія”). Будь-яке
переживання виражає себе, а вираження завжди
є вираженням переживання. Вираження — це
об’єктивація творчої дії, в основі якої лежить переживання. Розуміння — творча дія, що може бути
об’єктивована як нове вираження. Розуміння — це

тривалий процес цілісного душевно-духовного переживання, під час якого люди пізнають себе в інших. Розуміння є головним у вищеназваній тріаді
“переживання — вираження — розуміння”. Саме
воно замикає ланцюг саморозвитку життя. Ідеться
про своєрідне коло взаємовідношень переживання,
вираження і розуміння. Переживання є одночасно
усвідомлення того, хто переживає, але це ще непрояснене усвідомлення, оскільки життя ще не доведене до свідомості, це доведення здійснюється
тільки через розуміння. Розуміння є процесом, в
якому від чуттєвих проявів духовного життя останнє приходить до самопізнання. Зауважимо принагідно, що ця ідея знайшла подальше втілення у
працях М. О. Бердяєва та А. В. Петровського [1, 8].
Отже, представники “філософії життя” та їх попередники надавали переживанню пріоритетного
характеру, стверджуючи, що завдяки переживанню
життя стає безперервним, цілісним і самототожним.
У переживанні представлено й цілісність духовного життя, внутрішній світ людини, індивідуальна
та колективна психіка. Переживання об’єднує психологічний час людини. Переживаючи в теперішньому часі, людина використовує досвід минулого і
орієнтована на мету майбутнього, завдяки переживанню минуле і майбутнє живуть у теперішньому.
В. Дільтей вважав за необхідне тлумачити життя
через нього, а не зводити до різних проявів. Життя — це спосіб буття людини, а культура — здійснення цього способу в історії.
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Дорогая Алла Евгеньевна
Культурфилософская аналитика феномена переживания в контексте “философии жизни”
Аннотация. Статья посвящена историко-философскому аспекту исследования переживания в контексте
осмысления выдающимися философами культуры, истории, духовности и природы человека. Проанализировано
такой фрагмент исторического экскурса проблемы переживания как рассмотрение ее представителями и
предшественниками “философии жизни”. Основное внимание уделено концепциям С.Кьеркегора, Ф.Ницше, В.
Дильтея.
Ключевые слова: жизнь, переживание, бытие, значение, интенция, субъект, сознание, смысл.

Doroha Alla
Cultural and Philosophic Analysis of the Phenomenon of Feeling in the Context of the “Philosophy of Life”
Summary. The article is devoted to historical and philosophical aspects of research of feeling in the context of the
prominent philosophers' understanding of culture, history, spirituality and human nature.Historical discourse of feeling
issueis analyzed basing on concepts of representatives and precursors of “the philosophy of life”. The main focus is on
works of S. Kierkegaard, F. Nietzsche, W. Diltey. Three stages of human life: aesthetic, ethical, religious (according to
S. Kierkegaard) are characterized. The article describes the basic feeling of life, that is, according to Friedrich Nietzsche,
the constant need for overcoming antinomies, going beyond oneʼs limits.That is what a real human life should be and not
existence of the “last man”. “Philosophy of life” according to Wilhelm Dilthey should explain life within life itself, providing
humanitarian approach to the study of man, based on the principles of historicism, systematization and development. Thus,
representatives of the “philosophy of life” and their predecessors have provided experience priority, arguing that thanks to
experience life is continuous, holistic and samototozhnym. In the presented experience and integrity of the spiritual life, inner
world, the individual and collective psyche. The experience combines a psychological man. Experiencing at the present time,
people use the experience and focused on the goals of the future, thanks to past and future experiences of living in the present.
Wilhelm Dilthey thought it necessary to interpret life through it, not to build various manifestations. Life — a way of being
human, and culture — the implementation of this method in history.
Key words: life, feeling, existing, meaning, intention, individual, consciousness, sense.
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Анотація. У статті здійснено культурологічний аналіз поняття фольклоризму як явища художньої культури через усвідомлення
його історичної парадигми, загальних особливостей, основних тенденцій розвитку та впливу на процеси культуротворення. Окреслені
якості та властивості типологічних форм явища, що розглядається. Показано, що визначення фольклоризму як вторинної або похідної
форми культури вживається у такому значенні виключно стосовно
фольклору. Фольклоризм, вторинний щодо фольклору, є первинним,
унікальним і самостійним за значущістю явищем художньої культури. Доведено, що тема є актуальною, потребує спеціальної дослідницької уваги і подальших наукових пошуків у культурологічній
думці.
Ключові слова: фольклоризм, фольклор, українська народна художня культура, нова фольклорна хвиля, неофольклоризм.

Постановка проблеми та її актуальність. В. М. Жирмунський у передмові до першого тому “Історії російської
фольклористики” М. К. Азадовського ще у 1958 р. визначив
фольклоризм як широке суспільне явище, пов’язане з “боротьбою навколо тлумачення і використання фольклору в побуті,
літературі і культурі” [1]. У науковий обіг термін “фольклоризм”, запропонований ХІХ ст. П. Себійо, був пов’язаний з
освоєнням фольклору в різних видах культури та вживався
поряд із спорідненими термінами, зокрема, “вторинне життя”,
“вторинний фольклор” [25]. “Фольклоризм” є вторинним буттям фольклору й в інших функціональних умовах, зокрема, у
свідомому й цілеспрямованому використанні або цитуванні
фольклору професійними митцями. Адже невичерпним джерелом натхнення професійних митців були і залишаються народні пісні, міфи, казки, легенди, прислів’я, інші фольклорні
форми. Запозичення з національних джерел, глибинне проникнення в національну психіку сприяє створенню митцями
художніх форм, наближених до національних [4].
Проте, як зауважує К. Чистов, “термін «вторинні форми» не
означає форми другорядні або фальсифіковані. Вони настільки ж природні та історично неминучі, як і форми “первинні”,
тобто як такі, що виникли в результаті безперервного розвитку
традицій, що кореняться в давніх архаїчних шарах людської історії” [20, 39]. Відтак, визначення фольклоризму як вторинної
або похідної форми культури, вживається у такому значенні
виключно стосовно до фольклору. Фольклоризм, вторинний
щодо фольклору, є явищем первинним, унікальним.
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Попри те, що природі фольклоризму присвячено наукові розвідки в історичному, естетичному,
соціологічному, семіотичному та інших напрямах,
дослідження фольклоризму як явища художньої
культури та самостійної за своєю значущістю і розмахом царини, з властивими їм класифікаціями й
типологічними системами, залишається актуальною темою, що потребує спеціальної дослідницької
уваги і нових пошуків у культурологічній думці.
Метою статті є дослідження сутності поняття фольклоризму як явища художньої культури,
окреслення ознак і властивостей його типологічних форм.
Аналіз досліджень. У 20-х роках ХХ ст. явище
фольклоризму в радянській музиці розглядалося
в межах більш широкої категорії — народності,
де загальноприйнятою виступала ідея створення
нової культури, доступної широким масам. Проте питання про шляхи реалізації цієї ідеї пильнувалося з боку держави і було дуже суперечливим.
До початку 1930-х радянських років проблема
“композитор — фольклор” зазнала деформації,
оскільки поняття класовості почало переборюватися поняттями “національне” та “народне”. “Музичну культуру ХХ ст. можна і слід розглядати як
прояв діалектики загального і особливого на чітко
виражених класово-ідеологічних основах міжнаціональних взаємин”, — наголошував І. Ляшенко у
своїх нарисах [15, 3].
Попри те, що протягом 1920-х років тривала
активна збиральницька і не менш активна видавнича діяльність у галузі фольклористики (зокрема, у 1922 році вийшли у світ “Українські народні
мелодії”, зібрані К. Квіткою, де було вміщено 743
пісенних зразки українських пісень [12]), радянські вчені в 1930–1980-х роках, відійшовши від
розширеного тлумачення фольклоризму, що накреслювалося в науці, обмежилися “фольклорними інтересами письменників” (формула М. К. Азадовського) і літературних критиків [1; 2; 3]. Термін
“фольклоризм” був відсутній у радянських енциклопедичних словниках і з’явився вперше лише в
додатковому, дев’ятому, томі Короткої літературної
енциклопедії (1978). Настільки тривале однобічне
висвітлення проблеми було наслідком пануючого вузького, літературно-центричного сприйняття
фольклору як “мистецтва усного слова”.
У 70-х роках минулого століття було наголошено на потребі актуалізації питань народності

культури. Проте шляхів вирішення цієї проблеми
запропоновано не було. Обмежувальні тенденції,
що діяли на той час, постійно проявлялися в теорії
й творчості митців, залишаючи вирішення актуальної проблеми на рівні декларації. На щабель концептуальних узагальнень поставлене питання вийшло в 1970–1980-х роках. Зокрема, у 1970-х роках
в теоретичному аспекті проблему було заявлено в
кандидатській дисертації JІ. Христіансен “Певні
риси народного і національного в радянській музиці 50-60-х років і “нова фольклорна хвиля” та
проблемній статті “Зі спостережень над творчістю
композиторів “Нової фольклорної хвилі” [11].
У 1982 р. захищено кандидатську дисертацію
К. Страшникової з проблеми народності музичного
мистецтва, де автором визначено кілька методологічних рівнів поняття “народність” і досліджено
низку питань конкретного естетичного втілення
народності у сфері професійного мистецтва [17].
У 1987 р. вийшов естетико-публіцистичний
нарис Н. Шахназарової “Проблема народності в
радянському музичному мистецтві на сучасному
етапі”. У праці розглядається категорія народності
в історичній еволюції й у зв’язку з процесами, що
відбувалися в радянській культурі [22].
У 1970–1990-х роках проблема фольклоризму
привертала до себе увагу періодично. До неї звернулися, зокрема, Ю. Цибульська в статті “Фольклоризм” у музиці Шимановського” [19], Л. Христіансен у статті “Ладові системи в фольклоризмі XX
сторіччя” [14]. У працях цих та інших дослідників
поступово накопичувався теоретичний матеріал
з осмислення явища, що на той час потужно проявилось в композиторській практиці. Про форми
існування фольклору в новій для нього контекстній
ситуації, естетичні функції фольклору як елемента
сучасної культури, що репрезентує національнохарактерне в ній, йшлося в статті Г. Орджонікідзе
“Про діалектику національного й інтернаціонального”. У публікації висловлено важливу думку методологічного характеру, а саме: “Давні культурні
елементи самі по собі ні про що не говорять, якщо
вони не пов’язані з новим суспільним досвідом.
І легко уявити, як значно повинно їх трансформувати, психологічно “навантажити”, щоб наблизити
до нашого часу” [16].
Такої самої думки дотримується А. Клотиньш
в статті “Естетика прочитання фольклору”: “Фольклор живе повноцінним життям у професійній
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творчості тоді, коли узгоджується з інтонаційним
фондом свого часу” [13]. Ці висновки відбивають
погляд на явище сучасного фольклоризму і мають
принципове значення для його подальшого розвитку та впливу на процеси культуротворення.
Суттєві зрушення в період перебудови у 80-х
роках ХХ ст. спричинили емпіричні пошуки змін
у художньому житті та вихід у світ фундаментальних досліджень мистецтва в Україні, заснованих на
статистичних матеріалах і присвячених, зокрема,
розкриттю соціального статусу і призначення мистецтва (О. Лановенко), аналізу системи його функціонування й розвитку (О. Семашко), визначенню
взаємозв’язку мистецтва й ціннісних орієнтацій
особистості (Р. Шульга), розгляду українського народного мистецтва як чинника збереження національних цінностей (С. Грица, В. Гусєв, І. Земцовський, М. Дмитренко, А. Іваницький, І. Ляшенко та
ін.) тощо.
Повсякчас виникала потреба виробленні єдиної
термінології та єдиного понятєвого апарату. На початку 1980-х років виходить праця І. Земцовського,
у передмові якої проголошено завдання: “Прийшов час створення теорії, націленої на обґрунтування найважливішої проблеми: про розвиток і
побутування традицій фольклору в професійній
творчості XX століття” [9]. Автор акцентував не
тому, що “фольклор як явище не тільки мистецтва,
а й життя відкривається в такий широті, в такому
багатстві та багатобарвності, що кожен музикант
знайде в ньому щось своє, особливо близьке його
особистій художній натурі. Фольклор — багатовікова, мільйоновуста лабораторія-кузня художнього
втілення народного характеру, народних ідеалів,
національного стилю. Фольклор — велике мистецтво і тому велика, вічно жива школа. Сучасне
мистецтво отримало можливість широкого спілкування з народною творчістю. В результаті такого
спілкування виникають і будуть виникати найрізноманітніші опуси — від творів, лише асоціативно
родинних фольклору, до таких, в яких автори шукають конкретних шляхів усвідомлення стихійної
майстерності фольклору” [9]. Актуалізація явища,
однак, не зустріла на той час адекватного відгуку
дослідників, залишивши цю проблему актуальною
донині.
У 1990-х роках минулого століття відбулося
поглиблення вивчення синтезу соціоестетичного
та соціологічного аналізу (В. Мазепа, К. Шудря,

Р. Шульга). Досліджується соціологія мистецтва в
структурі міжпредметних зв’язків (В. Гриб), розкривається зміст формування художньої культури
та риси складання нової соціально-художньої реальності в емпіричному матеріалі, визначаються
особливості соціології естетичного виховання,
соціологічні виміри художньої культури в системі
дозвілля, інституціоналізуються різновиди дослідження мистецтва, театру, літератури.
Дослідження фольклоризму дотепер залишаються представленими недостатньою кількістю
праць, актуалізуючи підняту у статті проблему.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Становлення фольклоризму як творчого напрямку приходиться на другу половину XІХ ст. В цей
період у творчості кучкістів, пізніше — І. Стравінського, в інших національних культурах (Е. Гріг,
Я. Сібеліус, І. Альбеніс, Е. Гранадос і М. де Фалья, Б. Барток і З. Кодай, Дж. Енеску, К. Шимановський) спостерігається активний, “свідомий” прояв інтересу до фольклору, й не тільки до власного,
а й позаєвропейського. Фольклор стає могутнім
фактором інтонаційного відновлення, сприяє реорганізації традиційної композиційної системи, розширяє змістовні обрії музики. Усе це дає підставу
розглядати фольклоризм у ряді впливових творчих
напрямів, течій конкретного історичного періоду.
В історії української культури 1920–1980-х років ХХ ст. існували артефакти, котрі поза зв’язком
із радянською системою не піддаються об’єктивній
оцінці. Увагу до проблеми проявила українська
фольклористика, досліджуючи процеси вторинного буття фольклору в сучасній українській народній художній культурі. Побутування фольклору у
формах клубної самодіяльності, на сцені, у репертуарі народних хорів визначається як вид сучасного фольклоризму. Теоретичне узагальнення названих процесів міститься у статті І. Земцовського “Про сучасний фольклоризм”, де фольклоризм
класифікується за п’ятьма основними сферами
його прояву. Серед них визначається, передусім,
“фольклор у професійній художній творчості усіх
видів”, а далі “фольклор у науці і педагогіці; фольклор на сцені; фольклор на фестивалі і святі (включаючи нові обряди); фольклор і засоби масової
комунікації (включаючи грамплатівки і рекламу)”.
І. Земцовський наголошує, що головна дискусійна
проблема полягає “не стільки в більш-менш схематичній класифікації форм і видів фольклоризму,
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скільки в оцінці сутності його проявів, у змістовній, якісній стороні цього складного і строкатого
феномену” [10]. У статті висновується: “Подальший поділ кожної зі сфер сучасного фольклоризму
можливий за різними ознаками, з яких найважливішим уявляється поділ за вторгнення в реальні процеси справжнього фольклору” [10].
Визначення фольклоризму має двоступеневу структуру і відбиває широке й вузьке (спеціалізоване) тлумачення терміна в галузі народної
художньої культури. На макрорівні фольклоризм
імовірно тлумачити як явище української народної
художньої культури зі специфічним методом підходу до фольклору. Більш вузьке, спеціалізоване його
визначення пояснює фольклоризм як феномен культури в його індивідуальному перетворенні. У цьому сенсі фольклоризм тлумачиться як особливий
феномен, породжений у результаті взаємодії народної і професійної художніх систем, що представляє
втілений у художньому творі індивідуально неповторний образ бачення світу митцем. “Мистецтво
минулого неможливо імплантувати в сучасну культуру. Фольклорні елементи в ній стають плідними
тільки тоді, коли вони не просто повторюються, а
знову переживаються і відкриваються”, — слушно
зауважує С. Грица [18, 330].
“Вторинне” побутування творів усної творчості
народу нині можна простежити як тематичний матеріал творів професійної музичної творчості та як
“автономне” їх існування в сучасній багатоманітній естраді. Попри те, що ці напрямки функціонування фольклорних творів нині досліджені досить
змістовно, проте недостатньо опрацьованих випадків у вторинному прояві фольклорних джерел ще
трапляється чимало. У цьому сенсі більшу міру
творчого осяяння спостерігаємо в другій іпостасі
побутування фольклорного матеріалу, тобто в сучасному його сценічному втіленні — у репертуарах
окремих виконавців, фольклорних ансамблів тощо.
“Враховуючи “внутрішньожиттєвість” і “внутрішньоситуативність” фольклору, можна помітити,
що з виходом його на сцену багато чого в ньому
втрачається, притлумлюється, переусвідомлюється, залишається осторонь. Актуалізуючись, він що
разу репрезентує себе в новій якості, в більш або
менш оновленому вигляді, бувши адаптованим до
конкретної життєвої ситуації, до конкретного психологічного стану виконавця. В цілому ж, подібно
до мови, перебуває в стані безперервної зміни, в

стані безперервного становлення” [цит. за 18, 327].
Отже, виходячи на сцену, на рівень масової комунікації, фольклор, народна пісня набувають нових
властивостей, відграють функцію цитування фольклору — переходу від однієї до іншої форми мистецтва. Відбувається “якісна зміна не виконавської
манери, а життя фольклорного твору” [18, 328].
Однією з доволі розповсюджених форм фольклоризму у сучасній культурі є стилізаторське
відтворення фольклору. Фольклор, ставши матеріалом для впровадження сценічного задуму творчого колективу або його керівника, суттєво видозмінюється, демонструючи подеколи тільки зовнішні
національно-репрезентативні ознаки. Такі тенденції, що склалися в царині побутування фольклору,
найпростіше тлумачити як регрес народної культури [5]. Проте, на наш погляд, їх об’єктивно можна
розглядати як закономірну зміну одного типу субкультури іншим її типом, що створює нові цінності. Тому фольклоризм у повному обсязі має стати
предметом найпильнішої уваги, зокрема, звернення етнографічних колективів до автентичних форм
фольклору, відродження архаїчних стилів, відновлення забутих традицій народної творчості, збереження фольклорного світосприйняття тощо.
У XX ст. одержали визначення провідні форми побутування фольклоризму: “фольклорний напрямок”, що з різною мірою активності, зі своїми
піднесенеми спадами пройшов через усе ХХ ст., а
також “неофольклоризм” першого (початок ХХ ст.)
та другого, кульмінаційного фольклорного напрямку XX ст. (“нова фольклорна хвиля”, 60–70-ті роки)
потоків. Характерним для неофольклоризму є активне використання всього арсеналу сучасних технічних засобів, що виконують роль стимуляторів і
каталізаторів оновленої музичної мови. Фольклор
як стимулюючоа першооснова є найважливішою
складовою фольклоризму. Наголосимо, що зв’язок
з фольклором може бути явним або ледь відчутним.
Природний прояв фольклоризму розкривається на
рівні мовної системи. Більш складне його переломлення віднаходимо в типі образності, сюжеті,
структуроутворенні творів, а також на рівні ідей і
змісту у творчості “нефольклорних” композиторів
(В. Зубицький, В. Сильвестров, М. Скорик та ін.).
Фольклоризм класифікується за такими категоріями:
1) фольклоризм історичний (певного періоду,
художнього напряму, процесу),
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2) фольклоризм соціальний (певної соціальної
системи);
3) фольклоризм національний (український, німецький тощо);
4) фольклоризм за видами мистецтва (літературний, музичний тощо);
5) фольклоризм авторський (фольклоризм
Г. Гаврилець, В. Зубицького, М. Скорика та ін.).
Такий поділ фольклоризму відбиває багаторівневу його класифікацію та зв’язок з історичним і
культурним контекстом.
Додаткового коментаря потребує категорія “соціальний фольклоризм”. Протягом попередніх десятиліть, зокрема в радянському культурологічному
знанні, побутував розподіл “соціального фольклоризму” за політичною ознакою на “соціалістичний”
і “буржуазний”. Нині не має сенсу щодо такого розподілу. Втім, “прихильність” явища фольклоризму
до тієї чи іншої спільноти має місце [6]
Еволюція фольклоризму не була прямолінійно
висхідною (від простого, “наївного наслідування”,
до складних його форм). На всіх історичних етапах
існували різні типи фольклоризму, хоча, звичайно,
певні тенденції переважали, створюючи “фольклорну” подобу часу [8]. Поняття “фольклоризму”
того часу використовувалося в метафоричному
сенсі або як абстрактна структурна одиниця.
Варто розрізняти комерційний фольклоризм, як
елемент “індустрії туризму” та як явище сучасної
масової культури (негативно оцінюваний авторитетними вченими) і, з іншого боку — продуктивні
форми справді творчого фольклоризму як органічний процес адаптації, трансформації і репродукції фольклору в культурі сучасного суспільства,
що зауважено чеськими і словацькими вченими
(О. Сироватка, М. Лещак, С. Швеглак), угорським
теоретиком (В. Фойгт), німецьким істориком культури (Г. Штробах) та ін. [7; 9; 10; 23; 24]. Ці види
фольклоризму — комерційний і творчий — виявляються в процесі відтворення свят карнавального
типу, що робить їх актуальними для порівняльних
культурологічних досліджень.
Ключовим елементом фольклоризму як артефакту фольклору, що акцентує увагу на соціальній організації різноманітних утілень фольклору у
межах дозвілля та аматорської сцени, є самодіяльна
художня творчість. Як явище історико-культурного
освоєння дійсності засобами мистецтва, невіддільний супутник і вагома частина духовної культури

народу, остання задовольняє різноманітні потреби
сучасної людини, зокрема, у самовираженні, задоволенні художньо-естетичних запитів, долученні
до культурних цінностей свого народу. Народний
талант у сучасних умовах — це не екзотичний феномен чи сублімат національного духу, а творче обличчя, типологічно тотожне професійному поету
чи композитору, талант, що заявив свої права на
участь у загальному культурному процесі і потребує активної творчої підтримки.
У XXІ ст. фольклоризм переживає перехідний
етап, стаючи функціональною частиною сучасної
культури. Відбувається свідоме освоєння і активне
використання фольклору на концертній естраді, у
репертуарі ансамблів різних напрямів (напр., музичний колектив “Electro Folk Music Band KOLO
DIY”, керівник — Павло Колодій), що успішно
конкурують з поп-групами. Фольклорні ансамблі
виступають у контакті з джаз- і рок-музикантами.
Відомі, зокрема, спільні проекти гурту “Тар-Так”
(лідер гурту Сашко Положинський) з фольклорними гуртами (зокрема, гурт “Гуляй-город”). Популярні міжнародні та всеукраїнські фестивалі “Країна мрій”, “Рок-Січ”, “Шешори” та інші підтверджують широке використання українського фольклору
фольк-рок-співаками. Під патронатом ЮНЕСКО і
Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв (CIOFF) в Україні
проводиться п’ять Міжнародних фольклорних фестивалів: “Поліське літо з фольклором” (м. Луцьк),
“Берегиня” (м. Луцьк), “Древлянські джерела”
(м. Рівне), Слов’янський “Коляда” (м. Рівне), “Покуть” (м. Харків).
Варто зауважити, що фестиваль “Покуть” (м.
Харків) є не тільки культурно-мистецьким заходом з демонстрацією культурних взаємин від носіїв традиції — виконавсько-дослідницьких гуртів
до дитячих фольклорних колективів, а й науковим
проектом, в рамках якого вже традиційним стало проведення щорічної всеукраїнської науковопрактичної конференції “Традиційна народна
культура: збереження самобутності в умовах глобалізації”.
Висновки. Проведений культурологічний аналіз через усвідомлення історичної парадигми
фольклоризму, загальних особливостей, основних
тенденцій розвитку та впливу на процеси культуротворення засвідчив, що фольклорні корені сучасних
культур є життєздатними, володіють незмірним ва72

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Світлана Садовенко

диктували панівні естетичні норми та авторські
індивідуально-творчі настанови.
У нових умовах виникає неоднозначне сприйняття українського фольклору, як носія етнічної
пам’яті, засобу збереження автентичних традицій
і забезпечення їх спадкоємності. Перед сучасною
людиною актуальними постають питання щодо поєднання відпочинку з процесами пізнання надбань
культурної спадщини, можливостями самовираження навіть в оформленні за народними канонами
і за участю власної художньої творчості естетично
привабливого побуту. Фольклор, як і раніше, є одним із джерел художнього самовираження; його
нове трактування здобуває найширше тлумачення.
Важливість культурологічної рецепції фольклоризму як явища художньої культури обумовлено необхідністю збереження і відтворення його
ролі й місця в новій соціокультурній ситуації. Нові
суспільні відносини “дозволяють подивитися на
фольклор не стільки як на зникаючу форму колективного мистецтва минулого, скільки на прообраз
реального досягнення більш цілісної художньої
свідомості” [цит. за 21].

гомим потенціалом для вирішення актуальних проблем буття людини у XXІ столітті.
У ХХІ ст. загальні процеси демократизації в
українському суспільстві, пов’язані з соціальними
змінами, викликали тенденцію популяризації народного музичного мистецтва, звертання до фольклору як носія народного та національного первня.
У композиторській практиці проявилася тенденція
обробки-реставрації народної пісні, так званий
етнографічний тип фольклоризму. Сучасні композиторські практики, що спираються на фольклор,
затверджують норми модерного мислення, розширяють стильові й образні рубікони музичного
мистецтва. Фольклоризм як структурна складова
української народної художньої культури з численними її проявами та як творчий метод і спосіб оволодіння фольклором, що має історичне підґрунтя,
утворившись у результаті індивідуальної творчості, пройшовши крізь сторіччя, синхронізувався, як і
у кожен історичний період, з потребами й запитами
часу. Основні типи фольклоризму зберігалися в різні історичні періоди, однак кожен час надавав своїх
переваг, обирав супутні прийоми, методи роботи
з фольклорним матеріалом. Добір цих матеріалів
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Садовенко Светлана Николаевна
Фольклоризм как явление художественной культуры
Аннотация. В статье осуществляется культурологический анализ сущности понятия фольклоризма
как явления художественной культуры через осознание его исторической парадигмы, общих особенностей,
основных тенденций развития и влияния на процессы культуротворчества. Определяются качества и свойства
типологических форм рассматриваемого явления. Показано, что определение фольклоризма как вторичной или
производной формы культуры употребляется в таком значении исключительно по отношению к фольклору.
Вторичный к фольклору, фольклоризм является первичным, уникальным, самостоятельным по значимости
явлением художественной культуры. Доказывается, что рассматриваемая тема является актуальной, требует
специального исследовательского внимания и дальнейших научных поисков в культурологической мысли.
Ключевые слова: фольклоризм, фольклор, украинская народная художественная культура, новая фольклорная
волна, неофольклоризм.
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Світлана Садовенко

Sadovenko Svitlana
Folklorism as the Phenomenon of Artistic Culture
Summary. The article carries out cultural analysis of the essence of the concept of folklorism as a phenomenon of
artistic culture through the understanding of its historical paradigm, the general features of the main trends of development
and influence on the processes of cultural creativity, determines the quality and properties of the phenomenon of typological
forms.
It is shown that the definition of folklorism as secondary or derivative forms of culture is used in this sense only in
relation to folklore. Secondary to folklore, folklorism is primary, unique, independent phenomenon of the importance of
culture. It is proved that the topic under consideration is relevant, requires special attention to research and further research
in the cultural thought.
Folklorism — the structural component of the Ukrainian folk art culture with its numerous manifestations. Folklorism
as a creative way to mastering method and folklore has a historical background. Formed as a result of individual creativity,
passing through centuries in each historical period synchronized with the needs and demands of time. The main types of
folklore were stored in different historical periods, but each time have their advantages chose attendant techniques, methods
of work with folk material. The selection of these materials is dictated by the prevailing aesthetic norms and copyrights of
individual creative installation.
At the beginning of the XXI century the general democratization processes in the Ukrainian society, associated with the
presentiment of future social changes brought about by the tendency to popularize the musical art, an appeal to the folklore
as a national carrier, national origin. In practice, the composer tended processing, restoration of folk songs, the so-called
ethnographic type of folklore.
However, compositional experiments were based on folklore; they stated norms of modern thinking, expanded and
imaginative style of Rubicon music.
The above analysis of cultural awareness through historical paradigm of folklore, common features of the main trends of
development and influence on the processes of cultural creativity shows that the folk roots of modern cultures live and possess
immeasurable power potential for solving urgent problems of human existence in the XXI century.
New public relations “for the first time make it possible to look at the folklore, not as a vanishing form of collective art
of the past, but as the real prototype of achieving a more holistic artistic consciousness”.
Key words: folklorizm, folklore, Ukrainian folk art culture, a new folk wave, neofolklorism.
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Анотація. У статті розкрито символічний потенціал світла і
темряви як аксіоконструктів та аксіорегуляторів в символічній площині Старого Завіту. Висвітлено особливості маніфестації світла і
темряви як специфічних культурних санкцій в механізмі регулювання
онтологічного континууму особистості. Означено їх роль у формуванні
аксіоконстант в полі старозавітного наративу. Розглянуто семантику
презентацій світла і темряви як формотворчих елементів сакральної
антропології Старого Завіту.
Ключові слова: світло, темрява, аксіологія, Старий Завіт, сакральне/профанне, аксіоконверсія.

У біблійному наративі акумульована квінтесенція знаковосимволічних топосів релігійних текстів, покликаних розставити ціннісні наголоси в генезі “homo religiosus” (за К. Армстронґом). Активними смисловими, символічно-метафоричними,
міфопоетичними конструктами в нумінозному полі Біблії є
світло і темрява, які реалізують необхідність екзистенції осьових питань духовної антропології (персоналізації та сакралізації особистості, причетності до трансцендентного, місця та
особливостей перебування в соціокультурному просторі, проблема Первообразу, світоустрою та ін.). У культурологічному
сенсі світло і темрява є специфічними елементами в міфічному
та релігійному полотні макрокосму, а також своєрідними культурними санкціями, які визначають онтологічну перспективу
кожної людини відповідно до морально-етичних норм і соціальних приписів. Актуальність теми статті обумовлюється
необхідністю осмислення аксіологічного контенту культури в
різноманітних її морфологічних презентаціях, механізмів інтеграції міфопоетики в теологічну сферу, а також виявлення
формантів культурних текстів, у яких певні традиції шляхом
проекції цінностей, корелюють онтологічний простір індивіда.
З’ясування символічного потенціалу світла і темряви як аксіоконструктів і аксіорегуляторів дозволить виявити особливості
формування духовного простору старозавітних текстів, які є
фундаментом християнської культури.
Мета статті — здійснити культурологічне осмислення
місця і ролі світла та темряви в етичному полі Старого Завіту.
Об’єктом статті є старозавітні тексти як стрижнева пам’ятка
християнської культури, предметом — ціннісні потенції світла
і темряви в символічній площині Старого Завіту.
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ряву. Це схвалення і відокремлення виражається,
з одного боку, досконалістю створеного, з іншого,
положенням закону для свідомості, за яким вона
повинна існувати в певному вигляді, з певними
властивостями і для конкретних цілей [4, 160].
Партиципація з нумінозним є важливою і необхідною нормою причетності в будь-якій конфесіональній спільноті, в християнстві зокрема. “Удень
сонце не буде тобі вже за світло… бо буде тобі вічним світлом Господь” [2, 744] — слід розглядати
імперативом, зміст якого утворює причетність до
нумінозного простору, першорядність домінанти
трансцендентного над мирським. У випадку коли
подібний імператив встановлюється богооткровенням (“Я, Господь… дам світло поганам, щоб очі
відкрити незрячим, щоб вивести людей з в’язниці,
а з темниці — тих мешканців темряви” [2, 723]),
він набуває священного значення і стає сакральною нормою. Сакральне піднесення певного соціокультурного простору проявляється в різноманітних формах: апеляція до священного обов’язку,
“чистоти” віри, протиставлені тенденціям скверни
стосовно цінностей священної традиції. Реакція на
акти скверни — запровадження культурних санкцій, піднесених до рівня сакрального значення. У
випадку дослідження біблійного наративу слід вважати правомірним вести мову саме про сакральні
санкції, спрямовані на підтримання “аксіологічного трансцендентного порядку” та “аксіофільтрацію” соціокультурного простору.
Світло і темрява у процесі соціокультурного
регулювання нумінозного континууму біблійного
простору є поліфункціональними аксіоконструктами та аксіомодулянтами, які:
– диференціюють соціокультурний простір
міфу, висуваючи два сакральні опоненти, протиставляють одну спільність іншій (Друга книга
Мойсеєва: “І сказав Господь до Мойсея: “Простягни свою руку до неба, — і станеться темрява на
єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її”. І простяг Мойсей свою руку до неба, — і
сталася густа темрява по всій єгипетській землі три
дні. Не бачили один одного, і ніхто не вставав з свого місця три дні! А ізраїлевим синам було світло в
їхніх садибах” [2, 67]);
– слугують інструментом введення санкції
покарання для зміни онтологічної спрямованості в напрямку інтенції на Бога, або актом кари як
онтологічно-кінцевого стану (Книга Йова: “Від-

За минуле п’ятиріччя були створені чи перевидані праці, в яких висвітлюються різнопланові
питання, пов’язані з: а) герменевтикою біблійних
текстів — Анстей Б., Беллетт Д. Г., Деннетт Е., Коутс Ч. Е., Никоненко І. Є., Ридаут С.; б) християнською етикою біблійного виміру — Райт К., Панков
Г. Д.; в) зі зв’язком культури і релігії та перетину
шляхів їх розвитку на сторінках сакральної книги людства — Абрамович С. Д., Канигін Ю. М..
Окремі дослідження присвячено проблемам символів у християнському віровченні Алексій В. В.,
Сербський М.. Водночас символічні, міфопоетичні
складові біблійного простору — світло і темрява, їх
аксіологічний потенціал висвітлено не достатньо.
Текстам Старого завіту характерне усвідомлення свого соціокультурного простору, аксіологічним
ареалом якого є “світло” (“перебувати у світлі Господньому”, “ходити у світлі”) та протиставлення
йому — певний соціокультурний вимір — “темрява” (“сидіти в темряві”, “мешкати в темряві”).
У цьому контексті слід виокремити спільність з
міфологією та властиву їй аксіологічну опозицію
сакральне/профанне, екстрапольовану в теологічну
сферу. Разом з актуалізацією сакрального механізму культурної творчості міф набуває якісно нового
значення в соціокультурному регулюванні. Активні
елементи формування нумінозного простору біблійних текстів світло і темрява невідільно пов’язані з
процесом сакралізації. Останній охоплює дві сторони: топологічну консолідацію та топологічну
демаркацію. У першому випадку формується простір соціокультурного “ми”, легітимований божественною причетністю (“Бог є Світло…”, “…будьте дітьми світла…”). У другому — вказаний топос
відмежовується від зовнішнього його середовища.
Ідейним базисом представленої процедури слугує
нумінозна санкція, за рахунок якої міф легітимує
певну спільність (за Г. Д. Панковим).
Космогонічний процес, зображений в Старому
Завіті, елімінує теогонію зоряної міфології. Детермінантою світоустрою є небо і земля, світло та
темрява: “На початку Бог Створив Небо та землю.
А земля була пуста та порожня, і темрява була над
безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
І сказав Бог: «Хай станеться світло!» І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, — і Бог
відділив світло від темряви. І Бог назвав світло:
«День», а темряву назвав «Ніч»” [2, 1]. Створивши
світло, Бог схвалює його і розмежовує світло й тем77
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криває Він речі глибокі із темряви, а темне провадить на світло… Віднімає Він розум в народних
голів на землі та блукати їх змушує по бездорожній
пустелі, — вони ходять навпомацки в темряві, і Він
упроваджує їх в блуканину, мов п’яного!” [2, 514];
“Не вступиться з темноти він, полум’я висушить
парост його, й духом уст Його буде він схоплений”
[2, 517]; “Таж світильник безбожних погасне, і не
буде світитися іскра огню його: його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник його…”
[2, 518]; “Хіба твоє зло не велике? Таж твоїм беззаконням немає кінця! ... пастки тебе оточили, і жахає
тебе наглий страх, твоє світло стемніло, нічого не
бачиш… ” [2, 522]; “І тепер ми не бачимо світла,
щоб світило у хмарах, та вітер перейде — і вичистить їх. Із півночі приходить воно, немов золото те,
та над Богом величність страшна” [2, 535]; Книга
пророка Ісаї: “Народ, який в темряві ходить, Світло
велике побачить, і над тим, хто сидить у краю тіні
смерти, Світло засяє над ними!” [2, 689]; “І Світло
Ізраїля стане огнем, а Святий його — полум’я, і запалить воно, й пожере його терня й будяччя його
в один день!” [2, 691]; “Оце день Господній приходить, суворий, і лютість, і полум’я гніву, щоб
землю зробити спустошенням, а грішних її по вигублювати з неї! Бо зорі небесні та їхні сузір’я не
дадуть свого світла, сонце затьмиться при сході
своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм…
“І Я покараю всесвіт за зло, а безбожних за їхню
провину…” [2, 694]; “Горе тим, що глибоко задум
ховають від Господа, і чинять в темряві їхні діла…”
[2, 709]; “Я, Господь, покликав Тебе в справедливості, і буду міцно тримати за руки Тебе, і Тебе берегтиму, і дам Я Тебе заповітом народові, Світло
поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести
людей з в’язниці, а з темниці — тих мешканців
темряви! Я попроваджу незрячих дорогою, якої
не знають, стежками незнаними їх поведу, оберну
перед ними темноту на світло, а нерівне — в рівнину. Оце речі, які Я зроблю, і їх не покину!” [2,
723]; Книга пророка Єремії: “Покайтесь, бо ворог
іде! “Тому, що народ мій безглуздий, він не знає
Мене: вони нерозумні сини й нерозважні вони, —
мудрі вони, щоб чинити лихе, та не вміють чинити
добра!”. Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та
пустка і на небо — й нема його світла!” [2, 756];
“Дайте Господу, Богові вашому, славу, поки не
зробить Він темно, і поки на темних горах не спіткнуться вам ноги! І будите ви сподіватися світла, і

Він зробить це темрявою та вчинить імлою…” [2,
769]; “…тому так промовляє Господь: «За те, що ви
не слухалися слів Моїх… Я вигублю в них голос
радісний та голос веселий, голос молодого та голос молодої, гуркіт жорен та світло світильника»”
[2, 785]; Книга пророка Осії: “…і суд Мій, як світло
те вийде… Бо Я милости хочу, а не жертви, в Богопізнання — більше від цілопалень” [2, 906]; Книга
пророка Захарія: “І прийде Господь, Бог мій, і з ним
усі святі. І станеться в день той, — світла не буде, і
буде холод та замерзання… І буде єдиний то день,
Господу знаний, — то буде не день, і не ніч, і буде, — на час вечора станеться світло” [2, 954]; Книга пророка Йоіла: “Затремтіть, всі мешканці землі,
бо прийшов день Господній, бо близько вже він,
день темноти та темряви, день хмари й імли” [2,
913]; Книга пророка Наума: “Але в зливі навальній
Він зробить кінця між Його заколотниками, і ворогів зажене у темноту” [2, 935]);
– є метафоричними носіями аксіологічного
поля, у смисловому, та змістовному плані характеризуючи соціокультурну ситуацію, в якій знаходиться індивід (Книга Йова: “Оця ніч — бодай
темність її обгорнула… Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, і нехай не
з’являється світло над ним!... Бодай темрява й морок його заступили… Хай потемніють зорі поранку
її, нехай має надію на світло — й не буде його…”
[2, 506]).
Перспектива гніву та покарання, декламована в текстах Біблії, — специфічний регуляційний
фактор у сутнісно-життєвій орієнтації, покликаний
стимулювати саморефлексію “бачити світло…, щоб
душу відвернути від гробу” [2, 531]. Світло і темрява в цьому випадку — цілеспрямовувальні ціннісні
регулятори, які невіддільно пов’язані з процесом
персоналізації особистості — однією з найважливіших антропологічних і культурних універсалій, в
якій світло і темрява “розставляють наголоси” соціальної пріоритетності в діалозі аксіологія/онтологія, теологія/культурологія.
Схематично шлях духовного вдосконалення
можна зобразити наступним чином: Я/темрява
(“... світла не знають вони, бо ранок для них усіх
разом — то темрява, і знають вони жахи темряви…” [2, 524]; “…я був той, як за місяців давніх,
як за днів тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю світився світильник Його, і при світлі
його я ходив в темноті… [2, 527]; “…віддалилося
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conversio — зміна, перетворення) особистості.
Професор Московської духовної академії, протоєрей Ф. О. Голубинський зазначав: “Через невпинне сходження до Бога, і оживлення Ним, людина
отримує стільки світла, життя, твердості у всіх
своїх вчинках, стільки володіння собою, що вона
обов’язково відчуває буття Того, хто дає ці блага…
Хто постійно зі зростаючою ясністю і вірно слідує
святому закону, той частіше стає в дусі своєму прямішим, сильнішим на противагу всім спокусам зла
і, таким чином, чим далі, тим більше стає схожим з
живим, промовистим образом божества. Такий образ, за вказівкою самосвідомості, з часом ясніше і
подібніше буде уособлювати Первообраз, до Якого
подібний. Коли в людині, яка керується в житті цим
високим началом, з кожним днем все прекрасніше
віддзеркалюється божественне… невпинно, підносячи свій дух вище всього тлінного до неминущого, вона з кожним днем все більше і більше
вчиться відчувати спокій і мир у вічному Богові,
а саме, стає кращою не тільки в моральних своїх
вчинках, які відкриті блаженству, вона ще на землі
передчуває вічне життя…” [3, 120]. Процес персоналізації особистості пов’язаний з виокремленням
“похідних” смислоутворювальних прототипів у
площині християнського віровчення. Символічне
значення праобразів, на думку протоєрея В. Алексія, полягає в тому, що “праобрази як відомий образ виражають небесні істини, сприяють нашому їх
розумінню та прийняттю” [1, 40], а також є “одним
із доказів тісного зв’язку між Старим та Новим Завітами” [1, 25].
Перманентна декламація належності, або уподібнення світла і темряви божественному/інфернальному концептуалізує їх як аксіосимволічні, міфопоетичні праобрази на теренах Святого Письма.
Святий апостол Іван говорить: “Споконвіку було
Слово, а Слово в Бога було” [2, 112], показуючи
цими словами, що спочатку був один лише Бог і
в Ньому — Слово. Потім він говорить: “Усе через
нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало
без Нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом
людей” [2, 112]. Зокрема, Син Божий — Світло від
Світла, образ Бога невидимого, є той Первообраз,
за яким створено найдосконаліше творіння, володар чуттєвого світу — людина [2, 2].
Одкровення Бога Отця в Сині не обмежувалось
світобудовою, а стало проявлятися і в промислі про
світ взагалі, та про людину зокрема, яка повинна

право від нас, і не сягає до нас справедливість! Чекаємо світла, — та ось темнота, чекаємо сяйва — та
й у темнощах ходимо!” [2, 742]) → темрява/Я/світло (“не буду спокійний, аж поки не вийде, як сяйво,
його справедливість, а справедливість його — як
горючий світильник!” [2, 745]; “…я виглядаю на
Господа, надіюсь на Бога спасіння мого, — Бог мій
почує мене! Не тішся, моя супротивнице, з мене, —
хоч я впала, Сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло! Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила Йому, аж поки не
вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він
на світло мене попровадить, — побачу Його справедливість!” [2, с. 933]; “Бог пом’якшив моє серце і Всемогутній мене настрашив, бо не знищений
я від темноти, ані від обличчя свого, що темність
закрила його!” [2, 523]; “…навчи нас… через темність ми не впорядкуємо слова” [2, 535]; “Коли б я
сказав: “Тільки темрява вкриє мене, і ніч — світло
для мене”, то мене не закриває від Тебе і темрява,
і ніч буде світитися як день, а темнота — як світло!” [2, 627]; “Буду зносити я гнів Господній, бо
згрішила Йому, аж доки не вирішить справи моєї,
та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, — побачу Його справедливість” [2, 933];
“І я побачив, глупотою, яка є перевага у світла
над темрявою: у мудрого очі його в голові його, а
безглуздий у темряві ходить” [2, 665]) → Я/світло
(“Чеснотна жінка — вона розуміє, що добра робота
її, і світильник її не погасне вночі” [2, 662]) → Я в
Богові (“Уставай, світися… бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла! Бо темрява
землю вкриває, а морок — народи, та сяє Господь
над тобою, і слава Його над тобою з’являється! І
підуть народи за світлом твоїм, а царі — за ясністю сяйва твого” [2, 743]; “Удень сонце не буде тобі
вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво,
бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог —
за окрасу твою! Не зайде вже сонце твоє, і місяць
твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом
Господь, і дні жалоби твої покінчаться!” [2, 744];
“…велич Його вкрила небо, і слави Його стала повна земля! А сяйво було, наче сонячне світло…” [2,
939]), де початковий стан еквівалентний положенню “Я” реальне, а кінцевий — “Я” ідеальне.
Виконуючи роль ключових символічно-метафоричних регуляторів в ціннісній площині Святого Письма, світло і темрява пов’язані з “аксіоконверсією” (ἀξία — від давньогрецької — цінність,
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нести в собі світло Творця. Проте внаслідок падіння людини та втрати рис Первообразу, все живе
“створіння покорилось марноті” [2, 187]. Разом з
цим падінням починається поступове здійснення
вічної, за Божественним замислом ідеї спокути світу і людини — відтворення оновленого образу Божого в… Агнці [2, 266], Світлі світу [5, 17]. Слово
було Світлом світу не з часів свого втілення, але
на всі часи з самого творення людини, з початку
повно освітлюючи новоствореного в раю, потім
сяючи над тими, хто не відхилився від Нього сам,
після падіння новоствореного, далі сяючи серед затьмареного людства в єврейському народі через закон, пророцтва, одкровення і Богоявлення [5, 19].
Новозавітне тлумачення пояснює як поступово в
старозавітній історії відкривається і потім до епохи здійснення пророцтв стає все ясніше і ясніше
світло істини Христової, наче зоря, яка пророкувала явлення на небосхилі Самого “Сонця правди — Христа Бога нашого” [5, 39]. І. Корсунський
символічно-метафоричною мовою передав спадковість образу світла в Старому та Новому Завітах:
“Якщо віруючих Старого Завіту …можна було порівняти зі світлими променями ранкової зорі, яка
знаменувала сходження на небосхилі старозавітної
історії Сонця правди Христа, то старозавітний закон можна порівняти з дзеркалом, в якому відображається все життя старозавітних, а отже і новозавітних віруючих, які об’єднані в єдине тіло єдиного
Христа. Так віддзеркалюється зіркове небо у воді
в ясну, місячну ніч. Бо світло, яке проникає в цю
дзеркальну поверхню і дозволяє бачити в ньому
зіркове небо є одне і те ж світло Христове, що просвітлює всіх старозавітних і новозавітних віруючих” [5, 184].
Авторитет трансцендентного первообразу передбачає визначення призначення людини наступним чином: а) стосовно Бога призначення людини
спрямоване на те, щоб вона пізнавала свого Творця
і прославляла Його. Відповідно до цього Спаситель
заповідав нам: “Отак ваше світло нехай світить пе-

ред людьми, щоб вони бачили ваші добрі діло, та
прославлять Отця вашого, що на небі” [2, 7]; б) стосовно людини до самої себе призначення її в тому,
щоб вона, як створена за образом Божим, намагалася постійно розвивати та вдосконалювати ці сили
шляхом добрих справ і, таким чином, все більш і
більш уподібнюватися своєму Первообразу: “будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!
[2, 8]. Проте мірою збільшення в людині чеснот,
вона досягає блаженства, яке є наслідком добрих
справ і нагородою за них, відповідно до вчення самого Спасителя… людина створена “на добрі діла”
[2, 224], водночас вона сама створена для блаженства (світла Господнього), яке становить одне із
завдань людини стосовно себе (4, 185). Той, хто
покликав нас з небуття в буття, благоволить відобразити в нас Свій божественний образ. Цей образ
спонукає нас до уподібнення Богу і дає можливість
пізнавати Його [6, 3].
Таким чином, смислове поле символіки світла і
темряви та варіативність її презентацій слугує інструментарієм у формуванні аксіоконстанти Старого Завіту, а також сакральної парадигми старозавітної антропології з її персоналістичною складовою.
Смисловий символічний потенціал світла і темряви
експонує ланцюги еквівалентності в численних модифікаціях священного (ієрофаній), які є суттєвим
фактором у легітимації цінностей християнського
світорозуміння. Світло і темрява є формотворчими
складовими регуляційного механізму культури за
рахунок трансформації цінностей в їх нормативний статус, а також вузловими точками перетину
теологічного та культурного полів. Вони закладають підґрунтя для розуміння механізму сакральної
творчості в його християнському варіанті.
Перспективи подальших досліджень пов’язані
з вивченням феноменології світла та темряви в аксіологічній орбіті агіографічного наративу, що надасть можливість з’ясувати їх роль як репродукції
міфопоетики в полотні християнської культури.
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Чумаченко Марина Александровна
Аксиологический потенциал света и тьмы в смысловом поле Ветхого Завета
Аннотация. В статье раскрыт символический потенциал света и тьмы в качестве аксиоконструктов и аксиорегуляторов в символической плоскости Ветхого Завета. Освещены особенности манифестации света и тьмы как специфических культурных санкций в механизме регулирования онтологического континуума личности. Рассмотрена семантика
презентаций света и тьмы как формообразующих элементов сакральной антропологии Ветхого Завета.
Ключевые слова: свет, тьма, аксиология, Ветхий Завет, сакральное/профанное, аксиоконверсия.

Chumachenko Maryna
Axiological Potential of Light and Darkness in the Semantic Field of the Old Testament
Summary. The article presents a symbolic potential of light and darkness as axioconstructs and axioregulators at the symbolic
level of the Old Testament. The peculiarities of light and darkness manifestation as specific cultural sanctions in the mechanism of
regulating the ontological continuum of personality were highlighted. The author determined their role in shaping axioconstants
in the field of the Old Testament narrative. The semantics of light and darkness presentation as formative elements and value regulators that are inextricably linked with the process of personalizing an individual — one of the most important anthropological
and cultural universals, was considered. It was found that light and darkness are the active semantic, symbolic and metaphoric,
mythopoetic constructs in the numinous field of the Bible which implement the necessity of existence of axial issues of the spiritual
anthropology. Within the religious frame of the Old Testament texts light and darkness serve as the basis for a kind of dialogue
between axiology and ontology, theology and cultural studies.
Rationale of the article topic is conditioned by the necessity of understanding the axiological content of culture in a variety of its
morphological presentations, mechanisms of integration of mythopoetic into theological sphere as well as identifying formants of
cultural texts in which certain traditions correlate the ontological space of an individual by protecting values. Clarification of the
symbolic potential of light and darkness as axioconstructs and axioregulators will reveal features of shaping the spiritual space
of the Old Testament texts that are the foundation of the Christian culture.
The purpose of the article is to carry out cultorological understanding of the role and place of light and darkness in the ethical
field of the Old Testament. The object of the article is the texts of the Old Testament as a core monument of the Christian culture.
The subject is value potencies of light and darkness in the symbolic field of the Old Testament.
The article focuses on the fact that the semantic field of symbolism of light and darkness and variability of its presentation serve
as tools in the formation of axioconstants of the Old Testament as well as the sacred paradigm of the Old Testament anthropology
with its personalist component. Semantic and symbolic potential of light and darkness exhibits equivalence chains in numerous
versions of the sacred that are an essential factor in legitimizing values of the Christian worldview. Light and darkness are the
formative elements of the regulatory mechanism of culture through the transformation of values into their regulatory status, and
nodal points of intersecting theological and cultural fields. They lay the foundation for understanding the mechanism of the sacred
art in its Christian form.
Key words: light, darkness, axiology, Old Testament, sacral/secular, axioconversion.
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Summary. This article analyzes the difficult conditions of application
of multicultural policies in multicultural societies. The authors define the
evolution of ideas and ideology of multiculturalism, considering the conceptual perspective of comparative studies of multicultural practices
Keywords: multiculturalism, acculturation, cultural diffusion, assimilation, marginalization, identity, cultural conflict, cultural norms, peaceful co-existence.

Introduction. Today the controversial and even dangerous relationships among different countries of the contemporary global
civilization determine the need of constant scientific attention from
scholars who investigate the problematics of peaceful co-existence
and of organization of peaceful social order. The fundamental humanitarian idea of “eternal peaceˮ which was a dream of I. Kant,
became the important cognitive principle in modern social sciences. But it is well-known that different attempts to realize this idea
in the form of the specific peace-making policy demonstrate some
difficulties because in the contemporary democratic societies “each
person is to have an equal right to the most extensive basic liberty
compatible with a similar liberty for others” [1, 60]. But existing
deep economic, social and cultural inequalities among individuals and social groups are the real obstacles for effective protection
of human rights and liberties. The global inequalities are also the
factors which produce new social conflicts and wars among different states, racial and religion communities. So for modern scholars
there is a challenge and an important task to create innovative global and regional peace-making projects. The project of multiculturalism now is wide-spread and popular. Despite harsh criticism in
recent years, this project has not lost its scientific significance. It is
precisely because there are objective and subjective reasons for the
finding of fact and the global awareness of the lack of alternative
project which could enable to explain the ways of humanization of
the contemporary global society.
The main purposes of this article are the identification of conceptual foundations of the multiculturalism phenomena and also to
provide the comparative research of the current models of multicultural policies in modern societies.
First of all, we have to underline that the theoretical background
of the “multiculturalismˮ project has a long intellectual history. In
the most general cognitive aspect, this project can be regarded as
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opera, and ballet, embodied higher culture. Those in
the working class who enjoyed activities such as popular theatre, Folk art, and “street” activities — and later
movies and television — embodied low culture. We
see remnants of these definitions of culture operating
today. Today, the notion of culture continues to be used
in some situations to stratified groups based on the
kind of activities people engage in, reinforcing beliefs
about superior or inferior cultures [3, 3–4].
The ontological inequalities of “higher culture”
and “low culture” determine the social practices of
modern multiculturalism. The ontological specifics of
the multiculturalism phenomena try to explain not only
the theory of culture but also two special theories of
intercultural relations and communications — 1) the
theory of acculturation and 2) the theory of cultural
diffusion.
Advanced content of the acculturation theory is the
fundamental justification possibilities of mutual positive influence of intercultural communications when
all or part of the members of one culture (original
culture) adopt the norms, values and traditions of another culture (dominant or host culture). The concept
“acculturationˮ was introduced in 1880 by the scientific community of American anthropology. This concept
provoked great interest and, subsequently, the active
researchers of cultural exchange and of cultural diversity. Innovative cultural studies by R. Redfield, R. Linton, A. Herskovits, W. Thomas were discovered the
specific angle of “positive — negativeˮ effects of acculturation process which was defined as ”continuous
fist-hand contact” between persons who presented the
norms and the values of different cultures. The modern theory of acculturation explains the ontological
peculiarities of different basic models of intercultural
communications: 1) assimilation model; 2) separation
model; 3) integration model; 4) marginalization model
[4, 401–410]. Today a lot of researchers and politicians believe that the best strategy of acculturation is
full assimilation with the dominant culture. But in recent years scholars began to consider acculturation as
the process of forming of multicultural identity and,
therefore, new multicultural community.
The notion of “cultural diffusion” hardly be called
purely theoretical concept. Rather, it has the features
of a broader view on inter-ethnical relations. Ethnocultural diffusion — is the spread of ethnic cultures.
The main result of cultural diffusion is the destruction
of original ethnic cultures and thus ethnic groups loss

an applied part of the general theory of culture. So the
notion of culture is the basic concept which scholars
use in their scientific researches. One convenient way
to think about culture is to recognize that the people
of every society have an array of tasks to perform and
problems to solve. All people must have ways of providing food, clothing, and shelter, ways of producing
and caring for children, and ways of solving disputes
b etween members. And most important, all people
must have a way of making life orderly and predictable. “Culture is the entire complex of ideas and material objects that the people of a society (or group) created and adopted for carrying out the necessary tasks
of collective life” [2, 85].
As this definition suggests, cultures are human
creations but, of cause, much of their culture people
inherit from those who created it. In other words, every culture has its history. When children are born into
a society they learn the elements of their culture, and
they in turn pass them on, probably, in some modified
form, to those who follow them. Cultures, therefore,
are also capable of change.
The process of cultural dynamics is a total unity of
different ways and forms of human behavior. Culture
offers an explanation of individual and collective behavior in different societies and countries. From this
conceptual perspective the notion “culture” reflects
specific historical aspects of intercultural relations and
communications. “Historically, the word culture was
closely linked in its use and meaning to the processes
of colonization. In the 19th century, European anthropologists wrote detailed descriptions of the ways of
life of “others”, generally characterizing non-European societies as less civilized, barbaric, “primitive”,
as lacking “culture”. These colonial accounts treated
European culture as the norm and constructed Europe
as superior by using the alleged lack of “culture” of
non-European societies as justification of colonization” [3, 3].
The cultural inequalities are important elements of
social stratification process. And these cultural inequalities are the basis of cultural differentiation on “higher
culture” and “low culture”. “The categorization system
that stratified groups based on having “culture” or not,
with the assumption of the superiority of European
culture, translated within European societies as “higher” and “low” culture. These in the elite class or ruling class, who had power, were educated in prestigious
schools and were patrons of the arts such as literature,
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their ethnic identity. This fact is the ontological foundation of numerous ethnic conflicts. Diffusion may be
recorded in the historical sense as final results, which
identify the conflict character of the different cultural
patterns [5, 48–49]. It also creates internal conflicts in
ethno-cultural relations, for example, between youth
and other age segments as carriers and guardians of
traditional cultural norms. Now even the concept of
ethnicity has become relative. This is evidenced by
the wide use of concepts such as “the Arab worldˮ,
“Southern peopleˮ, “Islamic cultureˮ, “the nations of
the Caucasusˮ, “Russian-speaking populationˮ, etc.
The basic idea of multiculturalism, as we believe,
consists of activities which enable to provide peaceful
co-existence. The term “multiculturalism” has strong
empirical sense because it describes the state of ethnic,
cultural and religious diversity of the population in concrete countries. The official status of this concept became in the 70s of the 20th century when it was recognized the negative character of the assimilation policy,
which in reality was aimed at cultural homogenization.
The model of multiculturalism involves the legitimacy
of different forms of cultural differences (otherness)
by the formula “integration without assimilationˮ, i.e.
the possibility of co-existence in one country of cultural, religious and ethnic entities who are authorized
to maintain their norms, values, customs and way of
life, and their public presentation. However, in purely
political sense, according to this view, multiculturalism — is also a way to successful control and regulation multicultural mosaic with the help of social and
legal mechanisms.
But in the sociological theories of postmodern sociology we can find critical interpretations of multiculturalism. In particular, argumentation that the global
“change the balance between I and Weˮ (N. Elias) determine the dominating influence of personalized social
practices which are in the conflict opposition to collective identities. The totalities of such practices, according to Z. Bauman, become ontological foundation of
postmodern "individualized societies" as societies of
"liquid modernity”. German sociologist U.Beck also
supports such position: «The phenomenon of multiculturalism is a product of fantastic imagination that cat,
mouse and dog can eat from the same bowl. That is
why the concept of multiculturalism poorly reflects the
realities of competition and conflicts in intercultural
communications and the latest contemporary processes
of social development are associated with the trend of

individualization. The concept of “multiculturalismˮ is
collective category, it focuses on a more or less homogeneous groups conceived as heterogeneous or homogeneous, but certainly those that are separated from
each other and unite individuals... In this sense multiculturalism — the enemy of individualization. According to multiculturalism, the individual does not exist»
[6, 350].
A similar point of view defends Ch.Taylor, who in
his work «Multiculturalism and the “politics of recognition ˮ» [7] also points to the incompatibility with the
politics of multiculturalism with the recognition of cultural equality and individual dignity. In this work the
scientist emphasizes the importance of overcoming the
main illusion of American academic multiculturalists
who deliberately ignore complex historical circumstances of existing global cultural inequalities. He believes that categorical requirement to make favorable
judgments regarding the equal value of other cultures
demands that we already have standards by which we
can make such judgments. However, our standards —
are the standards of the North Atlantic civilization, so
our judgments implicitly and unconsciously are oriented to identification of non-western cultures in categories of the western culture [7, 69].
S. Zhizhek also believes that the West (North Atlantic) cultural system produces universal democratic
and tolerant human values. He argues that the ideal of
peaceful co-existence is a manifestation of moral superiority of European culture. But in the global cultural context this superiority obtains the specific neutral multicultural sense which may be presented by the
principle — “tolerance without understanding the others”. This principle as principle of the postmodern politics of multiculturalism we can regard as the important
instrument for “self-defenseˮ of cultural authentity in
globalized social world [8].
In the last decade it has become evident that the
qualification of multicultural practices and experience
of mankind are away from abstract moral calls to provide global multiculturalism. In spite of that Ukraine is
not a good example of realization of this new multicultural model, me can argue that the application of this
model opens the possibilities to identify the state of intercultural relations in Ukraine and to create information for objective evaluations. For example, in recent
years the country has become a platform very tough
confrontation and, first of all ethnic, but also cultural,
ideological. psychological. Contemporary ideological
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conflict between Ukraine and Russian Federation is a
cultural conflict (because ideology — a component of
culture). And this conflict divides Ukrainian citizens
into two large groups according to ideological formula
of pseudo-social choice: “Ukraine is self-sufficient
country” / “Ukraine is dependent from Russia”. The
usage of scientific information opens the possibilities
to overcome false mass-ideological confronting stereotypes. So politics of multiculturalism in Ukraine will
have chance to be more effective in pragmatic sense.
Conclusions:
1. The concept of multiculturalism is not be defined
as a scientific theory. But this concept has fundamental
ideological basis because it reflects the importance of
peaceful coexistence and non-violence in intercultural

relations. The ontological specifics of the multiculturalism phenomena explain not only the theory of culture
but also two special theories of intercultural relations
and communications — 1) the theory of acculturation
and 2) the theory of cultural diffusion.
2. The real politics of liberal (mosaic) model of
multiculturalism found insufficient pragmatic effectiveness of this model. That is why the most promising
model may be model of “pragmaticˮ multiculturalism
which should be based on empirical evidence of the
specialized sociological and cultural studies.
3. Personal and group expectations in multicultural
contacts in Ukraine have opposite ideological dimensions which we have to overcome by providing the
politics of “pragmatic” multiculturalism.
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Судакова Валентина Миколаївна, Судаков Володимир Іванович

Концептуальні перспективи порівняльного аналізу мультикультурних практик
У статті аналізуються складні умови застосування мультикультурної політики в полікультурних суспільствах. Авторами аргументована важливість наукового дослідження процесів генези, та еволюції ідеї та ідеології мультикультуралізму. Підкреслено, що в сучасних умовах загострення глобальних економічних, політичних соціальних і культурних нерівностей особливо значущим є науковий пошук у напрямі подальшого розвитку проекту мультикультуралізму, спрямованого на
забезпечення мирного співіснування, взаєморозуміння та взаємовизнання різних культур. Незважаючи на критику в останні роки, проект мультикультуралізму не втрачає своєї наукової актуальності і гуманітарної привабливості, насамперед,
по причині відсутності альтернативної концептуальної моделі пояснення глобального розвитку сучасних суспільств на
засадах демократії та захисту прав людини.
Авторами представлено аналітичний розгляд концептуальних перспектив порівняльних досліджень мультикультурних практик. Аргументовано, що історичний процес розвитку західних індустріальних суспільств, який супроводжувався
колоніальною експансією сприяв поширенню уявлень про “розвинуті” та “примітивні” культури. Саме тому онтологічні
відмінності між цими типами культу, обумовлюють зміст соціальних практик мультикультуралізму. Констатовано, що
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наукове пояснення феномену мультикультуралізму в сучасних умовах можливе на основі використання пізнавального потенціалу двох спеціалізованих теорій міжкультурних відносин — 1) теорії акультурації та 2) теорії культурної дифузії.
У статті дана характеристика емпіричних засад мультикультурних практик, які спрямовані на соціальну легітимацію
різних форм культурних відмінностей. Здійснено порівняльний аналіз двох конкуруючих стратегій мультикультуралізму —
ліберального (мозаїчного) мультикультуралізму та прагматичного мультикультуралізму.
Ключові слова: мультикультуралізм, акультурація, культурна дифузія, асиміляція, маргіналізація, ідентичність, культурний конфлікт, культурна норма, мирне співіснування.

Судакова Валентина Николаевна, Судаков Владимир Иванович
Концептуальные перспективы сравнительного анализа мультикультурных практик
Аннотация. В статье анализируются сложные условия реализации мультикультурной политики в полимкультурных
обществах. Авторами аргументирована значимость научного исследования процессов генезиса и эволюции идеи и идеологии мультикультурализма. Авторами представлено аналітичний розгляд концептуальних перспектив порівняльних
досліджень мультикультурних практик. Дана характеристика эмпирических оснований мультикультурных практик,
которые направлены на соииальную легитимацию различных форм культурных различий. Осуществлен сравнительный
анализ двух конкурирующих стратегий мультикультурализма — либерального (мозаичного) мультикультурализма и
прагматичного мультикультрализма.
Ключевые слова: мультикультурализм, аккультурация, культурная дифузия, ассимиляция, маргинализация, идентчность, культурный конфликт, культурная норма, мирное сосуществование.
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Summary. In the article the questions of evolution of performing art are
examined on the example of the piano performing art. The author is tracing the
stages of structural changes of keyboard instruments and expansion of their
technical feasibilities. It resulted in changes both in the systems of the musical
audio recording (in the aspects of semantics) and in consciousness of performers,
that is caused by the theatricalization of performing practices. On the example of
works of composers of the ХХth century John Cage, George Crumb, Karlheinz
Stockhausen, Arnold Schoenberg, Mauricio Kagel the elements of theatricalization
of modern pianist are fixed in the article.
The conclusion of the article is the fact that the technological improvement of
musical instruments provokes the changes in the world view paradigms of modern
consciousness and creates new routes for development of composer’s work.
A modern performer is more than a pianist-interpreter, he is a universal
musician-propagandist of new music.
Key words: culture, art, performing art, evolution of the piano performing art.

In the contemporary world many of the existing concepts that
were used either in the field of science or art have changed. For
instance, today we can see that ancient alchemistic symbols are
widely used in modern sciences including chemistry and astronomy. Actually, the terms have not changed radically but have gained
new perspectives. These trends have been expanded widely also in
the world of art. Many of old concepts from classical to neoclassical, modern to postmodern, tonal music to serial music have been
renewed and gained new format. Todayʼs musical performance has
also been affected by these renovation trends. Even the instrumental performance, which is a relatively new field of art with its threecentury history, has witnessed various changes. The musical instruments were the first things that were subjected to change.
Throughout the centuries various instruments, their case,
strings, mechanical components, forms and sizes has been changed
and new technologies were used in their structures. Thus, many of
those instruments or their components that were behindhand of the
time expired. The change of bows of stringed instruments in the
post baroque Era, the transformation of the gamba and the viola
into the cello, the use of electricity in the blower of the church organs can be showed as examples of those changes within the time.
The same changes (or modifications) are also seen in the playing
techniques. For instance, the playing technique of a range of instruments has been changed based on the rise of the virtuosity concept
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in the romantic era. The purpose of the present study
is to figure out the changes in the piano performance.
Within a very short time, the Pianism has evolved from
the clavecin to the clavichord and then to the piano.
Though the main principles are almost the same, there
are differences in the playing performance of these
instruments. The difference is specifically seen in the
articulation, namely, in finger technique and pedalling
technique. Since the “stretching the strings” of the
clavecin is basically different from the “striking the
strings” of the clavichord and the piano, the change in
the articulation was inevitable.
As for the pedalling technique these differences
were in the principle aspect, and served for different
purposes in the clavecin and the piano. For instance,
while pedalling technique is used as a silencer to decrease the tone of the sound in the development phase
of the clavecin, today pedals are used to make the
sound softer or make certain notes sound longer in
the piano. The development of modern piano has also
witnessed various changes throughout the time. For
instance, hammer mechanism, silencers, basic components, iron plate, pedals, and even notation systems
can be included into those changes. The more the instrument is developed, the greater the composed works
reflect the diapason.
While playing technique and performing style improved, it required to produce more suitable and sturdier instruments. This cycle served improvement of music and instruments. Like Ferdinand Ries, the student
of Beethoven wrote in his memoirs; the piano of those
times could not stand Beethovenʼs strong playing.
Strings were severed, hammers were dislocated. During the concert Ries helped his teacher by installing
the hammers or taking out the severed strings from
the piano. Piano producers of the day were examining those problems and trying to produce suitable pianos for the conditions of that day. Steel case, metallic string also the helix suitable for these strings and
new components were the demands of those days. Towards the midst of the 19th century the piano started
to take todayʼs shape. The virtuosos of the Romantic
Era could perform their most popular works on such
instruments. Within a half century the piano becomes
the indisputable king of stages as a solo instrument.
But this was not final. The rivalry among the famous
firms that produced the piano triggered the pursuit
of the excellent instrument. And such studies caused
production of more sophisticated pianos. The use of

the left and the middle pedal after the development of
the pedal mechanism can be given as an example on
this issue. The improvement of hammer mechanism
caused increasing of repetition (technique of repeating
the notes fast). Therefore those new technical qualifications led to new sound colours and effects never
heard before.
Also such alterations on instrumental piano performance are seen in every period. The polyphony
of Bach in the Baroque Period, the sonatas of
Beethoven in classical period and Chopin and Liszt
changed the concepts of virtuosity in Romantic Period. In the Impressionistic Period, new concepts donʼt
affect piano performance. However, new concepts
and initiations precipitate important changes in the
following years.
Today piano composition and performance have
experienced important progress. New composition
techniques have played an important role in this issue.
These initiations changed the vision of piano performance radically. For instance:
- Op. 23 (“Five piano piecesˮ), which Arnold
Schoenberg composed by serial technique in 1923 (Serialism, twelve-tone technique).
As I declined before composers of the Impressionistic Period had attempted to diverge tonality concept. But those attempts did not lean new composition
techniques. In the leadership of Arnold Schoenberg,
piano works entered atonal music. With “Five piano
pieces” (op. 23) the variety of the piano repertoire from
traditional major-minor sequence was formalized.
- “Baccahanie” is one of the examples which John
Cage presented in 1938 as a “Prepared Piano”. We come
across the fact that piano keys can be programmed into
different sounds. The instrument must be prepared according to the work before the performance. This preparation causes its surprising timbres. At this point all
the piano keyboard or certain keys of the piano can be
played in the manner of composerʼs wishes.
- Also in 1952 John Cage in his work “4ʼ33” presented meaning and concept of performance. It is a
well-known work, which the first performance was
executed by the piano and the pianist (29 August,
Woodstock, New York, USA). Interestingly, none of
the notes of the pieces were played. Pianist appeared
on the stage, opened the instrument, turned over the
pages by looking at the timekeeper and showed that
the piece had finished by closing the instrument. With
this work the composer pointed out that the SILENCE
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could be music as well. However, this performance itself was a “stage performanceˮ rather than a musical
piece. Thus, this work was recognized as a beginning
of the period when musicians could do some artistic
actions on the stage besides music. Today performance
is a free and a pioneer artistic trend.
- In the 1960s the electronic music was initiated by
Mauricio Kagel and the concept of instrumental theatre
was born. Kagelʼs studies in Kölnʼs Musical Studios
are seen in his works. He uses acoustic instrumental
voice together with synthesizer sound in his works.
Therefore, he becomes a pioneer to next generation.
Kagel at the same time creates instrumental theatre by
adding theatrical components to his works.
- The concept of “Amplified Piano” and a “Graphical Notation” by which George Crumb in the 1970s
extended (amplified) the piano after the prepared piano
can be regarded as one of the most important progress
in the sound range of the instrument. Presented effects
are emerged as the result of executorʼs manipulations
during the performance and they do not demand preparation of the piano before. Also the name of George
Crumb is etched in peopleʼs memory with the special
notation of “Macrocosmos”, a piano piece. Graphical
notation that is used in this work is known as Crumbʼs
logo. George Crumb attracts notice not only to the audial but also the visual side of the music piece.
- Aleatory “controlled random” which was introduced by Karlheinz Stockhausen in 1970–80 of
the XX c.; Aleatory is a composition style that came
to scene in the second half of the 20th century. It was
advanced despite the strict rules of the dodecaphonic
composition techniques. It depended upon playing
notes and musical blocks. Random composition techniques were divided into two parts as Total free and
Random controlled. Total freeness was seen in improvisations or cadences written by the pianists. Composers usually prefer random controlled technique.
Such types of works are difficult distinguished by the
audience. Furthermore executors can present different
work at every turn.
Prepared and Amplified techniques have affected
piano performance most of all. These techniques have
converted the pianistʼs classical performance characteristics. Prepared piano is compromised by pianistʼs
installing various objects into the piano strings before
the concert. These objects alter the sound of the piano
from work to other work unrecognizably. Composer
indicates these objects (metal, glass, tire etc.) in the

notes of the music work. Actually the changing of the
sound of the piano is programmed till the end of the
programme. Prepared voice diapason for each work is
different .While in some works this is just a note, in
the other works all of the clavier is prepared virtually.
During the performance of these compositions it may
be heard many surprising timbres rather than familiar
piano sound. As the execution of “prepared pianoˮ
works presenting timbres is new, the stage image of the
pianist as classical backstage missions of the pianistʼs
has changed. S/he has to prepare his/her instrument
according to what the work requires. The preparation
sometimes may last longer because the positions of the
items which are put among the strings are very important; falsely pinched strings may cause wrong sound.
John Cageʼs “Sonatas and Interludes” (1946–48) can
be given as an example.
In Amplified piano techniques apart from the keys
that the pianist presses he shows different sounds or effects on the strings or cover and on the iron plate. These
various affects are depicted in the notes but in distinction from the prepared piano they are not permanent.
Pianist can leave the strings and continue playing with
ordinary keys (“ord. — ’ordinario”).The sound of the
piano is not programmed until the end of the concert.
The technique of presenting special effects in or out of
the piano, alongside the normal performance (“ord.”)
during the execution exposes “extended sound range
pianoˮ concept. Later it was called shortly “Amplified Pianoˮ. In this technique performer can play
not only with his/her bare hands but also with various
drumsticks, plectrums ...etc. (e. g. hitting the iron plate
of the piano while pushing the pedal with a wooden
hammer or playing the strings with plectrums).
In Amplified Piano technique the classical stage
image of the pianist changes rather than prepared timbres. During the execution pianist may stand and play
the strings of the piano, s/he may create various extraordinary effects. What make this technique is different from the prepared piano is that the pianist can
always return his ordinary playing.
George Crumbʼs “Macrocosmos I and II” (1972–
73) can be given as an example to these kinds of
works. Each techniques presents different sound range
(diaposon).
Lastly in the “Instrumental Theatre” style which
has changed the well-known image of stage, the pianist is not only a piano player but also s/he is the
work executer according to the composerʼs plan.
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The executer can also play the other instruments rather than the piano. He can perform various artistic
roles on the stage; s/he can be part of the musical performance on the stage. Thus, it is apprehended that
the image of the pianist who only performs music has
changed. The executor means s/he is more than a pianist. This kind of musician must have stage performance abilities as well as pianistic abilities. Executor
who is on and back of the stage must carry out the
missions and roles, and act along with the composerʼs
or the compositionʼs requests.
Instrumental Theatre is frequently seen among
the works of Mauricio Kagel and Karlheinz Stockhausen. Famous Azerbaijan composer Faradj Karaevʼs
“Der Stand der Dingeˮ (1991) also can be given as an
example.

Мірзоєв Самір
Фортепіанне виконавство: від класичного виконавства до перформансу
Анотація. У статті розглядаються питання еволюції виконавського мистецтва на прикладі фортепіанного виконавства.
Автор прослідковує етапи конструктивних змін клавішних інструментів та розширення їх технічних можливостей. Це привело
до змін як у системах нотного звукозапису (в аспектах семантики), так і в свідомості виконавців, викликане театралізацією
виконавських практик. На прикладі творівкомпозиторів ХХ ст. Джона Кейджа, Джорджа Крамба, Карлхайнца Штокхаузена,
Арнольда Шенберга, Маурісіо Кагеля в статті фіксуються елементи театралізації сучасного виконавця-піаніста.
Висновком статті є той факт, що технологічне удосконалення музичних інструментів провокує до змін у світоглядних парадигмах сучасної свідомості та створює нові маршрути для розвитку композиторської творчості.
Сучасний виконавець – це більше ніж піаніст-інтерпретатор, це універсальний музикант-пропагандист нової музики.
Ключові слова: культура, мистецтво, виконавське мистецтво, еволюція фортепіанного виконавства.

Мирзоев Самир
Фортепьянное исполнительство: от классического исполнительства к перформансу
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эволюции исполнительского искусства на примере фортепианного исполнительства. Автор прослеживает этапы конструктивных изменений клавишных инструментов и расширения их технических
возможностей. Это привело к изменениям как в системах нотной звукозаписи (в аспектах семантики), так и в сознании исполнителей, вызванным театрализацией исполнительских практик. На примере произведений композиторов ХХ века Джона Кейджа,
Джорджа Крамбе, Карлхайнца Штокхаузена, Арнольда Шёнберга, Маурисио Кагеля в статье фиксируются элементы театрализации современного исполнителя-пианиста.
Выводом статьи является тот факт, что технологическое усовершенствование музыкальных инструментов провоцирует
изменения в мировоззренческих парадигмах современного сознания и создает новые маршруты для развития композиторского
творчества.
Современный исполнитель — это больше чем пианист-интерпретатор, это универсальный музикант-пропагандист новой
музыки.
Ключевые слова: культура, искусство, исполнительское искусство, эволюция фортепианного исполнительства.
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Анотація. У статті аналізуються джерела та сучасна інтерпретація
української ментальності через одне з основних понять культурології — “серце”, яке має символічне значення в багатьох культурах світу і репрезентує у
кожній із них внутрішній центр розумового і духовного життя людини, що
знайшло своє відображення в особливій українській філософії — “філософії
серця”. Для автора у виділенні загальних рис української етноментальності пріоритетним є психологічний фактор, хоча й не ігнорується будь-який
інший — ідеологічний, географічний, мовний. Особливо цінним у перспективі є репрезентація проблеми кордоцентризму українською творчою елітою,
художня манера якої є неповторною та об’єктивною у відображенні ментальності власного народу через призму художнього сприйняття дійсності.
Ключові слова: концепт “серце”, анамнезіс, екзистенціалізм, образ,
символ, кордоцентризм, “філософія серця”, менталітет, художня ментальність.

Актуальність. Категорія ментальності знову в центрі
уваги українських учених (пор. Р. Чопик “Менталітети”,
2014), що, безперечно, пов’язано з європеїзацією суспільної
свідомості, зі спробами побудувати нове суспільство, яке докорінно зможе змінити спосіб життя українців.
Отже, зростання інтересу до ментальності викликано нагальними потребами кардинальних змін у всіх сферах життя, у тому числі культури, виховання й освіти. Це пояснюється, по-перше, тим, що особливості перехідного періоду
потребують поглибленого дослідження явищ, пов’язаних із
реалізацією проблеми ідентифікації особистості в глобалізованому світі, і, по-друге, тим, що в нових умовах продовжує
формуватися національна самосвідомість народу. Тому нині
вельми актуальними є світоглядні аспекти життєдіяльності
українського народу, пов’язані з ментальністю. Порівняно
з попередніми періодами її вивчення вони полягають в переосмисленні і переорієнтації системи духовних цінностей
на європейські основи. Якщо раніше наукові дослідження
ментальності в основному були зосереджені на порівнянні
національних характерів ”братніх” народів, то нині набувають чинності такі, що будуються на порівнянні менталітетів
європейських народів.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що слово
“менталітет” походить від латинського кореня “mens” — свідомість. Наприклад, в енциклопедії “Культурологія ХХ ст.”:
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менталітет від лат. mens (розум, спосіб думок,
склад розуму).
У дослідженнях часто підкреслюється, що
поняття менталітет і ментальність синонімічні
і, отже, взаємозамінні. На цій підставі вони розглядаються в одному ряді зі словосполученнями
“національний характер”, “дух народу”, “етнічна психіка” і под: оскільки не мають суттєвих
відмінностей у значенні й є перекладом з іноземних мов: нім. “die Mentalität” (спосіб думки,
склад розуму); англ. “mentality” (розумовий розвиток, склад розуму); франц. “mentalite” (напрямок думок, спрямованість розуму, склад розуму).
В цьому зв’язку у дефініціях менталітету відображається як широке його тлумачення, так і вузьке.
Ще Ґ. В. Ф. Геґель вустами Лейбніца наголошував, що в природі “немає двох речей, що були би
абсолютно однаковими” [1, 273]. Отже, у “Словнику іншомовних слів” менталітет тлумачиться
як розум, мислення, душевний склад, глибинний
рівень колективної та індивідуальної свідомості,
що включає й несвідоме. Дослідники категорії
“ментальності” тлумачать її “як особливий, притаманний лише певній людській спільності, стиль
світосприйняття, що відображає у знятому вигляді довгий період сумісного існування людей
у схожих природно-географічних і соціокультурних умовах” [3, 64].
Для культурологів у ментальності “важливий
момент її впливу на звичаї, традиції, вірування,
знання, способи і прийоми дії та інші складові
духовної і матеріальної культури” [3, 56–57]. Виходячи з поняття “символічні форми”, до яких
Е. Кассірер відносив мову, міф, релігію, мистецтво тощо, види менталітетів можна систематизувати в залежності від способів сприйняття навколишнього світу (етнічний, політичний, расовий,
релігійний тощо). Теоретики мистецтва (А. Берталанфі, Ш. Бюлер, К. Фосслер) виділяють поняття “художня ментальність”, що використовує
певний синтез мистецтв для відображення менталітету народу.
Мета дослідження — проаналізувати джерела
формування українського менталітету, охарактеризувати основні його риси, показати спільне і відмінне в ментальності українців та інших народів.
Говорячи про майбутнє слов’янських народів,
особливо українського, Й. Г. Гердер у “Journal
meiner Reise im Jahr 1769” писав: “Україна ще

стане новою Грецією. Чудове розташування цієї
країни, ласкавий характер народу, його музичний
дар, родюча земля — ще пробудяться. З невеликих племен, якими колись були ж греки, з’явиться
велика культурна нація. Її кордони протягнуться
до Чорного моря, а звідти і в широкий світ” [12,
135]. Таким чином, сьогодні глобальне питання,
“до якої цивілізації належить Україна?”, особливо
актуальне в світлі останніх подій. Якщо це гомогенна структура, то реформаторам не доведеться
докладати особливих зусиль, якщо ж вона різнорідна, то зміни будуть болючими, залежними в
перспективі від зміни поколінь. У цьому зв’язку
ніби пророцтвом щодо долі України звучить висловлювання Л. М. Гумільова, автора пасіонарної
теорії етногенезу, про те, що “найважчі моменти
у житті етносу (й отже, і в житті людей, що його
складають) — це зміни фаз етногенезу, “так звані
фазові переходи. Фазовий перехід завжди є глибокою кризою” [2, 245].
В. Липинський у 20-ті рр. ХХ ст. вивів двоїстий образ України: з одного боку, це її “європеїзм”, а з іншого — “належність до тюркської цивілізації” (у ті часи у складі Росії). В цілому, як
справедливо відзначає Р. Додонов, “придя в Евразийское пространство как европейская общность,
Украина, спустя три века, пытается войти в Европу как общность евразийская” [3, 242–243]. Оцінюючи сьогоднішній стан України, можна констатувати, що вона все ще перебуває між Сходом і
Заходом.
Які ж риси характеру нації є визначальними
для її історії, формування ментальності? Г. Лебон
у “Психології народів і мас” (1895) правильно
стверджує, що “історія народу витікає завжди з
його душевного складу… Без попереднього знання душевного складу народу історія його ввижається якимось хаосом подій, що керуються однією випадковістю” [7, 22].
За Лебоном, домінуючими рисами англосаксонської раси (американців, англійців та ін.) є
“запас волі, нестримна енергія, дуже велика ініціатива, абсолютне самовладання, відчуття незалежності, доведене до крайньої нетовариськості,
могутня активність, живучі релігійні почуття,
дуже стійка моральність і дуже ясне уявлення про
обов’язок… До цієї загальної характеристики слід
додати той повний оптимізм людини, життєвий
шлях якої є абсолютно визначеним і яка навіть не
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припускає, що можна вибрати кращий. Вона завжди знає, чого потребують від неї її вітчизна, її
сім’я та її релігія” [7, 25]. Саме цей перелік рис
є визначальним для психологічного складу англосаксонських народів, формує поняття їхньої ментальності і, як свідчить історія, є відносно незмінним протягом століть.
Ґ. В. Ф. Геґель, досліджуючи характери європейських народів, визначав не тільки їхню різноманітність, але й певну схожість. Розкриваючи
риси національного характеру англійців, Гегель
відзначав їх здатність до інтелектуального сприйняття світу, схильність до консерватизму, відданість традиціям. На його думку, італійський та іспанський характери близькі одне одному, їхньою
основною рисою є індивідуалізм.
Однак риси індивідуалізму в італійців проявляються обмежено, в той час як у іспанців вони
мають узагальнену форму і проникнуті рефлексією. За Геґелем, основними рисами німецького
національного характеру є глибина думки, розсудливість, витримка, що визначають успіх у всіх
сферах діяльності протягом століть.
Виявлення і встановлення науковцями психологічних рис, як правило, має спонтанний характер. На наш погляд, повний перелік основних
тем, пов’язаних із ментальністю, представлено і
схарактеризовано в фундаментальній праці “Історія європейської ментальності” (за редакцією
П. Дінцельбахера), як-от: індивід, сім’я та суспільство; сексуальність та любов; релігійність;
тіло й душа; хвороба; вік; смерть; острахи й надії; радість, смуток та щастя; робота і свято; комунікація; чуже та своє; влада; право; природа і
навколишнє середовище; простір, час та історія.
Сам П. Дінцельбахер визначає ментальність як
“набір способів і змістів мислення та сприйняття,
які типові для відповідного колективу у відповідний період” [4, 21].
Відзначимо, що серед вітчизняних дослідників відсутня єдність у виділенні типових ознак
української ментальності.
Найтиповішими рисами національного характеру українців учені називають тісний зв’язок із
середовищем проживання (антеїзм), примат індивідуалізму над колективізмом, приорітет емоціональності над раціоналізмом (кордоцентризм),
ідеалізм, егалітаризм (загальна “зрівнялівка” як
принцип життя), амбівалентність (протиріччя)

внутрішнього світу, релігійність або духовність.
В українській науці ментальність стала предметом активного вивчення в 90-х роках ХХ ст. передусім із метою розмежування спадщини українських та російських філософів, діячів мистецтва,
науки тощо.
У той же час психологічний склад українського етносу, “дух народу”, “національний характер” та інші пов’язані з ментальністю категорії
давно були в центрі уваги мислителів минулого.
Дослідження українського менталітету в ХІХ ст.
почали Д. Антонович, М. Костомаров, І. НечуйЛевицький, О. Потебня; продовжили у ХХ ст.
Р. Додонов, Е. Донченко, Л. Гумільов, В. Липинський, І. Старовойт, М. Холод, Б. Цимбалістий,
Д. Чижевський та ін.
У цьому процесі велика роль передусім належить українським філософам, які займалися пошуками власного ідеалу національної ментальності,
окреслювали межі національної ідентичності, визначаючи для цього національні культурно значущі символи, концепти. Таким культурно значущим
концептом для українців є серце як символ-образ,
що проходить крізь усю українську мистецьку творчість, педагогіку, освіту, починаючи від
Г. Сковороди, П. Юркевича і закінчуючи Т. Шевченком, М. Гоголем, Лесею Українкою, П. Кулішем, О. Довженком, В. Сухомлинським, В. Підмогильним, В. Стусом, Олександром Олесем та
ін. Для росіян культурно значущим концептом є
“руський мир”, або, точніше, за Л. Гумільовим,
“російський мир”.
Відомо, що історик і письменник, автор програмного документа Кирило-Мефодіївського
братства “Книги буття українського народу”,
М. І. Костомаров у праці “Дві руські народності
(росіяни та українці)” раніше за всіх запропонував
“модель українського національного характеру”.
Костомаров першим розкрив сутність і характер
української нації на відміну від інших народів,
яка встигла побувати і під польською шляхтою, і
під російським царем, але зберегла свій “народний характер”: “Не пропала вона, бо вона знати не
хотіла ні царя, ні пихи, а хоч і був цар, та чужий,
і хоч були пани, та чужі; а хоч з української крові
були ті виродки, одначе не псували своїми губами
мерзенними української мови і самі себе не називали українцями, а істинний українець, хоч був
він простого, хоч панського роду, тепер повинен
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не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і
пам’ятати єдиного бога Іісуса Христа, царя і пана
над небом і землею. Так воно було прежде, так і
тепер зосталось” [5, 98]. Костомаров також наголошував, що будь-який іноземець, який перебував
в Україні, дивувався, що в жодній країні світу так
щиро не моляться Богу, ніде чоловік не любив так
своєї дружини, а діти своїх батьків.
Костомаров також обстоював ідею месіанства українського народу. “І повстане Україна
із своєї могили і знову звернеться до всіх братів
своїх Слов’ян… і почують крик її, і повстане
Слов’янщина, і не залишиться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні пана, ні боярина, ні
кріпака, ні холопа — ні у Московщині, ні у Польщі, ні в Україні, ні у Чехії, ні у Хорватії, ні у Сербів, ні у Болгар. І Україна буде незалежною Річчю
Посполитою у союзі Слов’янському. Тоді скажуть
усі мови, вказуючи рукою на те місце, де на карті
буде намальована Україна: ось камінь, якому бути
на покутті” [5, 490].
Д. Чижевський, автор “Нарисів історії філософії на Україні”, відзначав, що основні відмінності
в ментальності росіян і українців, за Костомаровим, формуються в XII ст. і полягають у відході
від спільної староукраїнської народності. Порівнюючи дві народності, Костомаров називає такі їх
характерні риси:
1) у росіян панує загальне (Бог, цар) над індивідом; українець же ставить вище окрему людину;
2) росіяни “нетерплячі” до “чужих” віросповідань, звичаїв та ін., до яких вони ставляться з презирством; в Україні люди звикли з давніх-давен
чути в себе чужу мову, вороже до іноземців вони
ставились у разі наруги над святинями українського народу;
3) російський народ — “матеріальний”; українці ж намагалися “одухотворити” весь світ;
4) росіянин мало цінує природу; українець її
любить, тому-то українська поезія невід’ємна від
природи, вона оживляє її;
5) любов до жінки — матеріальна у росіян і
духовна в українців;
6) у релігії увага росіян спрямована на зовнішнє, на форму; в українців неможливо, щоб
з’явився якийсь розкол із причин обряду, букви, їх
релігійність — внутрішня [9, 138]. Д. Чижевський
виокремлює такі характерні риси менталітету

українського народу: “По-перше, безумовною рисою психологічного складу українця є — емоціоналізм та ліризм; найяскравіше виявляються ці
риси в естетизмі українського народного життя
і обрядовості…; одним із боків емоціоналізму є
і своєрідний український гумор, що є одним із
найбільш глибоких виявив “артистизму” української вдачі. Поряд із цими рисами стоїть індивідуалізм та стремління до свободи в різних
розуміннях цього слова… Поряд із цими двома
основними рисами стоїть третя — неспокій і рухливість” [9, 17].
Відомі російські історики найчастіше називали такі риси росіян: спонтанність, товариськість
(В. Ключевський), соборність, державність (А. Хомяков, С. Уваров), комюнотарність (братерство в
стосунках до людей), ірраціональність (М. Бердяєв), церковність (В. Соловйов). Із часом набір
ментальних ознак може змінюватися, доповнюватися, але не значною мірою. Не дарма М. Бердяєв
наголошував на тому, що росіянин ХІІ–ХVІІІ ст.
не такий, як у ХІХ–ХХ ст.
Етнічні ментальності були предметом розгляду не лише філософів, істориків, а й художників
слова. Зокрема, яскравий “парад” менталітетів
демонструє відомий російський поет К. Бальмонт
у вірші “Похвала розуму: “Ум английский — и
светлый и туманный”, “Бесстыдный ум француза”, “ум немецкий — строительный, тяжелый и тупой”, “Ум русский — исступленно-молодецкий”,
“Ум скандинавский — вещий и слепой”, “Ум
эллинский — язык полубогов”, “Индийский ум,
кошмарно исполинский, — свод радуги, богатство всех тонов” тощо.
Екзистенціально-кордоцентристські мотиви
Сковороди і “філософія серця” Юркевича мали
великий вплив на роботи таких філософів, як
І. Ільїн (“Аксіоми релігійного досвіду”, “Про сердечне споглядання”, “Серце, що співає”), Б. Вишеславцев (“Значення серця в релігії”, “Серце в
християнській і індийській містиці”), С. Франк
(“Світло в темряві”), П. Флоренський (“Стовп
і утвердження істини”) і т. ін. Ці ідеї опосередковано развинуті і виражені у творчості діячів
української культури: кінематографістів (О. Довженко (“Щоденникові записи”, “Зачарована Десна”, “Земля” тощо), Ю. Іллєнко (“Легенда про
княгиню Ольгу”), С. Параджанов (“Тіні забутих
предків”), О. Санін (“Поводир”); письменників
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В. Стус (“Палімпсести”), В. Підмогильний (“Місто. Невеличка драма”), Олександр Олесь (“Чари
ночі: лірика”), В. Сухомлинський (“Серце віддаю
дітям”), В. Голобородько (“Уся Україна”, “Савурмогила”, “Як потрапити жити на чужину”), Р. Чопик (“Менталітети”), С. Грабовський (“Трактат
про серце”), Л. Костенко (“Записки українського
самашедшого”) та ін.
Твори названих вище філософів і діячів мистецтва мають національний колорит, так необхідний у сучасних умовах, і фокусуються навколо
теоретичної ідеї серця, визначної для української

ментальності, що знайшло продовження і набуло
специфіки передусім у творах О. Довженка, В. Сухомлинського, В. Підмогильного, В. Стуса та ін.
Висновки. Для українського менталітету концепт “серце” є визначальним, символічно виражаючи стан душі, реалізуючи своєрідний принцип
“концентрованої концептуалізації” культури. Проблема кордоцентризму сьогодні вельми актуальна
в суспільстві й може бути вирішена саме за допомогою української художньої еліти, здатної розкрити процес культурної трансформації і корінних
перетворень в Україні на світоглядному рівні.
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Бойко Зинаида Васильевна
Менталитет как образно-художественное отражение действительности
Аннотация. В статье анализируются источники и современная интерпретация украинской ментальности через одно из
основополагающих понятий культурологии — “сердце”, имеющее символическое значение во многих культурах мира, представляющее в каждой из них внутренний центр умственной и духовной жизни людей, что нашло свое отражение в особенной украинской философии — “философии сердца”. Для автора в выделении общих черт украинской этноментальности приоритетным
является психологический фактор, хотя и не игнорируется какой-либо другой — идеологический, географический, языковой
и т. д. Особенно ценным в перспективе является представление проблемы кордоцентризма украинской творческой элитой,
художественная манера которой — неповторима и объективна в выражении ментальности собственного народа через призму
художественного восприятия действительности.
Ключевые слова: концепт “серце”, анамнезис, экзистенциализм, образ, символ, кордоцентризм, “философия сердца”, менталитет, художественная ментальность.

Boiko Zinaida
The Mentality Both Figurative and Artistic Reflection of Reality
Summary. In the present article the sources and the contemporary interpretation of Ukrainian mentality are analyzed through one
of the basic concepts of culturology — the concept “of heart”, which has symbolic meaning in many cultures of the world, representing
the female center of mental and spiritual life of people, that are reflected in a special Ukrainian philosophy — “the philosophy of heart”.
Distinguishing the common features of Ukrainian ethnic mentality the author shares psychological approach and denies any other,
especially ideological. Particularly valuable in our opinion is the problem of cordocentrism in the idea of Ukrainian artistic elite, whose
artistic manner appears to be unique in the expression of the mentality of its own people. Thus, the artistic mentality, being free per se and
using the specific synthesis of arts, helps with the impartial coverage of this problem.
Keywords: concept of “heart”, anamnesis, existentialism, image, symbol, cordocentrism, “philosophy of heart”, mentality, artistic
mentality.
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Анотація. У статті розглядається філософсько-естетичний і
культурологічний контекст становлення українського та польського
авангарду першої третини ХХ ст. Розкривається суть і значення основоположних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи для зародження авангардистської образності, гомологічного розуміння проблем
семіозису, знака і значення в українському та польському кубізмі, футуризмі, абстракціонізмі, супрематизмі, “формізмі” тощо. Семіотичні
особливості українського та польського авангарду виявляються через
діалог ідей і образів К. Малевича, В.Стшемінського, Г. Стажевського,
В. Кандинського, О. Богомазова, Я. Т. Пайпера, Л. Хвістека та інших
митців у світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи.
Ключові слова: діалог культур “Україна — Польща”, український
та польський авангард, семіотика, знак, значення, інтерпретація,
Львівсько-Варшавська філософська школа.

Постановка проблеми. Як відомо, розвинутої естетичної
концепції у Львівсько-Варшавській школі не було, оскільки
для неї є характерними аналітичні, лінгвофілософські, логікоматематичні форми теоретичної рефлексії. Водночас у Західній
Європі та США неопозитивістська естетика першої половини
ХХ ст. розвивалася на основі т. зв. натуралізму в естетиці та
мистецтві (І. Тен, Е. Золя та ін.), спираючись на ідеї емотивізму (А. Річардс, Ч. Оґден), науки про мистецтво (М. Дессуар),
наукової естетики (Т. Манро), прагматизму (Дж. Дьюї), метафоричного символізму (С. Ланґер), аналітичного неопозитивізму (М. Вейц) [1, 11‒24].
Серед репрезентантів Львівсько-Варшавської школи були
як польські (К. Твардовський, К. Айдукевич, Д. Громська,
І. Домбська, Т. Котарбінський, С. Лесневський, Я. Лукашевич, Т. Чежовський), так і українські (С. Балей, М. Зарицький,
Я. Кузьмів, О. Кульчицький, Г. Костельник, І. Мірчук, С. Олексюк, Я. Ярема) дослідники, що орієнтувалися здебільшого на
австрійську аналітичну філософію брентанізму, зокрема на
методи “точних” наук і дескриптивної психології. Сам Казимир Твардовський, хоч обґрунтував науковий статус “ясної”
філософії на “пограниччі психології, граматики і логіки”, заохочував різноманітні філософські інтереси своїх колег і учнів,
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Огляд досліджень і публікацій. Довший час
естетична самосвідомість вітчизняної нон-класики
була відомою тільки доволі вузькому колу фахівців і шанувальників некласичного мистецтва.
Лише наприкінці ХХ — у першій декаді ХХІ ст.
в Україні розгортаються дослідження суті, історії
та соціально-естетичного значення авангарду в роботах мистецтвознавців, естетиків, культурологів:
Л. Левчук, О. Оніщенко, Д. Горбачова, О. Петрової,
О. Сидора-Гібелинди, О. Федорука, Л. Канішиної,
М. Каранди, Г. Рудик, М. Криволапова, О. Тарасенко, Г. Скляренко, О. Титаренка, О. Осьмак,
Р. Ткаченко, О. Майданець, О. Щокіної, В. Вовкуна, В. Тузова, Г. Мєднікової, автора цих рядків та ін.
Усі вони так чи так спиралися на перші праці з історії українського авангарду, які з’явилися в діаспорі:
А. Накова, М. Бутовича, А. Оленської-Петришин,
О. Флакера, Н. Лобанова-Ростовського, Ж.-К. Маркаде, О. Ільницького, М. Мудрак, М. Шкандрія.
Першим нон-фігуративним твором українського
авангарду вважається малюнок В. Кандинського на
обкладинці каталогу виставки “Салон Іздебського
в Одесі” (1910 р.), а першою теоретичною згадкою
про український авангард із введенням відповідного поняття є розвідка А. Накова для виставки
“Tatlin’s dream” в Лондоні (1973 р.). Друге дихання естетика українського авангарду набула завдяки
ідейній кризі соцреалізму, відродженню інтересу
до історії, традицій та новітніх форм української
етнокультури [5].
Естетика і мистецькі виміри польського авангарду найдокладніше розглянуті в роботах відомого українського мистецтвознавця Олександра Федорука, зокрема в його монографії “Перетин знаку”
[6] і відповідних статтях в українському культурологічному альманасі “Хроніка‒2000” [4]. В Польщі
естетичні та мистецтвознавчі проблеми авангардизму досліджують А. Бушко, Б. Дземідок, Р. Інґарден,
П. Краковський, А. Кучинська, І. Люба, Л. Міроха,
С. Моравський, М. Порембський, Ю. Пшибось,
П. Рипсон, Я. Фазан, П. Фреус, А. Щепанська,
С. Яворський, К. Яніцка [7]. Порівняльний аналіз
українського і польського авангарду, крім спогадів
П. Мечика, представлено у згаданих працях О. Федорука, хоча в доволі фрагментарній, несистематизованій формі, бо це вимагає окремого дослідження цілої групи авторів — як мистецтвознавців, так і
естетиків, а також філософів і культурологів.
Проблеми семіотики у філософсько-естетич-

зокрема в галузі естетики. Так, видатними польськими естетиками ХХ ст. стали такі вихованці
“вчителя вчителів”, як філософ-феноменолог Р. Інґарден, мистецтвознавець І. Свєнціцький, музикознавці С. Лобачевська, З. Лісса, літературознавець
Ю. Кляйнер. Інтерес до філософських поглядів
К. Твардовського виявляв і видатний історик естетики Вл. Татаркевич. Семіотичну концепцію філософії К. Твардовського розвинули його українські
учні: Степан Балей у логіці [2], а Степан Олексюк —
у т. зв. семантичній естетиці [3].
Звернення до проблем семіотики, дискурсу знаку і значення було симптоматичним не лише для філософії, психології й логіки першої третини ХХ ст.
(зокрема брентанізму як підґрунтя ЛьвівськоВаршавської школи), а й для естетики і мистецтва
авангарду, які створювали нову семіосферу модерного суспільства доби “перцептивної революції”
1905‒1915 років (В. Вульф).
Пан’європейський мистецький семіозис захопив також український і польський авангард, які
гомологічно з філософією та естетикою неопозитивізму, прагматизму, феноменології, інтуїтивізму
виробляли художню образність кубізму, футуризму,
кубофутуризму, абстракціонізму тощо. Перебуваючи в одному світоглядно-естетичному середовищі
із семантичною філософією мистецтва, українські
та польські авангардисти (хто свідомо, а хто і позасвідомо) впроваджували семіотичні ідеї “цайтгайсту” у свою образотворчість — від символізму та
експресіонізму до дадаїзму і безпредметного мистецтва. Багато хто з авангардистів і самі були теоретиками нової образотворчості, обґрунтовуючи свої
творчі ідеї в маніфестах, публіцистиці, наукових
трактатах (напр., Казимир Малевич, якого вважають представником як українського, так і польського авангарду одночасно). У зв’язку з цим і виникає
проблема гомологічного зв’язку семіосфери авангарду з деякими ідеями Львівсько-Варшавської
філософської школи, нечутного “діалогу” українських і польських авангардистів у сфері нового художнього мислення, нової чуттєвості, нової образності. Світоглядно-філософські, естетичні, художні
паралелі, “досягнення і ризики” (Ст. Моравський)
авангардних митців України та Польщі першої третини ХХ ст. набувають актуальності в теперішній
період відродження традиційного діалогу культур
на слов’янських теренах від Вісли до Дніпра, від
Варшави до Києва, а посеред них — Львова [4].
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ному та мистецтвознавчому аспектах представлено в роботах класиків семантичної філософії
мистецтва: Е. Кассірера, А. Вайтхеда, С. Ланґер,
А. Річардса, Б. Кроче, Р. Колінгвуда, Ч. Пірса,
Ч. Морріса та ін. У сучасній естетиці, культурології та “лінгвоестетиці” семіосферу мистецтва розглядають О. Афоніна, Є. Басін, Л. Богата, Є. Дніпровська, О. Кирилюк, Є. Кміта, М. Лотман та
його школа, Я. Мукаржовський, Б. Парахонський,
А. Понче, О. Тарасенко, В. Фещенко і О. Коваль,
Я. Ядацкі та інші. Їхні праці розкривають найрізноманітніші питання природи знаку, символу, коду
і кодування в мистецтві, семіосферу культури і
художньої творчості, знаково-символічні виміри
окремих видів мистецтв і художніх творів. Але
досліджень, присвячених саме семіотиці українського і польського авангарду, практично немає,
хіба що окремі естетико-семіотичні ідеї можна
відшукати в теоретичних розвідках самих митцівавангардистів (напр., О. Богомазов в Україні) або
кураторів авангардного мистецтва (напр., Тадеуш
Пайпер у Польщі).
Тому мета статті полягає в реконструкції семантичної філософії мистецтва в естетичних поглядах і творчих позиціях українських і польських
авангардистів, в аналізі відео- та семіосфери авангардизму у світлі ідей неопозитивізму, зокрема
Львівсько-Варшавської філософської школи. Такий підхід дозволить розкрити якщо не “діалог”, то
“гомологію” у художньому світогляді та образотворчості авангардних митців України та Польщі,
включити їх у спільноєвропейські та світові контексти історії естетики та мистецтва ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Відомий американський філософ Т. Хілл у праці “Сучасні теорії
пізнання” розрізнює три основні етапи в історії філософії, які послідовно формують зміст онтології,
гносеології та семантики. На його думку, в той час,
як антична і середньовічна філософія мали справу
передусім із проблемою буття, а новочасна філософія — з проблемою пізнання, то сучасна філософія
ХХ ст. дедалі більшої уваги приділяє проблемі значення. В історії естетики ця періодизація, як зауважив Джоффруа, тотожна семантичній трансформації основоположних суджень про прекрасне: 1) цей
об’єкт є прекрасним (якість об’єкта); 2) прекрасне
продукується сприймачем (якість суб’єкта); 3) прекрасне є вираженням чи комунікацією в символах
(семіотична якість) [8, 255].

В естетиці першої половини ХХ ст. поява семіотики й семантичної філософії мистецтва пов’язана,
крім згаданих вище семіотичних концепцій, із
ученням Клайва Белла про “значущу форму”. Під
останньою він розумів якість, притаманну всім
предметам, що викликають в нас естетичне чуття,
і без якої не може бути твору мистецтва. Лінії й кольори, певні художні форми та їх співвідношення
запалюють відповідні емоції (на чому наголошував
і В. Кандинський: “Ці співвідношення й комбінації
ліній та кольорів, ці естетично хвилюючі форми я
називаю «значущою формою»”) [9, 342].
Саме вчення К. Белла знаменувало перехід естетичної думки та мистецтва початку ХХ ст. до нової
парадигми самоосмислення та художньої рефлексії. Замість класичного естетичного дискурсу від
Аристотеля до Геґеля, що ґрунтувався на поетиці
та метафізиці мистецтва, через натуралізм і позитивізм другої половини ХІХ ст. з’явилися, зокрема,
неопозитивістські концепції, що увібрали в себе
ідеї “чистої свідомості” та “ясної” науки, філософії
мови, логіки і лінгвопсихології. Як зазначає С. Моравський, в естетиці це позначилось її зв’язками із
феноменологією (Гуссерль, Гайдеґґер, Кауфман) та
аналітико-лінгвістичною школою (як Віденською,
так і Львівсько-Варшавською) [10].
Що стосується впливу феноменології, то здавалося б, далека від естетики і мистецтва концепція
Гуссерля теж має естетичні виміри через вчення
про інтенціональність та ідеїзацію в їх транспозиціях на художню творчість. Для Гуссерля проблема творчості — це проблема тлумачення невидних
безпосередньо “горизонтів”, відкриття, зрештою,
“чистих” внутрішніх зв’язків людських переживань. Головною умовою творчого осмислення у
Гуссерля виступає здатність уявлення за допомоги
“феноменологічної” процедури, якою ми відкриваємо “чисті” можливості бачення речей чи обставин.
Пізніше ці ідеї естетично розвине учень і послідовник Гуссерля, представник Львівсько-Варшавської
школи Р. Інґарден.
Крім того, Гуссерль пов’язував творчий акт з
“ідеїзуючою абстракцією” як результатом “категоріального споглядання”. Під впливом цієї феноменологічної ідеї фундатор філософської антропології Макс Шелер розробить концепцію “ідеїзуючого
пізнання” сутності як наріжного акту духу. Ідеїзацію він розуміє як феноменологічне “схоплення”
сутнісних форм будови світу на будь-якому при99
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кладі співвідносності галузі існування за участі так
званих інтелектуальних архетипів [11, 25]. Пізнання
ідеї від Будди і Платона до Гуссерля пов’язується з
феноменологічною редукцією. Завдяки цьому людина може надбудувати свій світ через ідеальний
світ думки і може сублімувати свою енергію бажань у духовній діяльності.
Ці феноменологічні положення вплинули згодом і на естетичні погляди М. Гайдеґґера, який
убачав у художньому витворі здійснення істини як
“несхованого сущого”. “Несхованість” проявляється через “просвіток” у сущому, виявленню “ніщо”.
Відтак художній твір стає подією “роз-чинення”
(“рас-творення”), або ж спів-буттям буття, або,
точніше, — спів-діянням. Подібні ідеї прозвучать
пізніше у книгах М. Бахтіна, який, як і Гайдеґґер,
побачить “джерело художнього творення” в онтологічних і екзистенціально-феноменологічних
структурах людського буття і свідомості.
Як би там не було, вплив феноменології на естетику і мистецтво авангарду полягає у визнанні
інтенціональної природи й конституюючої функції
естетичного сприйняття та переживання. Митецьавангардист не “відображає” світ, а творить його,
“мімезис” тут переходить у “поезис”, а радше, — у
трансгресію як “пере-ступання” стилю [12].
Феноменологія художньої творчості виявляється тут у творенні, конституюванні образу, виходячи з інтенціональності естетичної свідомості, де
з “ноезису” та “естезису” творчого суб’єкта породжується естетичний об’єкт, зрештою, мистецький
артефакт. Р. Інґарден неодноразово акцентував на
відмінності між об’єктом естетичного переживання і реальним предметом. Тому з точки зору феноменологічної естетики той, хто “починає з суто дослідницького пізнання твору мистецтва як якогось
реального предмета, а в естетичному переживанні
цього предмета не сформує і не відчує його своєрідного вигляду, той сам ніколи не зможе отримати
знання про естетичні цінності” [13, 148‒149].
Натомість аналітико-лінгвістична школа в неопозитивістській естетиці фактично відмовляється
від аксіологічних підходів до мистецтва і художньої
творчості, наголошуючи на знаково-символічній
природі мистецького образу, на “емотивності” мови
мистецтва, на логіко-семантичному дослідженні
художньої семіосфери. На відміну від баденського неокантіанства і “філософії життя” з ученням
Г. Ріккерта про естетичні цінності, марбурзьке нео-

кантіанство на чолі з Е. Кассірером обґрунтовує
семантичну філософію мистецтва, по суті — естетику символічних форм. Аналітична естетика,
зокрема семіотика художньої (“значущої”) форми
так чи так генетично також пов’язана із ученням
Ф. Брентано про “дескриптивну психологію” та
інтенціональність, з “емотивізмом” А. Річардса в
естетиці (“Значення значень” 1923 р.).
Що ж до неопозитивістської концепції емотивізму в естетиці, то аналіз перетворення авангардної
образності у факт свідомості потребує дослідження співвідношення символу і почуття у контексті
емоційного впливу всієї іконосфери суспільства, її
символічних текстів і мета-мов. У некласичній естетиці авангардизму ця проблематика пов’язана з
поняттям евокативності, найбільш повно репрезентованим в емотивістських концепціях.
Емотивізм дістав належну оцінку у вітчизняній
філософській літературі передусім як метод етичного дослідження, як концептуальна парадигма
побудови неопозитивістської етики. У мові моралі
він фіксує лише емоційні значення, що виражають
або викликають довільні, неверифіковані моральнісні уявлення. Позбавлені пізнавального, тобто
істинного або хибного сенсу, судження морального суб’єкта є скерованими на термінологічне відтворення його емоційного стану в комунікативному, культуростворювальному акті. Лінгвістичний
аналіз моральної ситуації, вираженої в мові етики,
спирався тому на емотивізм як опис поняттєвих еквівалентів емоцій в їх буденному слововжитку.
Потім увагу вітчизняних філософів привернув
емотивізм в естетиці. Виникаючи на “антиметафізичній” хвилі сучасного позитивізму, він активно
використовує методи “некласичної” логіки та лінгвістики, бере до озброєння категоріальний апарат семіотики, особливо її семантичного та прагматичного розділів. Саме в естетиці емотивізму
з’являється поняття евокативності, що розкриває
співвідношення символічних і емоційних горизонтів культури у специфічній мові й текстах мистецтва. Естетика майже ототожнюється не тільки з
лінгвістикою (як у Б. Кроче), а й із семіотикою.
Так, видатний представник лінгвістичної концепції мистецтва А. Річардс розрізнює два типи використання мови — символічний, або референціональний, та емотивний, або евокативний. Останній
характеризується трьома основними функціями: 1) виразити ставлення (почуття) до слухача;
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2) виразити ставлення (почуття) до об’єкта як референта; 3) викликати спрямований ефект у слухача.
Якщо символічні значення властиві науковій мові
та формалізованим текстам, то емотивні (евокативні) значення виражають особливості художнього,
поетичного впливу, а точніше, естетичної сугестії,
“навіювання” текстами.
Призначення поезії — виявляти емоції, чуття, настанови через емоційне значення знаків, що
і розкриває її евокативну функцію (еvoke у перекладі з англійської — викликати захоплення, спомин, емоцію і т. ін.). Для феномену евокативності
є суттєвим, що об’єктом, або референтом чуттєвих
відносин тут є будь-які мовні, лінгвістичні форми,
передусім знаково-символічне поле “некласичних”
текстів мистецтва. Більш детально евокативність
мови, її застосування в мистецтві, поезії та літературній критиці А. Річардс розглядає у книгах
“Принципи літературного критицизму”, “Наука
і поезія”, “Практичний критицизм”, які заклали
авангардистські методи так званого формального,
або “критичного” аналізу модерної літератури на
Заході.
Повторимо, що естетика авангардизму нерідко
стає своєрідною лінгвістикою (Б. Кроче “Естетика
як наука про вираження і як загальна лінгвістика”),
семіотикою (С. Ланґер, тартуська школа М. Лотмана, концепція мов культури Б. Парахонського).
Ідеться про дослідження знаково-символічних мов
художніх текстів, проблеми їх розуміння на рівні
емотивного впливу, сугестії емоцій. Адже в основі евокативності лежить єдність символу і почуття, “форми” і “світовідношення”. Так, К. Малевич,
теоретично обґрунтовуючи свій малярський супрематизм, наголошував, що без форми неможливо
виявити будь-які елементи світовідчуття — кольорові, динамічні, статичні, механічні та інші. Він
поєднував усі живописні засади в єдине ціле — в
“супрематичні форми”, які мають архетиповосимволічний характер.
Сьогодні стає зрозумілим, що сутність культури
і мистецтва, їхні онтологічні й функціональні контури, мотиваційні й регулятивні чинники пов’язані
з їх евокативністю. Так чи так, але саме знаковосимволічний горизонт естетосфери суспільства визначає емоційні реакції, чуттєві взаємовідношення
та соціальні настанови людей. Проблема співвідношення символу і почуття в художньому тексті переводиться відтак у широкий план світовідношення.

В евокативності світовідношення здійснюється
перетворення людської чуттєвості у знак і наступне опосередкування “символізмом” чуттєвих відношень, художніх дискурсів і текстів. Природно,
що чуттєвість, — це не єдине, хоча й важливе поле
естетичного впливу.
Абсолютизація ролі символів і чуттів у структурі світовідношення закріплюється у синтезаційних
концепціях. Під впливом “філософії життя” і феноменології усталюються символічні теорії культури
та модерного мистецтва (Е. Кассірер, А. Вайтхед,
С. Ланґер, Л. Вайт). Вони намагаються вирішити
проблему евокативності в дослідженні “ефекту
символізму”. Для цього аналізується природа і значення символічного передання емоцій, так зване
символічне відношення. Але спроби поєднати в
культурній та художній символіці чуття і форму
виявились багато в чому безуспішними, оскільки
спиралися часто на субʼєктивні інтенції, ігноруючи
соціально-естетичні сенси художніх текстів і артефактів.
Найчастіше евокативність зводилась до символізації в мові, коли мовна символіка відтворювалась потім у біхевіористично зрозумілих настановах. Ставлення людини до культури і мистецтва
обумовлювались тим, як їх цінності задано в мові,
тобто знаково-символічною формою текстів. Наяву
зведення різноманітних чуттєвих взаємовідношень
до мовної комунікації, до символіки, до сигніфіки
мовлення, що найбільше виявилося в постструктуралізмі. Мова як найважливіший комунікативний
засіб розбиралася як єдиний визначник евокативної цінності семіосфери. Інакше кажучи, осторонь
залишалася культуротвірна функція естетичного
переживання, через котре здійснюється адекватне
освоєння художніх текстів.
У цьому ідейному, філософсько-естетичному
середовищі феноменології та неопозитивізму і формувалися естетичні позиції Львівсько-Варшавської
школи. Її фундатор К. Твардовський, хоч і не звертався безпосередньо до естетичної проблематики, в галузі естетики, на думку А. Хибінської, був
“абсолютистом”, так само як у логіці й етиці [14,
9‒11]. Тобто у вирішенні проблеми співвідношення
абсолютизму і релятивізму в розумінні істини естетичних суджень він обстоював їхню абсолютність,
за аналогією з логічними та етичними судженнями.
Поширюючи брентанівську методологію використання у філософії методів природничих і “точних”
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наук, він водночас критикував “символоманію”
логіко-математичного формалізму. Його філософський “реалізм” і “мінімалізм” були спрямовані й
проти релятивізму, ірраціоналізму, спекулятивності
в аксіологічних вимірах усіх філософських дисциплін. Окремо розглядалася проблематика семіотичних аномалій та уникання в мовленні та наукових і
філософських текстах аномальних висловів [14].
Під впливом ідей Ф. Брентано і К. Твардовського у Львівсько-Варшавській філософській школі
активно розвивалися семантичні концепції. Так,
А. Тарскі розробив семантичну концепцію істини
в “метамові” дедуктивних наук, К. Айдукевич, а
також І. Домбська зверталися до семантики “конвенціалізму”, Т. Котарбінський побудував теорію
онтологічного та семантичного “реїзму”. Останній
(від слова res — “річ”) є модифікацією ЛьвівськоВаршавського “реалізму”, зокрема в мові, що називає і описує речі. Пізніше на цій основі Котарбінський створює теорію успішної діяльності, гідного
життя, “доброї” роботи, що втілює в собі несприйняття Твардовським т. зв. прагматофобії, яка заперечує практичні, “прагматичні”, діяльнісні виміри
філософського знання. Повністю подолала загрози “символоманії та прагматофобії” Анна-Тереза
Тименецька у своїй “неофеноменології”, де, творчо
перероблюючи ідеї Ґадамера, Пеппера, Тарського,
Карнапа, Рікера, Левінаса, звертається до проблем
антропології, культури, мистецтва, що через ідею
“онто-поезису” набули системності у “Феноменології Життя та Людської Кондиції” [15].
Іншими словами, семіологія, зокрема семантичні концепції Львівсько-Варшавської школи
охоплюють різні напрями філософської науки, від
логіки до етики й праксеології, від психології та
феноменології — до естетики.
Найбільше естетичну проблематику розроблено в деяких українських представників школи
К. Твардовського у Львові.
Так, Степан Олексюк (1892‒1941), крім праць
із взаємовідношення ідеї та імпресії (на прикладі
філософії Г’юма), з природи і предмета “сприйняттєвого судження”, з аналізу і психологічної класифікації помилок у шкільних письмових роботах з
української мови, звертається і до проблем семантичної естетики. Сучасний українcько-польський
дослідник Львівсько-Варшавської школи С. Іваник
говорить про семантичну концепцію естетики Степана Олексюка [3, 124].

Інший знаний представник цієї школи Степан
Балей (1985‒1952), звертаючись до класифікації
психічних явищ почувань і психоаналізу, переломлює ці дослідницькі тематики і крізь призму
естетики. Методологічно важливим для естетичної
думки є його поняття “психологічне середовище”,
яке в разі сприятливості для уявлень і суджень викликає появу відповідного “судження почувань”
(пор. із “судженням смаку” І. Канта). На основі
психоаналізу літературної творчості Т. Шевченка
і Ю. Словацького, Степан Балей поповнює естетичний тезаурус поняттям “ендиміонський мотив
творчості”. Останнє позначає характерний для
обох поетів тип фантазування, побудований на
об’єктивації незаспокоєних еротичних прагнень.
Концепція “ендиміонського мотиву” творчості, з
одного боку, відходить від готових психоаналітичних конструкцій послідовників З. Фройда, а з іншого, — є оригінальним застосуванням психоаналізу
в українській естетичній думці (після Франкового
звернення до сфери позасвідомого, сугестії, еруптивності в аналізі художньої творчості).
До безпосередньо естетичних праць С. Балея
можна віднести його дослідження “естетики дітей”
дошкільного віку, низку праць німецькою мовою з
філософії музики, вже згадані роботи з психоаналізу творчості та творчої особистості.
Зокрема, стаття С. Балея про творчість С. Жеромського та Ю. Словацького була видана польською мовою, а його психоаналітичне дослідження
“З психольогії творчості Шевченка” вже двічі перевидано в Харкові та Львові — Одесі.
Неопозитивістська та феноменологічна аура
філософсько-естетичних досліджень у ЛьвівськоВаршавській школі, що склалася у першій третині
ХХ ст., гомологічно відповідала світоглядним і художнім пошукам українського та польського авангарду в мистецтві. Світоглядна і духовно-ментальна
спільність, а точніше, паралелізм і діалоги філософії, науки та мистецтва того часу обумовлювались
культурно-історичною ситуацією т. зв. перцептивної революції 1905‒1915 років. Як помітили американські мистецтвознавці В. Вульф і і Д. Лау, а слідом за ними і польський естетик М. Порембський,
ця революція у свідомості початку ХХ ст. пов’язана
із кардинальною зміною світосприйняття (поява
багатовимірності й поліперспективності), що відбилося в усіх сферах духовної культури.
Наприклад, у фізиці протягом 1905–1916 років
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механічний універсум ньютонівської картини світу
був заміщений ейнштейнівською теорією відносності, що призвело до наукової революції у сприйнятті та розумінні фізичних подій (А. Ейнштейн,
М. Планк, Г. Мінковскі, П. Резерфорд, Н. Бор). У
математиці з’явилися революційні теорії множинності й матлогіки — Б. Рассел, Уайтхед, Д. Гілберт,
Л. Броуер.
Відповідно, у філософії виникають неопозитивістські та феноменологічні школи, які дають нові
інтерпретації свідомості й мови, часу і простору,
а головне, — їхнього взаємозв’язку. Вже взимку 1904–1905 років Е. Гуссерль прочитав серію
лекцій у Геттінгені про феноменологію внутрішнього “часу-свідомості”, в якій розрізнив феноменологічний і об’єктивний час. Його вчення про
інтенціональне конституювання часопростору (ейнштейнівського “хронотопу”) заклало філософські
підвалини для поліперспективної концептуалізації
реальності в мистецтві авангарду, зокрема в кубізмі
П. Пікассо, Ф. Леже, Ж. Брака та ін. (У Польщі —
Г. Стажевський, в Україні — Д. Бурлюк, О. Екстер,
О. Богомазов тощо).
У ті самі роки А. Берґсон опублікував свою
“Творчу еволюцію”, де розвинув розуміння часу як
“життєвого пориву”, як “тривалості” у свідомості. Обґрунтований ним інтуїтивізм у філософії та
естетиці вплинув на становлення нефігуративного
мистецтва В. Кандинського і П. Мондріана (у Польщі — В. Стшемінського, в Україні — К. Малевича
та ін.). “Революційні” зміни відбулися і в інших
гуманітарних науках. В історіософії це була поява
“Сутінків Європи” О. Шпенґлера (1911-1917), де
його морфологія культури розірвала лінеарність
історичного мислення, обґрунтувавши просторовочасову перервність, що було характерним для
всіх носіїв “перцептивної революції” в науково-

му і художньо-естетичному дискурсі. Цього часу
з’являються також лекції Соссюра про нову лінгвістику, пов’язану із структуралізмом та семіологією (1906–1911 роки), кінофільми Гріффітс (1908–
1914 роки), “постмодерна” архітектура З. Гедіона,
Ф. Райта, Гропіуса, Корбюзьє та ін. В літературі
під впливом нового світосприйняття з відповідною філософією та естетикою пишуть Г. Джеймс,
Г. Штейн, Д. Річардсон, М. Пруст (особливо показовим для “берґсонізму” є його роман “У пошуках
втраченого часу” — 1909 р.) В музиці нові ідеї некласичної гармонії виражають А. Шонберг, Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, І. Стравинський.
Одним словом, як зауважує Д. Лау, у “вирішальну декаду” 1905‒1915 років відбувається перцептивна революція, коли “замість порядку, що розвивається всередині об’єктивного простору-часу,
сприйняття ХХ століття ґрунтується на синхронних системах без часового континууму” [16, 117].
На думку американського мистецтвознавця та історика мистецтва і естетики, з падінням об’єктивного
просторово-часового ладу світогляду, саме знак
став новим фокусом аналітичного знання, замінюючи позитивний факт. Відповідно, структура як
іманентна, самозмістова, позачасова система набула знаковості, виміщуючи подію-в-часі. Відтак,
структурний і семіотичний аналіз — “це новий позитивізм” [16, 123].
Висновки. Усе це породжує семіологію й семіотичні дослідження як у філософії, так і в естетиці.
Так само і в мистецтві знак, символ, семіосфера
в цілому стають провідною мовою авангарду, набуваючи художніх форм у семіотиці кубізму, футуризму, кубофутуризму, абстракціонізму тощо.
Українські та польські версії цих та інших напрямів авангарду в їх семіотичних вимірах буде розглянуто в наступній статті.
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Личковах Владимир Анатольевич
Львовско-Варшавская философская школа и семиотика украинского и польского авангарда
Аннотация. В статье рассматривается философско-эстетический и культурологический контекст становления украинского и польского авангарда первой трети ХХ ст. Раскрывается суть и значение основоположных идей ЛьвовскоВаршавской философской школы для зарождения авангардистской образности, гомологического понимания проблем
семиозиса, знака и значения в украинском и польском кубизме, футуризме, абстракционизме, супрематизме, “формизме”
и т. д. Семиотические особенности украинского и польского авангарда выявляются через диалог идей и образов К .Малевича, В. Стшеминского, Г. Стажевского, В. Кандинского, А. Богомазова, Я. Т. Пайпера, Л. Хвистека и др. в свете идей
Львовско-Варшавской философской школы.
Ключевые слова: диалог культур “Украина — Польша”, украинский и польский авангард, семиотика, знак, значение,
интерпретация, Львовско-Варшавская философская школа.

Lychkovakh Volodymyr
The Lviv-Warsaw Philosophical School and the Semiotics of the Ukrainian and Polish Avant-garde
Summary. Appeal to problems of semiotics, discourse of the sign and its meaning was symptomatic not only for philosophy,
psychology and logic of the first third of the twentieth century (in particular, brentanism as the foundation of the Lviv-Warsaw
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school), but also for aesthetics and the avant-garde art, creating a new semiosphere of contemporary society in the era of “perceptual revolution” of 1905–1915 (V. Wolf).
Pan-European artistic semiosis also seized the Ukrainian and Polish avant-garde, that homologically with the philosophy and
aesthetics of neopositivism, pragmatism, phenomenology and intuitivism produced the artistic imagery of cubism, futurism, сubofuturism, abstractionism, and the like. Being in the same world-outlook and aesthetic environment with a semantic philosophy of
art, Ukrainian and Polish avant-garde artists (some consciously, others subconsciously) introduced semiotic ideas of “Zeitgeist”
into their art — from symbolism and surrealism to dadaism and abstract art. Many of avant-garde artists were themselves theorists of new art, proving their creative ideas, ideals and values in their manifests, and theoretical essays, scientific treatises (e.g.,
Kazimir Malevich, who is considered to be a representative of both Ukrainian and Polish avant-garde at the same time).
In this regard, appears the problem of homological connection of avant-garde semiosphere with some ideas of the Lviv-Warsaw philosophical school, a soundless dialogue of Ukrainian and Polish avant-garde artists in the field of new artistic thinking,
new sensibility, new imagery. Ideological and philosophical, aesthetic, artistic parallels, “achievements and risks” (S. Morawski)
of the avant-garde artists of Ukraine and Poland of the first third of the twentieth century have become actual in the modern
period of revival of a traditional dialogue of cultures in Europe, particularly the Slavic area, on transborder interactions in Central and Eastern Europe. As it was noticed in 1924 by B. Kowalska, a Polish theoretician of the avant-garde, “a romantic Slavic
flight”, including even in abstract art moments of lyrical reflection, levels “the coldness of intellectual speculations”.
Phenomenological, intuitivistic, neopositivistic orientations of scientific and artistic thinking aroused cubistic, futuristic, abstractionistic, constructivistic search by avant-gard artists. Theoretical foundations of semiosis of the avant-garde in Ukraine
were laid by V. Kandinsky, K. Malevich, O. Bohomazov, in Poland — by T. Peiper, V. Strzemiński, and H. Stażewski. The development of the Ukrainian and Polish avant-garde of that time was composed, in particular, of some kind of a dialogue of ideals and
values between artistic groups and individual artists in Warsaw and Kyiv, Krakow and Lviv. Scientific and ideological positions
of the Lviv-Warsaw philosophical school with its neopositivistic and phenomenological orientations, and especially, semantic
philosophy of the art that have met the approval of a new semiosphere of the avangardistic figurative creativity is symptomatic in
the intellectual atmosphere of this creative contest.
Pan-European and national languages of the avant-garde are based on principles of transgression, poliperspectivity, “energetism”, non-figurativism, space and time constructivism, “dehumanization” (Ortega-y-Gasset) of the artistic image in aesthetosphere of the perceptual revolution in the early 20th century. The latter one has been lasting in the digital revolution in the early
21st century. Principle of agonistics in history of human art, the Ukrainian and the Polish art in particular, finds its realization
through transnational and trans-cultural dialogue, as well as artistic transposition of ideals and values of new world-attitude and
its semiotics.
Key words: the dialogue of cultures “Ukraine — Poland”, Ukrainian and Polish Avant-garde, the Semiotics, discourse of the
sign and its meaning, the interpretation, the Lviv-Warsaw philosophical school.
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Анотація. На прикладі виставкового проекту “Нев'януча слава.
Шана Тарасові Шевченку” (Національний музей Тараса Шевченка,
2016 р.) розглянуто інтерпретації образу і творчості Т.Шевченка у
творах відомих сучасних китайських художників. Їх розгляд здійснено
за кількома групами, зокрема: інтерпретації образу Т. Шевченка, виконані в традиціях європейського живопису; твори, виконані в стилі
традиційного китайського живопису; твори традиційної китайської
каліграфії.
Ключові слова: інтерпретація, європейський живопис, традиційний китайський живопис, традиційна китайська каліграфія.

Шевченкіана як складова світового культурного поля утворена й розвивається не лише завдяки творчості митців материкової України, а й із урахуванням інтерпретацій образу
поета-художника митцями, які презентують культурні інтенції
інших народів світу, або ж українцями діаспори. Найбільш відомою є монументальна складова зарубіжної Шевченкіани —
пам’ятники Т. Шевченкові. У 2008 р. у Китаї (м. Пекін) відкрито пам’ятник великому українцю роботи скульптора Юань
Сікуня. Створюючи образ українського генія, китайський
скульптор надав митцю деяких фізіономічних рис свого народу. Активізації китайської Шевченкіани сприяло відвідання
в 2015 р. групою митців КНР України, а саме — відвідання
шевченківських місць Києва та Черкащини, а також — спілкування з українськими художниками і музейниками: відвідання
творчих майстерень, огляд музейних експозицій, візит до Національної академії мистецтв України.
Результатом творчого занурення в світ Т. Шевченка та героїв його творів, культурні пласти шевченкіани, як-от інтерпретації образу поета-художника та його поетичного, прозового,
малярського доробку українськими митцями, став міжнародний виставковий проект “Нев’януча слава. Шана Тарасові
Шевченку”. Організаторами виступили Китайська академія
живопису та каліграфії спільно з Національним музеєм Тараса
Шевченка за сприяння Посольства України в КНР, Посольства
КНР в Україні, Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА). Проект було представлено в
Національному музеї Тараса Шевченка в травні 2016 р. Участь
у ньому взяли знані українські художники, Президент Національної академії мистецтв України, ректор НАОМА, народний
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художник України А.Чебикін, і делегація відомих
художників і каліграфів Китайської академії живопису та каліграфії. Серед них — декан факультету
живопису Центральної академії образотворчого
мистецтва КНР Дай Шихе, заступник директора
Інституту живопису Нанкінського університету Нє
Вейгу, відомий галерист та художник Ван Цзясюнь
та ін.
Проект уперше знайомив із інтерпретаціями
поезій Т. Шевченка, виконаними представниками
східної культурної традиції. Експонувалися близько 60 робіт, присвячених життю і творчості Тараса
Шевченка. Прикметною рисою проекту стало те,
що глибину й особливі нюанси творчості геніального українського поета китайські митці прагнули
осягнути, передаючи світове значення його слова,
через канони традиційного живопису, а також каліграфії. Взаємна культурна інтеграція, духовне
взаємопроникнення двох різних культур відбулися через інтерпретації образу й творчого доробку
Т. Шевченка як символу волелюбності для цілого
світу.
Отже, феномен Шевченкової поезії, перейнятої
прагненням свободи для окремої людини й цілого
народу, свободи — як чинника, що уможливлює
повноцінне життя та особистісну реалізацію, інспірував створення високохудожніх зразків традиційного китайського живопису, в техніці якого виконані роботи на сюжети Шевченкових творів, та
традиційної китайської каліграфії, засобами якої
відображено тексти віршів із “Кобзаря” китайською мовою. Представлені у форматі проекту твори можна поділити на кілька груп, зокрема: інтерпретації образу Т. Шевченка, виконані в традиціях
європейського живопису; твори, виконані в стилі
традиційного китайського живопису; твори традиційної китайської каліграфії.
До першої групи віднесемо роботи художника
Вань Хун Вея “Один Шевченко” та “Другий Шевченко”. Автор вочевидь добре знайомий із поширеним ще з кінця ХІХ ст. типом зображення поета в
кожусі й шапці, тобто традиційним зображенням:
реалістичним, із дотриманням фізіономічної подібності, а саме — так званим деньєрівським типом (за фото Т. Шевченка роботи Г. Деньєра — у
кожусі й шапці). Вочевидь, з поваги, зважаючи на
поширеність цього типу зображення в Україні вже
третє століття (аналіз причин цієї популярності залишаємо за межами цього матеріалу), художник

Вань Хун Вей. Другий Шевченко

вдався саме до нього. Вань Хун Вей зробив акцент
на філософічності звучання образу поета: “Один
Шевченко” — зображення митця на повний зріст, з
поглядом мудреця, в очах якого — розуміння мінливості світу, — на тлі умовно трактованого зимового
пейзажу, де холодний блакитний колір, превалюючи, посилює відчуття самотності останніх років
життя поета. “Другий Шевченко” — це погруддя
на тлі нічного краєвиду з розбурханою річкою,
самотнім голим деревом та червоними спалахами
заграви. Краєвид асоціативно пов’язаний із ранніми Шевченковими рядками “Реве та стогне Дніпр
широкий…”, проте покликаний передати стан нескореності вже немолодого поета, змальованого
глибоко замисленим і внутрішньо зосередженим.
У переданні цього самозаглиблення, зовнішнього спокою за драматизму та динаміки переживань
Т. Шевченка полягає прояв східної культури, що
вирізняє твори серед значної кількості зображень
поета традиційного типу.
Робота Дай Ши Хе “Поет Тарас Шевченко” також належить до першої групи і є інтерпретацією
Шевченкового малюнка “Автопортрета зі свічкою”
(1845), що дійшов до нас у варіанті офорта 1860 р.
Автор, Дай Ши Хе, змальовує поета старшим, ніж
він зображений у згаданому автопортреті, і переносить до каземату, крізь заґратоване вікно якого
ллється потужний струмінь насиченого блакитного світла, що в контексті твору є, зокрема, симво-
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лом вищої благодаті, яка посилює вітальну енергію Шевченкового генія. Чоло, фрагмент обличчя
і права рука митця, в якій він тримає перо, залиті
теплим жовто-помаранчевим кольором, що наближений до стриманого золотого, — відсвітом вогню свічки. Асоціація очевидна: “Світячи іншим,
згораєш сам…”, але лишається вічне слово, яке не
знає бар’єрів і кордонів. Це і є смисловою й емоційною домінантою твору Дай Ши Хе. Символіка
кольорів у цьому творі заслуговує на окрему увагу.
Вочевидь, автор інтерпретував поєднання синього
і жовтого кольорів з української символіки кольору,
адже, рецепіюючи постать Т. Шевченка як український національний символ, символ вільнолюбства
в Україні, а відтак — і в світі, Дай Ши Хе застосовує синій (у картині — яскравий блакитний) і
жовтий (у творі — жовто-помаранчево-золотавий)
кольори української державної, національної символіки. Китайський художник інтерпретував українську символіку кольору тонко, глибоко і мудро.
Адже саме завдяки своєрідним перетіканням відтінків, вкрапленням кольорових нюансів вся картина набуває високого символічного звучання. Так,
в українській символіці кольорів помаранчевий
(оранжевий) — символ слави, величі та гідності;
жовтий — з одного боку — колір Сонця і золота, а з
іншого — колір опалого листя та достиглих хлібів,
що означає завершення; золотий — символ святос-

ті, свідчення Божественної Сили, світлого подвигу
Сина Божого. Голубий, наближений до синього, —
символ благородства, а синій символізує безкінечність і є наближеним до вічної Божественної
Істини. Загалом, у символіці багатьох народів синій колір є символом неба і вічності. Отже, ідеться
про славу, велич і гідність Тараса Шевченка, світло
його духовного подвигу, яке освітлює людство і по
закінченні земного життя поета, адже через духовний подвиг він сягнув вічності.
Цінь Лун, створюючи образ Т.Шевченка в роботі “Поет”, вочевидь надихнувся відомим полотном українського художника М.Божія “Думи мої,
думи...”, (1959‒60, НХМУ )”, проте виконано твір
у іншому стилі. Це є свідченням індивідуального
осмислення матричного матеріалу (створеного,
своєю чергою, на ґрунті фото Т. Шевченка роботи
І. Досса), який головним чином прислужився закладеною в ньому емоційною домінантою. Український художник у картині “виходить за межі
портретного жанру, прагне передати масштабність
постаті Шевченка. Романтичний порив визначає настрій у картині, Божій передає неспокій митця, біль
за долю України. Поета зображено на тлі грозових
хмар, освітлених призахідним сонцем, степові трави стеляться під вітром” [2, 470]. Китайський митець у творі “Поет” зберігає романтичне поривання
Т. Шевченка, посилене змальованим краєвидом із
грозою. Але, модифікуючи композицію — постать
поета змальовано майже по коліна, в повороті в
інший бік, добре видно обличчя (голова піднята),
— а також, відмовившись від детальної розробки
рис обличчя та одягу (чорна площина плаща, що
в’ється за вітром, білі смуги-мазки на позначення сорочки), Цінь Лун створює узагальнений образ
поета-генія, якому болить світова неправда-неволя,
який — у пориві до перетворень, сублімує гнів у
слово, як прагнення правди-волі. Рецепіюючи Тараса Шевченка як генія світового масштабу, як
уособлення волелюбних устремлінь, Цінь Лун
надає героєві Шевченкових рис. Інтерпретуючи
образ поета, художник заклав у нього можливість
інваріантного прочитання в сенсі співвідношення:
загальне — конкретне. Створюючи образ поета —
особистості світового масштабу, він, перед усім,
мав за приклад життєвий і творчий чин Т. Шевченка; водночас через осмислення творчого і життєвого шляху українського генія художник піднявся до
створення узагальненого, а відтак — символічного,
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образу митця, який у спосіб поетичного творення
інспірує своєрідне перекодування, оновлення енергій всесвіту, і належить до загальнолюдського культурного поля.
Тлом для постаті поета угорі і праворуч є біла
площина (вона ніби перетікає, повторюючи обриси
постаті): контраст чорного і білого надає вишуканої виразності образу; поєднання цих двох кольорів застосоване на означення душевних поривівпереживань поета. Умовно трактований, утворений
абстрактними площинами та крапковими спалахами кольорів, краєвид із блискавкою слугує увиразненню задуму та емоційного ладу твору: розбурхана небесна стихія, спрямована на землю, яка
відсвіжується й відновлює яскравість своїх барв;
очищувальна сила грози.
Окреме місце посідає диптих “1814‒1838 роки
Тараса Шевченка” та “1838‒1861 роки Тараса Шевченка”. Його автор, Лі Ген, удався до синтезу абстрактного живопису в європейському мистецтві та
традиційного китайського живопису. Результатом
став оригінальний диптих, що є певним текстом
філософічного наповнення, розрахованим на асоціативне прочитання: перша робота — серед густого
заливання чорних площин пробиваються світліші
частини аркуша, друга — світлі, подекуди яскраво білі, фрагменти зблисками прорізають чорноту
тла. Власне, в цьому випадку найбільш обґрунтованим є розгляд диптиха як тексту, що є фрагментом ширшого тексту культури, проте з урахуванням
специфіки культури західної та східної. Він є однаково зрозумілим для реципієнта — представника західної культури і реципієнта — представника
східної культури, проте кожен із них краще зрозуміє, сприйме, прочитає із його плетива нюансів і
смислів свої. Отже, в диптиху закладене образне
сприйняття Шевченкової долі. Одним із можливих
прочитань є: життя від народження до отримання
волі й написання перших поезій; час від отримання відпускної, початку творчості і до останніх років — життя-творення, як змагання за волю всього
народу, що піднесло до вершин мудрості. Виходячи з символіки кольору Китаю, може бути інший
варіант прочитання: народження і юність як благословенний початок, зокрема, й початок творення;
творче життя, позначене стражданнями й випробуваннями.
Друга група містить твори, виконані в стилі
традиційного китайського живопису, для якого ха-

Ван Цзя Сюнь. Слава Шевченка на все життя

рактерний синтез живопису, каліграфії, поезії за
вдавання до особливої техніки виконання зображення. Сюди віднесемо роботи “Поезія Шевченка”
Лю Чжао Піна та “ Рідний дім Шевченка” Дун Хао.
“Поезія Шевченка” є ілюстрацією до твору українського поета, про що написав автор роботи: “…я
[…] за допомогою пензля і туші з глибокими почуттями зобразив пейзаж українського поля, оспіваного у поезії” [1, 58]. Варіацією у згаданому стилі є
своєрідний диптих “Образ Шевченка” та “Слава
Шевченка на все життя” (автор — Ван Цзя Сюнь).
У першій роботі образ поета змальовано за
орієнтації на пам’ятник Т. Шевченку у Вашингтоні (роботи Лео Мола), “де кожен глядач упізнає
молодого Тараса Шевченка: його вуста, ніс, овал
обличчя, погляд очей, високе чоло. З малярським
автопортретом 1840 р. цей образ єднає форма чола
й зачіска” [3, 66].
Водночас Ван Цзя Сюнь у інтерпретації образу
українського поета зробив акцент на його енергійному пориванні до майбутніх перетворень. Тлом
для поколінного зображення постаті поета та тексту (в нижній частині) слугує звивиста динамічна
“стрічка” — лінія, яка увиразнює рішучість і енергію поетового пориву, і сама є своєрідним енергетичним згустком туші, покладеним рухом пензля.
У іншій роботі Ван Цзя Сюнь орієнтувався на фото
роботи Г. Деньєра, де Т. Шевченко з приятелями,
в останні роки життя (також у кожусі й шапці).
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Вбрання, позу, вираз обличчя (щоправда, дещо
пом’якшений, з менш грізним поглядом) своєрідно
процитовано художником, але змальовано в стилі
традиційного китайського живопису. Праворуч —
текст; ліворуч і внизу — зображення буйної рослинності, що гнеться за вітром.
Диптих вирізняється не лише очевидним прагненням автора досягти точності в переданні фізіономічної подібності Т.Шевченка в молодому віці й
останніх років життя (з орієнтацією на вже, так би
мовити, вивірені зображення — скульптуру і фото
роботи інших авторів), а й відчутною смисловою й
емоційною домінантою творів — переданням поетового почуття гідності і його прагнення до здобуття гідного майбутнього для його народу. “Твори
Тараса Шевченка висловлюють глибоку любов до
українського народу природженого борця істини і
свободи. Думки Шевченка — поза часом і простором, за межами країни, повні незмінної чарівності
і духу сучасності, його поезія здійснила значний
вплив на українську літературу, її можна вважати
позитивним внеском до світової культури. У нас є
підстави прославляти такого героя за допомогою
пензликів для малювання”, — написав Ван Цзя
Сюнь [1, 73].
Фу Ер Ши назвав свою роботу “Глибока повага”. Це краєвид з горою, вершина якої — на тлі
хмар, біля підніжжя — крихітні людські постаті.

Зображення традиційно супроводжено текстом.
Про свій твір художник сказав так: “У кожної нації є свої вісники. Тарас Шевченко є найбільшим
представником українського народу. Кожен створений вірш — це кров і сльози поета, це кров і сльози
українського народу. Український народ пишається
тим, що мав такого великого сина. Щоб висловити
свою повагу до великого Тараса Шевченка, я намалював високу гору, якою захоплюється натовп.
Також, щоб висловити свою щиру повагу як китайського художника до великого українського народу” [1, 32].
Історія мистецтва каліграфії, пов’язаного з іменем Тараса Шевченка, розпочалася в Національному (тоді ще — Державному) музеї Тараса Шевченка
1986 р., коли до нього завітав викладач китайської
класичної літератури, професор Пекінського педагогічного університету Тань Де Лінь, який “привіз
із собою каліграфічний сувій, на якому було зображено бамбукову гілку — символ Китаю та написано
ієрогліфами: “Сувої віршів Тараса Шевченка вічно
живуть поміж людей — між небом і землею”, — зазначив генеральний директор музею Дмитро Стус
[1, 25].
У експонованих творах традиційної китайської
каліграфії художники передали своє розуміння духу
поезії та значення постаті Т. Шевченка для народів
світу. Зокрема, вислів Данте: “Свобода людства, як
світло в очах” (Ян Мін Ї).
Отже, в інтерпретації образу Т. Шевченка як у
традиціях західного, європейського малярства, так
і в творах, виконаних у стилі традиційного китайського живопису, сучасні художники Китаю найчастіше звертаються до традиційного зображення
поета — реалістичного, із дотриманням фізіономічної подібності, а саме — так званого деньєрівського типу (за фото Т. Шевченка роботи Г. Деньєра — у кожусі й шапці). Окреме місце посідають
роботи, в яких образ поета інтерпретовано на рівні
символу поетичного генія світового культурного
поля. До найцікавіших робіт проекту варто віднести твори традиційного китайського живопису, зокрема, ілюстрації до поезій Т. Шевченка та роботу
Фу Ер Ши “Глибока повага”, і твори каліграфії, в
яких органічно поєднано рецепцію волелюбної поезії українського генія та традиції східної культурної моделі.
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Чуйко Татьяна Павловна
Образ и творчество Тараса Шевченко в интерпретации современных китайских художников
Аннотация. На примере выставочного проекта “Неувядающая слава. Уважение Тарасу Шевченко” (Национальный
музей Тараса Шевченко, 2016 год) рассмотрены интерпретации образа и творчества Т.Шевченко в работах известных
современных китайских художников. Их рассмотрение произведено по группам, в том числе: интерпретации образа
Т. Шевченко, исполненные в традициях европейской живописи; работы, исполненные в стиле традиционной китайской
живописи; произведения традиционной китайской каллиграфии.
Ключевые слова: интерпретация, европейская живопись, традиционная китайская живопись, традиционная китайская каллиграфия.

Chuiko Tetiana
The Taras Shevchenko’s Image and Poems in the Interpretations by Chinese Contemporary Artists
Summary. The article refers to the international exhibition project “Unfading glory. Obeisance to Taras Shevchenko”
presented at Taras Shevchenko National Museum in 2016. It was the first presentation of the interpretations of Shevchenko’s
poems, performed by the Eastern cultural traditions, famous Chinese artists and calligraphers after their visit to Ukraine,
and it included about sixty works. First of all the artists wanted to comprehend special features of the talent of Ukrainian
genius poet, mostly because of the heritage the Chinese painting and calligraphy. Mutual integration of cultural, spiritual
interpenetration of two cultures occurred due to Taras Shevchenko’s image interpretation and his creative works as a symbol
of freedom for the whole world. There are several groups of works presented in the project, such as interpretations of
Shevchenko’s image made in the tradition of Western, European painting, portraits of the poet and artist created in the
style of traditional Chinese painting and traditional Chinese calligraphy. The article refers to the features of interpretation
of appearance and works of poet in these groups. The first group comprises the works of the artist Wang Hong Wei “One
Shevchenko” and “Another Shevchenko”, where the author resorted to traditional type of the poet: realistic, with the
physiognomic similarity of Denier’s type (by Taras Shevchenko’s photo in the sheepskin coat and in the bonnet made by
G. Denier) — widespread image type in the late nineteenth century.To this group belongs to the work of Shi Dai He “The
Poet Taras Shevchenko”, which focuses on the combination of colours of Ukrainian national symbolism colours, where
Shevchenko’s image was created as a Ukrainian national symbol, a symbol of freedom in Ukraine, and therefore all over the
world. The author also emphasizes attention on the poet’s spiritual heroic act. Qin Lun created a generalized image of the
genius poet, which hurts true untruth and slavery of the whole world, which in a burst to the transformation converts anger
in words like his ambition of world peace and truth. A special place of the exhibition takes the diptych “Taras Shevchenko in
the 1814‒1838 years” and “Taras Shevchenko in the 1838‒1861 years”. Its author, Lee Gen synthesized abstract painting
in European art and traditional Chinese painting. In this way, the most reasonable is to consider a diptych as the text, which
is a fragment of a wider culture text, but with the special features of the Eastern and Western culture. The second group
includes works created in the style of traditional Chinese painting, which synthesis typical Chinese painting, calligraphy,
poetry with the special technique of image. There are such works as “Taras Shevchenko’s poetry” by Liu Zhao and “Taras
Shevchenko’s native house” by Dong Hao. The original diptych “Taras Shevchenko’s image” and “Shevchenko’s glory
of whole life” by Wang Jia Syn is a variation of the second group too. Fu Er Shi called his work “Deep homage”. It is a
landscape with a mountain, with the top over clouds and at the foot of the mountain there are some tiny human figures. The
picture is traditionally escorted by the text. It’s noted, that Chinese contemporary artists often turn to the traditional realistic
image of the poet with a physiognomic similarity. There are some special works, which interpreted the image of the poet as
a symbol of the poetic genius in world cultural area. The most interesting works of the project include traditional Chinese
painting, especially illustrations for Taras Shevchenko’s poems, Chinese calligraphy and work of a Chinese artist Fu Er Shi
“Reverence” which combines a perception of freedom-loving poetry of Ukrainian genius and traditions of Eastern cultural
model.
Key words: interpretation, European painting, traditional Chinese painting, traditional Chinese calligraphy.
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Анотація. У статті розглядається місце голлівудського кінематографу в контексті світового на основі звернення до робіт
вітчизняних та закордонних дослідників, визначено його роль в
глобалізаційному процесі, а також здійснено спробу виявити
співвідношення культурної універсалізації та голлівудського кінематографу. Також висвітлюються аспекти національності
кінематографічних жанрів і порушується питання мономіфологізації у кіно.
Ключові слова: голлівудський кінематограф, глобалізація, універсалії культури, американізація.

Голлівудський кінематограф на сьогоднішній день є безсумнівним лідером серед кінематографій інших країн, і, перетворивши свій п’єдестал на конвеєр всебічно охопленого попитом продукту, він практично став культурною універсалією
майже для кожної нації світу. Американське кіно давно уособлює в собі об’єкт світового наслідування, часом прихованого
за показним до нього презирством. Метою статті є визначити
місце голлівудського кінематографу в контексті світового та
його роль в процесі глобалізації, а також виявити співвідношення категорії культурної універсалії й американського, зокрема голлівудського кіно.
Пошуками відповідей на виклики глобалізації в культурологічному аспекті займались такі дослідники, як: Т. Адорно, З. Бауман, Д. Белл, І. Дзюба, Е. Макеноні, Ю. Пивоваров,
В. Ф. Титов, Є. Н. Устюгова, І. В. Чаднова, В. Шапко та інші
науковці.
Своєю чергою, проблеми культурної універсалізації торкалися Р. Зіммель, Т. Парсонс, Р. Рорті, В. С. Стьопін, Л. Уайт,
К. Вісслер, А. Я. Флієр, Ю. Габермас та інші вчені.
Голлівудський кінематограф в процесах універсалізації та глобалізації розглядали такі дослідники, як: А. Артюх,
Є. В. Гаврилова, М. Гленсі, М. І. Жабський, О. Петровська,
Р. Ленглі, В. В. Лубська, Т. Люка, С. Моффетт, С. А. Полотовський, І. А. Полуектова, В. Роудометоф, К. Селлі, Г. В. Трепакова, Ч. Уеселз, М. Франк, А. Шобера та інші.
Поняття “культурні універсалії” означає такі норми, правила, цінності, традиції та властивості, які притаманні всім культурам, незалежно від географічного місця, історичного часу й
соціального устрою суспільства [5, 98]. На думку української
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дослідниці М. С. Лисенко, універсалії культури є
вічними онтологічними й екзистентними константами людського буття, фундаментальними категоріями картини світу, сумарною аксіоматикою внутрішнього досвіду [4, 99].
Поняття “універсум” — це філософський термін, який позначає “світ як ціле”, або “все суще”.
Проте, за ствердженням М. С. Лисенко, слова
“світ” і “універсум” не завжди є синонімами: термін “універсум” частіше вживається для позначення “безлічі світів” [4, 100]. У нашому контексті культурний універсум розглядається як певна
культурна цілісність, що складається з безлічі культурних світів. Свого часу на цю категорію звертав
увагу Й. В. Ґете, який вважав, що не може бути ні
патріотичного мистецтва, ні патріотичної науки.
Тому будь-які тенденції культурної універсалізації
спрямовано на формування культурного універсуму, що виражається у побудові загальнолюдської
культури.
Що стосується кіно, то воно на сьогодні є невіддільною і важливою ланкою глобалізації, включаючи при цьому всі його виміри: медійний, мистецький та економічний. І найбільш досягло успіху
в цьому плані саме голлівудське кіно, адже воно
є популярним і користується попитом майже в
кожному куточку світу та є прикладом для наслідування серед кінематографій багатьох країн. Але
чи можна голлівудський кінематограф вважати універсальним?
Поняття “глобальне” і “універсальне” в контексті голлівудського кінематографу є схожими, однак
їх не можна ототожнювати. Ще з кінця минулого
століття культурну універсалізацію розглядали як
глобалізацію, тобто як обʼєктивний, природний
процес поширення досягнень “високих” культур на
весь світ, передусім на культури “нижчі” з метою
їх “піднесення” на рівень передових країн Заходу
[13]. Це ж стосується і кінематографу. Глобальність
надає можливість подолати опозицію цивілізаційного й універсалістського підходів до кіновиробничого процесу. Однак сьогодні під універсалізацією
розуміють процес, що об’єднує суспільства певним
ідеалом або еталоном і часто є тотожним поняттю
“стандартизація” [1, 36]. В ідеалі універсальність
культури має вивести її на новий рівень вищий за
просто західний або східний, американський або
європейський. Вона має стати просто людською.
Щоправда, в реальності ідея “універсальної ци-

вілізації” все ж таки має західне походження. Так,
творці голлівудських фільмів, намагаються висвітлювати загальнолюдські теми і проблеми, чим викликають прихильність до американських стрічок у
глядачів різних країн, а в топі рейтингів найкращих
фільмів усіх часів переважають саме голлівудські
фільми. Такі автори, як, зокрема, Дж. Біллінґтон,
А. Вебер, Ю. Яковець та ряд інших науковців, досліджуючи феномен “розколотої цивілізації” як результат технологічних та інформаційних перегонів,
дотримуються думки, що нав’язування культурних
цінностей відбувається найбагатшими, найбільш
розвиненими країнами світу, що зумовлено не
глобалізаційними процесами, а, на думку авторів,
швидше західною експансією.
Російська дослідниця М. Е. Рябова вважає, що
результатом універсалізму є повсюдна вестернізація, що демонструє світ однорідним, західним, яка
нівелює споконвічні цінності, інститути, традиції,
звичаї інших цивілізацій [10, 45]. Спроби США,
реалізувати цю ідею, іноді викликають негативну
реакцію неамериканського суспільства, що сприяє зростанню партикуляристських настроїв. Деякі глобалісти вбачають у цьому процесі крайню
форму вестернізації, тобто підпорядковування національних культур єдиному, переважно американському, культурному стандарту, що отримало назву
“чорна” глобалізація.
Культурні традиції Сполучених Штатів розвивалися від автентичної до еклектичної моделі
співіснування різних культур, що, своєю чергою,
дозволяє здобуткам у сфері американської культури бути придатними для інших країн. Але водночас налаштованість того ж кінематографа США на
ринковий успіх і виправданість будь-якої продукції,
котра користується попитом, дозволяє кінематографістам створювати фільми не тільки високої, а
й низької якості. Згідно з дослідженнями французького вченого А. Валладао, три чверті “стрічок”, що
демонструються в світі на відеокасетах або в кінотеатрах — американські [17, 48].
Виняткове становище Сполучених Штатів у
створенні та розповсюдженні кінопродукції дає
підставу говорити про певний імперіалізм в кінематографічній галузі й у сфері мас-медіа загалом.
Як стверджує український кінодіяч і дослідник
В. В. Ілляшенко, американці першими заявили
світу, що кіно — інтернаціональне [3, 371]. Про
це свідчить невпинний імпорт голлівудського про-
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дукту на кіноринки багатьох країн, а також запозичення американських технологій кіновиробництва
іноземними фільмовиробниками.
Немало дослідників вважають американізацію
такою собі конкретизацією глобалізації, яка долучає наявні в ній елементи національної культури
США до культурного надбання інших країн світу.
Головною особливістю американізації в сфері культури є налаштованість на кількісні характеристики,
тобто комерціалізацію, а це означає роботу не на
якість, а на отримання прибутку. Інші країни, що
не мають достатнього фінансування і підтримки
власної культурної (а в нашому випадку кінематографічної, незалежності) стають особливо вразливими. Так, на думку американського науковця в
галузі соціальних комунікацій Х. Шиллера, “панування американської культури... встановлює межі
для національного монологу” [15, 22].
Таке виграшне становище американська культура здобула завдяки тому, що американське суспільство, яке завжди зростало на основі демократичних цінностей, на сьогодні можна вважати
частково глобалізованим, адже воно знаходиться в
умовах постійного пошуку взаємовідносин, зокрема в мультикультурному середовищі.
Однак на сьогодні не всі дослідники вважають,
що у ХХI ст. Сполучені Штати втримають своє лідерство та продовжать користуватися своєю гегемонією у світі.
Якщо розглядати культурну універсалізацію не
в контексті голлівудського кіно або американської
культури, то цей процес, на думку М. С. Лисенко,
спрямований не на поглинання або пригнічення
одних культур іншими, а на пошуки можливостей
співіснування різних культурних елементів у єдиному загальнолюдському просторі, водночас такого роду співіснування повинно бути не механічним
зʼєднанням, а органічним різноманіттям, що передбачає взаєморозуміння та взаємозбагачення [4,
100].
Так, парадоксальною є та обставина, що наразі, з одного боку, доволі гостро стоїть проблема
втрати культурної ідентичності в американському
суспільстві водночас у багатьох східних країнах
західні стиль життя, традиції, зразки поведінки
користуються не меншим пріоритетом, ніж власні.
Тобто можна спостерігати певне зближення культур, появу міжкультурного комунікативного простору. Так, японські режисери Ясудзіро Одзу та

Акіра Куросава не заперечували той факт, що під
час створення своїх фільмів “Примха”, “Повість
про плакучу траву” та “Чудова неділя” черпали
натхнення з голлівудських картин. Сучасне індійське кіно також з кожним роком дедалі більше стає
схожим на голлівудське. Прикладами стрічок, які
заторкнула американізація, є фільми: “Таємниця
3. Третій вимір” Вікрама Брахтта, “Поки я живий”
Яша Чопри, “Інгліш-Вінгліш” Гаурі Шинде, “Любов неможлива” Удая Чопри та інші.
Американський політолог Дж. Най вважає помилковою версію, що глобалізація зародилася в
США, адже всесвітня взаємозалежність є настільки
ж давнім явищем, як історія людства. Не всі аспекти
глобалізації можна апріорно вважати проявом американської експансії. Так, масштабне поширення
англійської мови в світі є заслугою англійців, важливі інноваційно-виробничі й торгівельні центри
базуються нині в Азії, а культурним законодавцем
продовжує залишатися Європа зі своїм багатим минулим [16, 87].
На думку російського культуролога І. В. Чаднової, глобалістська культура” не є класичною західною культурою, а може розглядатися як сучасна
форма свого роду контркультури — перетворення
суті національних культур до культурних інтересів
США. Транснаціональна економіка вимагає уніфікованої, інтегрованої, стандартизованої масової
культури для всіх країн, що зазнають глобалізації.
Остання часто виступає під маскою “входження” в
світову культуру, залучення до загальнолюдських
цінностей”, але місце “під сонцем” у цій суперкультурі є тільки для обраних [14, 29].
Попри спроби деяких дослідників вважати американську культуру рядовою серед інших світових
культур Голлівуд на макрорівні все ж таки є значним і впливовим учасником світової культурної
політики та економіки і його функціонування в цій
площині є більш інтегральним, аніж уніфікаційним
(тобто не є поєднанням різних культур або специфік кінематографу різних країн), адже голлівудські
технології та голлівудська продукція поступово
впроваджуються в національні фільмовиробництва
та телевізійні контенти багатьох країн, однак голлівудські фільми не можна назвати універсальними,
такими, що змогли б замінити всі інші. В. В. Ілляшенко вважає, що професійний рівень американського кіно — один із найвищих у світі, технічне
оснащення — не тільки на рівні міжнародних стан-
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дартів, а багато в чому є законодавчою модою, і
рівнем [3, 374].
Голлівуд зазвичай описується в термінах глобалізації. За твердженням російського культуролога
О. Петровської, “його вплив прирівняний до стрімкого руху капіталу, який підпорядкований логіці захвату і отримання вигоди у використанні глядацької маси” [11]. Дослідниця в цьому сенсі розглядає
американське кіно як загальносвітове.
Торкаючись питання універсалізму голлівудського кіно, О. Петровська, своєю чергою, виходить
з того, що ці фільми користуються перевагою серед
глядачів як такі, що є необхідними для життя в сучасному світі. Тут можна говорити і про характер
аудиторії, що дивиться голлівудські фільми. Звісно,
національні ознаки її розмиті, однак це не означає,
що інше кіно залишиться не в полі зору.
Найбільш типовою відповіддю на вплив глобалізаційних тенденцій стає звернення народів до
своїх духовних джерел з акцентом на національні
традиції. Однак ті науковці, які пропонують ізоляційні методи, натикаються на супротив більшості
митців культури. Так, за словами діяча російської
кіноіндустрії О. В. Іванова, “заборона показу американського кіно та концентрація сил на виготовлення свого кінопродукту вб’ють вітчизняні кінотеатри, бо вони не зможуть організувати кінопоказ,
на який ходитиме масовий глядач. І треба врахувати, що, навіть якщо наш глядач дивиться американські блокбастери, часто це не “згубний вплив Заходу”: значна частина голлівудських фільмів дуже
моральна”, − вважає Іванов. На його думку, за відсутності в прокаті російських картин голлівудські
фільми виконували важливе виховне завдання. Дослідник неодноразово наголошував, що голлівудське кіно більш універсальне за своєю структурою
і системою цінностей, а “прокатувати” іранське,
турецьке або азіатське кіно і зараз ніхто не забороняє [6].
Універсальність підкреслюється більше колективним очікуванням і вподобаннями, аніж особливостями голлівудських фільмів та їх зображальновиражальними засобами. Тобто образна структура
кінотворів проникає в тканину художніх образів
“колективного несвідомого”. Це пов’язано не з архетипами масової свідомості, а найімовірніше, з
вдалою багаторічною системою промоушену в Голлівуді. Видимість такої універсальності досягається і через масовість голлівудського кінематографу.

Так, на думку українського кінознавця І. Б. Зубавіної, на відміну від простих архетипічних послідовностей, що експлуатуються масовим кінематографом, набуваючи рис шаблонності, авторський
кінематограф апелює до несвідомого людини за
допомогою складніших архетипічних сукупностей
(систем, структурних будов) [2, 124].
Жанрове наповнення, сюжет, технології фільмовиробництва тих самих хорорів, вестернів,
трилерів, комедій, мелодрам, бойовиків, фільмівкатастроф, гангстерських і фантастичних фільмів,
на перший погляд, є клішованими й універсальними, адже знімаються вони на кіностудіях різних
країн, а спеціалістів зі створення мультимедійних
спецефектів знайти можна не тільки в Голлівуді,
проте певний стиль і модель кіновиробництва задають саме Сполучені Штати, і тому під універсальністю, найімовірніше, приховується етноцентризм.
Щодо “національності” кінематографічних
жанрів виникають неоднозначні версії. Про це свідчить існування такого явища, як трансісторичні та
транснаціональні жанри, які трансформуються із
суто національних жанрів, стираючи їх первісне
походження. Український дослідник А. Г. Ніколаєнко говорить про те, що транснаціональні й трансісторичні жанри, навіть якщо і використовують
загальні терміни − наприклад, мелодрама або комедія, які демонструють прояв універсальності,
насправді під цим маскуються національні, історичні та культурні відмінності кінофільмів певної
країни. Тобто ці жанрові категорії мають у своїй
основі універсальні культурні схеми, й лише етноцентризм, на думку вченого, дає основу для інтерпретації розуміння виготовлених у кожній окремій
країні фільмів цих жанрів, але якщо тільки вітчизняні версії цих фільмів не ґрунтуються на західній
моделі жанрової побудови [9, 250].
Наявний приклад того, як той самий жанр може
бути транснаціональним і отримувати певне втілення в різних національних кінодискурсах, наводить
американський кінознавець Л. Вільямс. Вона розглядає мелодраму як загальний жанр і як різновид
жанру в американському кіно. Якщо перше значення, на її думку, характеризує жіночі фільми про духовний і чуттєвий світ героїв, то друге — охоплює
довгий перелік американських масових стрічок,
що викликають у американців співчуття до улюблених персонажів під час жалісливих сцен [18, 43].
За приклад можна навести стрічку “Коломбіана”
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Люка Бессона, фільми про Рембо, екранізації роману Мері Шеллі “Франкенштейн, або Сучасний
Прометей”, в яких спостерігається мелодраматичний патерн, занурення головних героїв в атмосферу мелодраматичної патетики.
Так, існує і розбіжність між жанром комедії суто
американської, в якій перевагу надано вражаючому
видовищу і безупинній дії у кадрі, та комедіями, що
продукуються в інших країнах, багато з яких мають
психологічну глибину і певний підтекст. А жанр
виключно американського походження — вестерн,
мігруючи до кінематографу різних країн і модифікуючись відповідно до національних колоритів,
породив такі жанрові форми, як: спагеті-вестерн
в Італії, червоний вестерн та істерн — в соціалістичних країнах та кімчі-вестерн — в Кореї. Своє
вираження здобув жанр китайського кінематографу
“уся”, який є схожим на популярний у світі кіножанр “екшн”, або “бойовик”, але водночас зберігає
свої національні особливості.
Проблема роздвоєння між національними та
транснаціональними жанрами, на твердження
А. Г. Ніколаєнка може бути частково вирішена,
якщо кіножанр буде розглядатися і функціонувати як певна культурна формула із притаманними
їй ідеологічними й часовими характеристиками та
семантичними особливостями, що будуть спільними для обох варіацій жанру. Разом із цим лексична
складова кінематографічного тезаурсу може бути
прийнята в національних лексиконах різних країн
або без перекладу, або через переклад і адаптацію
створеної версії жанру, відповідно до особливостей
кінематографічної мови певної країни [9, 251].
Ключову роль у розгляді культурних універсалій посідає поняття мономіфу, запропоноване
американським релігієзнавцем Дж. Кемпбеллом у
книжці “Герой з тисячею облич”. Під мономіфом
він розумів єдину для будь-якої міфології структуру побудови мандрувань і життя героя [7, 28]. Це
стосується і кінематографу, який є сучасним мономіфом і найбільш яскраво проявив себе в США. Під
процес мономіфологізації потрапляють не тільки
створені однотипні й, своєю чергою, універсальні
для використання в кінострічках інших країн та
для сприйняття будь-якою аудиторією герої, що зазвичай є супергероями, борцями за добро, які стають винятковими особами випадково, а й голлівудський сюжет [12]. Так, Джордж Лукас після виходу

на екрани “Зоряних війн” заявив, що вони були
засновані на ідеях, описаних Кемпбеллом у своїй
книжці. Відтоді більшість голлівудських блокбастерів побудовано на цих ідеях. А саме — стрічка
вплинула на такі фільми, як: “Зоряна брама” Роналда Еммеріха, “Аватар” Джеймса Кемерона, “Індіана Джонс”, який Джордж Лукас створив слідом за
“Зоряними війнами” тощо.
Універсалізація може переходити на більш вищий рівень — кросовери, коли відбувається спроба
поєднання в одному фільмі або серіалі персонажів,
локацій двох або більше незалежних творів, що дає
змогу не тільки зібрати єдину аудиторію, а й не витрачати часу на створення унікального сюжету, а
також при об’єднанні двох світів відкрити двері у
третій. Прикладами кросоверів є такі фільми, як:
“Фредді проти Джейсона” Ронні Ю, “Чужий проти
Хижака” Пола Андерсона, “Ван Хельсінг” Стівена
Соммерса та інші.
Суцільне заповнення світового ринку американською кінопродукцією свідчить не так про універсальність голлівудських стрічок, як про їх глобалізаційну роль, хоча дещо трансформовану, адже
відбувається не гомогенізація, а яскраво виражена
американізація кінематографічного середовища.
Це стосується і запозичень національним кінематографом різних країн сюжетів, технології та інших
специфік фільмовиробництва у Голлівуда.
Висновки. Таким чином, на теперішньому етапі голлівудське кіно залишається лідером у світовій кінематографії, хоча, з огляду на геополітичні
міркування, така позиція може похитнутися і на
користь кіногалузей інших країн Європи та Азії.
Голлівудське кіно є активним суб’єктом глобалізації і його можна назвати глобальним, адже американські фільми сьогодні розповсюдились по всьому
світу і є прикладом для наслідування серед інших
кіноіндустрій, хоча ця глобальність має виражений
американський характер. Сам Голлівуд не може
охопити повністю всю глядацьку аудиторію, проте
має в собі багато універсальних елементів, якими
послуговуються кіновиробники багатьох країн. Однак незважаючи на своє масштабне охоплення майже всього світу, американське кіно назвати універсальним не можна, адже поки існує національний
кінематограф у інших країнах, останній становитиме для Голлівуду серйозну конкуренцію.
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Бабак Ольга Анатольевна
Голливудский кинематограф в процессах глобализации и универсализации
Аннотация. В статье рассмотрено место голливудского кинематографа в контексте мирового на основе обращения к работам отечественных и зарубежных исследователей, определена его роль в глобализационном процессе, а также сделана попытка
выявить соотношение культурной универсализации и голливудского кинематографа. В работе также освещаются аспекты национальности кинематографических жанров и поднимаются вопросы мономифологизации в кино.
Ключевые слова: голливудский кинематограф, глобализация, универсалии культуры, американизация.

Babak Olha
Hollywood Cinematography in the Processes of Globalization and Universalization
Summary. Today Hollywood cinematography is the undisputed leader among others cinematographies, and it almost has become a
cultural universal almost for every nation of the world. American cinematography has been a global object of imitation, sometimes hidden by
a show contempt for it. It is interesting to determine the location of the Hollywood cinematography in the context of world cinematography
and its role in globalization and to discover the ratio of cultural universals category and Hollywood cinema.
The terms “global” and “universal” in the context of Hollywood cinematodraphy are similar, but they cannot be identified. Today
universalization is understood as the process of societies uniting by some ideal standard, and it is often identical to the concept of “standardization”. Ideally universal culture should bring itself to the next level over the western or eastern, more than American or European. It
must become just human.
However, in reality, the idea of “universal civilization” still has a Western origin. The exclusive position of the United States in film
creation and distribution gives the base to tell about certain imperialism in cinematography and in the media in general. Such authors as
J. Billington, V. Illyashenko, M. Riabova, A. Weber, J. Yakovets and several other scientists acknowledge the dominance of American culture
in the world and its integration into others cultures, and according to H. Schiller, “...the domination of American culture sets the boundaries
for the national monologue”. In turn, the researchers I. Chadnova, J. Nay and others consider the version about globalization generation in
the United States to be false, because global interdependence is as old phenomenon as the history of the mankind.
The most typical response to the impact of globalization trends is nations appeal to theirs spiritual sources with emphasis on the national
traditions. However, the scientists who offer insulation methods stumble upon the resistance of most culture artists.
Universality is emphasized more as collective expectations and pleasure rather than as Hollywood films and features of figurativeexpressive means. Visibility of such universality is achieved through the massive of Hollywood cinema.
Genre content, story, technology of films of horrors, westerns, thrillers, comedies, melodramas, actions, disaster movies, gangster and
fantasy films, at first glance, are formulaic and universal, because they are made in studios of various countries, and there are specialists in
making multimedia effects not only in Hollywood, so under universality is likely hidden ethnocentrism.
As for the “nationality” of cinematographic genres there is a phenomenon of transnational and transhistorical genres that are transformed from purely national genres, erasing their primary origin.
The problem split between national and transnational genres can be partially solved if film genre is considered and function as a kind of
cultural formula of its inherent ideological and temporal characteristics and semantic features that are common to both variations of genre.
A key role in the consideration of cultural universals takes the concept of monomyth. During the process of monomithologization are
get not only similar and, in turn, universal for use in others countries films and characters are created and understood by any audience but
Hollywood plot . Universalization can move to a higher level as crossovers when there is an attempt to mix in a film or TV series characters,
locations of two or more independent works, that allows not only to collect the audience, but not to waste time for creating a unique scene.
So Hollywood cinematography is an active subject of globalization and it can be called global, because American films have spread
around the world and have became a model among other cinematographies, although this globality has a distinct American character. Hollywood can not fully capture all audiences, but has a lot of universal elements used by the filmmakers in many countries. However, despite its
massive coverage of most of the world, the American cinematography cannot be called universal, because as long as national cinematography in others countries exist, makes the serious competition for Hollywood.
Key words: Hollywood cinematography, globalization, cultural universals, Americanization.
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Анотація. У статті за допомогою аналітичного, історичного та порівняльного методів розглянуто в історичному ракурсі свідчення сучасників митця і свідчення науковців і музикантів другої половини ХХ —
початку ХХІ ст. з метою віднайдення загальної тенденції розуміння
природи таланту Е. Корнґольда. У роботі вперше у вітчизняній науці
наводяться та аналізуються джерела, що представляють виключний
інтерес під час вивчення природи таланту австрійського композитора,
дають змогу розкрити особливості сприйняття постаті як сучасниками, так і митцями й науковцями наступних поколінь.
Ключові слова: Е. Корнґольд, природа таланту, творчість.

Актуальність теми дослідження. З огляду на популярність творів Е. Корнґольда серед зарубіжних виконавців (особливо в Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи) вивчення постаті австрійського митця в контексті проблеми природи таланту надасть матеріал для глибокого осмислення та розуміння його багатого та різноманітного доробку.
Метою статті є порівняльний аналіз спогадів і роздумів
митців та науковців різних поколінь стосовно особливостей
природи таланту Е. Корнґольда, загальних і особливих ознак,
на яких вони акцентують увагу, вивчення специфіки сприйняття постаті та творчості Е. Корнґольда його сучасниками та митцями і науковцями другої половини ХХ — початку ХХІ ст.
Наукова новизна. Під час вивчення праць зарубіжних теоретиків виявлено, що серед них трапляються і ті, які апелюють до розгляду постаті австрійського митця як талановитої
особистості, й ті, що називають Е. Корнґольда “генієм”. Слід
зауважити, що застосування епітетів “талановитий” або “геніальний” в контексті визначення місця Е. Корнґольда в історії музичної культури ХХ ст., на нашу думку, зазвичай мають
випадковий, а не закономірний характер, за винятком статті
І. Геветта “Еріх Корнґольд: геній чи лише талант?” [2], у самій
назві якої автор ставить питання про необхідність визначення рівня значущості творчого доробку композитора. Однак і в
ній радше можна говорити про постановку питання, ніж про
його вирішення. Варто зауважити, що однозначне вирішення
поставленого питання є вкрай складним, адже, розуміючи відмінності між цими феноменами в теоретичному плані, на практиці розмежувати ці два рівні обдарованості дуже складно¹.
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Причиною цього, на наш погляд, є численні різновиди проявів таланту та геніальності.
Для проведення аналізу наявні матеріали було
розподілено на дві групи, в одній з яких об’єднано
спогади “очевидців” таланту Е. Корнґольда, тобто
його сучасників, а в іншій — роздуми нащадків.
Своєю чергою, в кожній з наведених груп розмежовано погляди музикантів-виконавців і теоретиків
на особистість і творчість австрійського митця.
Також сформовано окрему групу, в якій об’єднано
висловлювання визнаних музикантів, вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва яких не викликає сьогодні сумніву (спогади Б. Вальтера, Ф.
Вейнгартнера, Г. Малера, Дж. Пуччіні, Р. Штрауса
та ін.). Далі наголошено ті загальні моменти, на які
звертали увагу як виконавці, так і теоретики з обох
груп, на основі чого зроблено висновки про значущість творчості Е. Корнґольда, а також про його
роль у національній та світовій музичній культурі.
Для об’єктивності результатів до дослідження не
залучались спогади, автори яких мають особисту
зацікавленість у високій оцінці творчої діяльності
Е. Корнґольда (це, передусім, родичі митця: батько Ю. Корнґольд, дружина Л. Корнґольд, сини та
онука). Розглянуто відгуки таких музикантів і науковців:
теоретики та критики, сучасники Е. Корнґольда: В. Арвей та В. Саргент (американські критики), Дж. Агейт та Е. Ньюмен (англійські теоретики), П. Беккер та Ф. Фол (провідні німецькі критики), П. Бечерт (критик), Е. Ганслік, Г. Лібстокл
та Ю. Стернберн (віденські критики), Р. Гофман
(австрійський теоретик), Е. Дент (видатний критик), А. Зайдл (доктор Лейпцизької консерваторії),
Й. Рейтлер та Р. Спетч (видатні музичні критики);
музиканти, сучасники Е. Корнґольда: А. Берг,
К. Голдмарк, М. Колбек та Е. Хампердінг (композитори), скрипаль Дж. Беріс, співак Дж. Еліс, саксофоніст та кларнетист Т. Крайз, віолончелістка
Е. Слаткін та Х. Фіндлей (музиканти з оркестру
студії “Уорнер Бразерс”), Б. Вальтер (німецькоамериканський диригент і піаніст), Ф. Вейнгартнер
та О. Цемлинський (австрійські диригенти та композитори), Е. Веллез (композитор та музикознавець), Г. Малер та Р. Штраус (видатні диригенти та
композитори-симфоністи кінця ХІХ — поч. ХХ ст.),
Д. Мітрополус (грецький диригент), А. Нікіш (угорський диригент), Дж. Пуччіні (один з найвидатніших італійських оперних композиторів), Р. Роберт

та А. Шнабель (визначні піаністи ХХ ст.), М. Слонімський (американський музикознавець, диригент
та композитор), Ф. Цвейг (диригент, доктор);
теоретики другої половини ХХ — початку
ХХІ ст.: Л. Адельт та А. Столберг (німецькі критики), М. Андерсон, Д. Кубус та Б. Рейнке (американські теоретики), І. Гевет, Дж. Дюхен та Б. Керролл
(англійські теоретики), М. Жірарді та Р. Калабрето (італійські теоретики), М. Кандасмі (норвезький теоретик), М. Пул (австралійський теоретик
та викладач), М. Роберге (французький теоретик),
В. Ченг (англійський та китайський теоретик);
музиканти другої половини ХХ — початку ХХІ
ст.: Дж. Моцері (американський диригент), Д. Раксін (кінокомпозитор, співак та піаніст, починав працювати із Е. Корнгольдом), Д. Ткаченко (сучасний
український та англійський скрипаль), О. Фрей
(американський піаніст).
У процесі аналізу наявних матеріалів з’ясовано,
що виконавці, як сучасники Е. Корнґольда, так
і молодше покоління, приділяють більшу увагу
якості та характерним ознакам його творів, про
що свідчать формулювання: “мелодійна структура,
міцність форми і революційне відчуття гармонії”
(Г. Малер); “винахідливість та уява” (А. Нікіш);
“майже лякаюча передчасна зрілість”, “екстраординарна винахідливість” (Е. Хампердінг); рання
зрілість, тематична винахідливість, довершеність
форми, логіка музичного розвитку (К. Голдмарк);
“вражає вік композитора” (Р. Штраус); “дивує казкова технічна майстернісь” (А. Берг); сильне враження від “майстерності музики маленького хлопчика”, відчуття форми, інструментовка і тональне
забарвлення (Ф. Вейнгартнер); “гігантські технічні
знання (Е. Корнґольда. — Л. Л.) і, найголовніше,
чудові музичні ідеї” (Дж. Пуччіні); Симфонія “має
оригінальний тематизм та рідкісну емоційну силу
в майстерній симфонічній формі. Інструментовка
також вказує на майстра” (Б. Вальтер) [1].
Отже, окрім характерних для творчості Е. Корнґольда симфонічності, тонального забарвлення, відчуття форми та музичної винахідливості,
музиканти-виконавці зауважують ранній розвиток
його здібностей та ранню появу майстерності. Однак свідчення виконавців є переважно дуже стислими (порівняно із розгорнутими висловлюваннями та навіть роздумами теоретиків), що є природним, адже своє розуміння та ставлення до творів
Е. Корнґольда музиканти виказують не словами,
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а виконанням. У контексті статті є важливим аналіз швидкості та географії розповсюдження творів
Е. Корнґольда в репертуарі сучасних йому музикантів, що має свідчити про їхню затребуваність.
Зазначимо, що 1909 р. батько композитора надіслав копії трьох творів сина сорока експертам —
музикантам і теоретикам Берліна, Лейпцига, Нижньої Саксонії, Касселя та ін. міст. Пізніше популяризації творчості Е. Корнґольда сприяла концертна
діяльність як видатних музикантів, що виконували
його твори (у таких містах, як Мюнхен, Брно, Дрезден, Лейпциг, Кьольн, Гамбург, Прага, Лондон,
Нью-Йорк, Чикаго, Пітсбург, Філадельфія, Бостон
та інші європейські й американські міста²), так і
самого композитора, котрий з 1910 р. розпочинає
активну концертну діяльність по австрійських і німецьких містах. З 1910 р., після презентації балетупантоміми “Сніговик” у Віденському оперному театрі у концерті з нагоди іменин імператора Франца
Йозефа, ім’я Е. Корнґольда регулярно з’являється
у статтях і австрійських, і зарубіжних теоретиків:
наприклад, в американській газеті “Нью-Йоркське
сонце” (листопад 1910 р.), у лондонських “Щоденних новинах” (грудень 2011 р.) та інших виданнях.
Отже, вже в тринадцятирічному віці Е. Корнґольд
був відомим не лише в Європі, а й у Сполучених
Штатах Америки та Російській імперії.
Розглянемо місцеві особливості перших виконань його найвідоміших творів. Так, більшість
статей зарубіжних теоретиків об’єднує думка про
те, що третя опера композитора “Мертве місто” є
найбільш вдалим (з погляду визнання сучасниками
митця) і найбільш значущим твором, успіх якого
Е. Корнґольд прагнув, але не зміг повторити впродовж усього життя. Аналізуючи творчу біографію
австрійського композитора, ми знайшли аргументи
на спростування цього помилкового твердження.
Нагадаємо, що опера “Мертве місто” (1920 р.) мала
подвійну прем’єру (Гамбург і Кьольн), але, враховуючи те, що через два тижні після цього вона була
також поставлена й у Відні, можна говорити навіть
про потрійну прем’єру. Зазначимо водночас, що
доля багатьох творів Е. Корнґольда супроводжувалася дуже гучним успіхом. Так, перший фільм,
до зйомок якого був залучений Е. Корнґольд як автор обробки музики Ф. Мендельсона — “Сон літньої ночі”, — також мав довгоочікувану подвійну
прем’єру: 9 жовтня 1935 р. у Нью-Йорку та Лондоні, що стало імпульсом для появи цілої серії кіно-

фільмів студії “Уорнер бразерс”, до яких запрошували як композитора передусім Е. Корнґольда.
Інший фільм цієї ж студії “Хуарес” мав подвійну прем’єру: у Нью-Йорку та театрі Беверлі Хіллс
у Голлівуді 25 квітня 1939 р. Не менш успішними
були і обробки оперет, одна з яких — “Летюча
миша” Й. Штрауса — витримала лише в Нью-Йорку
п’ятсот двадцять вистав. Інший твір Корнґольда —
Скрипковий концерт (1945 р.) також викликав неабияке зацікавлення у Голлівуді через те, що відразу
три скрипалі (серед них і найвидатніший в історії
скрипкової школи ХХ ст. Я. Хейвец) виборювали
право бути його першими виконавцями. Варто наголосити, що не лише пізні, а й ранні твори митця
мали великий успіх. Зазначимо, що багато музикантів претендували на честь бути першими виконавцями як камерних, так і симфонічних (якщо
йдеться про диригентів) творів Е. Корнґольда. І це
лише підтверджує нашу тезу про те, що подвійну
прем’єру опери “Мертве місто” варто розглядати
як одну з багатьох, що відзначили великий успіх в
кар’єрі Е. Корнґольда.
У свідченнях метрів музичного мистецтва та
теоретиків (Г. Малера, Дж. Пуччіні, Р. Штрауса,
Е. Ньюмена, К. Голдмарка, Б. Керролла та ін.) варто зауважити, що вони були також вражені рівнем
обдарованості Е. Корнґольда і у статтях і роздумах
намагалися знайти філософське пояснення його феномену. Внаслідок цих роздумів з’явилися гіпотези
про те, що Е. Корнґольд є природженим генієм,
який не можна осягнути, але можна лише прийняти (К. Голдмарк); висновок про домінантну роль
позасвідомого та інтуїтивного у творчому процесі
композитора, адже він створював абсолютно зрілі
та технічно завершені твори без багаторічного навчання, суто інтуїтивно відтворюючи такі глибокі
емоції та пристрасті, які він ще не мав змоги відчути (Е. Веллез, Е. Ньюмен, Р. Спеч, В. Ченг).
Так, навчаючи майбутнього композитора,
О. Цемлинський доходить висновку, що його “інтуїтивне знання є чимось принципово іншим, порівняно із теоретичним знанням”. Іншим важливим моментом є спроби теоретиків знайти аналог
феномену Е. Корнґольда у минулому. На нашу
думку, причиною цих пошуків є, знову-таки, їхня
розгубленість перед незвичним феноменом, неспроможність об’єктивно сприймати його в усій
повноті й навіть неготовність до такого явища.
Тому порівняння Е. Корнґольда із В. Моцартом,
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Ф. Мендельсоном і Ф. Шубертом як найвідомішими композиторами-вундеркіндами в історії музики
є прагненням знайти орієнтири та критерії, згідно з
якими можна оцінювати талант Е. Корнґольда.
Наступною спільною думкою більшості теоретиків і деяких видатних музикантів (Ф. Вейнгартнер, Е. Веллез, Б. Керролл, Е. Ньюмен, Р. Спеч,
Ю. Стернберґ, О. Цемлинський, Р. Штраус) є твердження про принципову відмінність між обдарованістю інших композиторів-вундеркіндів і здібностями Е. Корнґольда, що полягає у відсутності
в творчості останнього так званого дитячого етапу
творчості, який зазвичай є характерним для будьякого митця, коли відбувається природне дозрівання мислення, емоційних відчуттів, технічної майстерності та загалом особистості. Так, Е. Ньюмен
стверджує: “Дивно, але здається, що Корнгольд у
плані мислення ніколи не був дитиною. Перспективні з музичного погляду діти, як правило, пишуть
як перспективні діти <…> Практично всі великі
люди починали з творів, що були відчутно незрілими <…> Той, хто візьме будь-яку його (Е. Корнґольда. — Л. Л.) партитуру навмання і зіграє її, не
знаючи про вік композитора, може припустити, що
цим композитором має бути людина між тридцятьма і сорока роками, яка, завдяки невпинній практиці, у своєму мистецтві досягла чудового особливого стилю і значної ідейної вагомості” [1, 87‒88].
Зазначимо, що на час написання цієї статті Е. Корнґольду було чотирнадцять років.
Спільним для композиторів світового масштабу
(Г. Малер, Р. Штраус та ін.), котрі були особисто
знайомі з Е. Корнґольдом, є зацікавленість не лише
його творчістю і талантом, а й турбота про нього,
передовсім як про звичайну людину. Так, Г. Малер,
побачивши обдарування хлопця, наполегливо радить Ю. Корнґольду не віддавати його до консерваторії та будь-якого іншого навчального закладу,
а відправити на приватне навчання до О. Цемлинського. Причин цього, на нашу думку, є декілька.
По-перше, приватне навчання сприяє найшвидшому і найпродуктивнішому розвитку здібностей завдяки можливості віднайти індивідуальний підхід
до учня. Окрім того, Г. Малер невипадково радить
Ю. Корнґольду відправити Еріха на навчання саме
до О. Цемлинського (адже останній був широко
відомим і визнаним не лише як композитор та диригент, а і як вчитель, котрий умів вдало розкрити
творчий потенціал учнів). Інший метр, Р. Штраус,

також переймається особистим життям юного віртуоза: у листі до Ю. Корнґольда, датованому зимою
1910 р., радить дозволити хлопцю відволіктися від
музики та композиції й відпочити — поїхати кататися на лижах, аби “не дати його мозку передчасно
втомитися до того, як він досягне своєї найбільшої
продуктивності” [1, 43].
Отже, важливою особливістю свідчень теоретиків і великих музикантів, як бачимо, є розширене коло питань, які вони намагаються поставити,
аналізуючи феномен Е. Корнґольда: від визначення
джерел його унікальної обдарованості, специфіки
його творчого процесу та взаємозв’язку його творчого і життєвого шляху. Однак, варто зауважити,
що теоретики так само, як і виконавці, значну увагу
приділяли і суто музичним питанням: визначенню
особливостей музичного стилю Е. Корнгольда, виявленню новаторських рис, властивих його творам,
вивченню характерних ознак його інструментовки,
тематичного плану і т. ін.
Загальною рисою свідчень сучасників Е. Корнгольда — авторів більшості статей, присвячених
його постаті, є наголошення на винятковій ролі
композитора у становленні Нової німецької музики, тобто в одинадцятирічному хлопці видатні теоретики вбачали творчий потенціал національного
рівня, що, враховуючи загальноприйняті визначення таланту та генія, є ознакою таланту: “Корнґольд
має буквально найсвіжішу уяву в Європі <…> У
питанні винахідливості він вже є рівним Регеру та
Штраусу <…> Якщо дивитися в майбутнє, Корнґольд стане засновником нової музики” (Е. Дент,
1911 р.) [1, 91]; “Обидва ці твори належать до
найбільш глибоких взірців драматичної музики,
якою, поряд з творами Ріхарда Штрауса, ми благословенні сьогодні. <…> тут говорить одна з найбільших надій нашої музики, можливо, найбільша”
(Р. Спіч, березень 1916 р.) [1, 112]; “молодий чоловік вісімнадцяти років, визнаний і відомий у всьому музичному світі, надія багатьох, котрий у віці
шістнадцяти років перед початком Першої світової
війни вже був на другому місці після Р. Штрауса за
кількістю виконань його творів у Німеччині, Росії,
Англії та Америці <…>” (Ю. Стернберн, березень
1916 р.) [1, 118]; “він є найбільшим музичним талантом в Австрії” (Й. Рейтлер, травень 1917 р.) [1,
124]; “Еріх Вольфґанг Корнґольд звів нанівець усі
дискусії, щодо його дивовижного таланту. Він є
одним з найважливіших і успішних композиторів

122

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Лідія ляшенко

нашого часу” (М. Колбек, 1919 р.) [1, 132]; Е. Корнґольд є “міцнішою надією нової Німецької музики”
(Дж. Пуччіні, 1919 р.) [1, 148].
Отже, як видно із наведених цитат, композиції,
створені Е. Корнґольдом у підлітковому віці, вважали гідними національного рівня. Але є і факти,
які дозволяють говорити про світовий рівень значущості та прийняття творчості композитора, що
відповідає найвищому рівню обдарованості — геніальності. Це підтверджує, по-перше, географія
розповсюдження творів Е. Корнґольда, що охоплює
як Австрію, так і всю Європу та Сполучені Штати
Америки. По-друге, вагомим є той аргумент, що
саме опера Е. Корнґольда “Мертве місто” стала
першим німецькомовним твором, поставленим у
Метрополітен Опера (Нью-Йорк) після завершення Першої світової війни. І наступним фактором,
що є характерним для творчості геніальної особистості, є розкриття його унікального творчого потенціалу більше, ніж в одній сфері діяльності. Творча
біографія Е. Корнґольда переконливо доводить цю
тезу, адже його талант позначено розвитком як виконавських, так і композиторських і диригентських

здібностей. Окрім того митець є відомим як автор
обробок оперет і один із засновників класичного
саундтреку (важливим є той факт, що в усіх наведених сферах діяльності Е. Корнґольд досяг неабияких результатів). Таким чином, можна стверджувати, що характерними ознаками його обдарування є
широта прояву (політалановитість) і національний
та світовий рівень значущості його творчості.
Висновки. Підсумовуючи сказане, зазначимо,
що аналіз згадок митців і науковців, сучасників Е.
Корнґольда, дозволив створити певну об’єктивну
картину стосовно портрету видатного музиканта
як у дитячі, так і в зрілі роки, завдяки чому виявлено ті ознаки його особистості та прояви його
таланту, що більшою мірою привертали увагу та
вражали інших людей; вивчення робіт теоретиків
та виконавців другої половини ХХ — початку ХХІ
ст., присвячених дослідженню життєвого шляху та
творчості Е. Корнґольда, розкриває особливості
сприйняття його постаті наступними поколіннями,
які мають змогу вловити те цінне в творчому доробку композитора, що пройшло перевірку часом і
вважається сьогодні актуальним для вивчення.

Примітки:
¹ Нагадаємо, що згідно із загальноприйнятою на сьогодні тезою, головна відмінність таланту та генія полягає у наступному: по-перше,
творча спадщина талановитої особистості є надбанням певної нації, тоді як творча спадщина генія є загальнолюдським надбанням
та, по-друге, талановита особистість переважно відзначається
виключними здібностями та результатами діяльності в одній сфері,
тоді як геній поєднує діяльність у декількох сферах, і ця діяльність характеризується створенням еталонів і зразків світового масштабу.
Однак слід також зауважити, що ми цілком погоджуємося із думкою

багатьох теоретиків (Л. Левчук, Г. Ревеч, С. Рубінштейн, А. Слєпцова
та ін.), стосовно розгляду “таланту” та “геніальності”, як вищої та
найвищої “сходинки обдарованості”.
² Показовим є той факт, що один з перших симфонічних творів Е.
Корнґольда “Симфонієта”, написаний у 1912 р., одразу після прем’єри
було виконано майже в усьому світі, включаючи такий концертний
зал, як Карнегі Хол у Нью-Йорку, що й сьогодні вважається одним з
найпрестижніших.
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Ляшенко Лидия Леонидовна
Имя Эриха Корнгольда в упоминаниях современников и в научных наработках:
к проблеме природы таланта
Аннотация. В статье при помощи аналитического, исторического метода и метода сравнения рассмотрены
в историческом ракурсе свидетельства современников композитора и свидетельства теоретиков и музыкантов
второй половины ХХ — начала ХХІ ст., характеризующие личность и творчество австрийского композитора
Э. Корнгольда, и детально проанализированы с целью обнаружения общей тенденции понимания природы
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таланта Э. Корнгольда. В работе впервые в отечественной науке анализируются источники, представляющие
исключительный интерес при изучении природы таланта австрийского композитора и раскрытии особенностей
восприятия его личности музыкантами и теоретиками последующих поколений.
Ключевые слова: Э. Корнгольд, природа таланта, творчество.

Lyashenko Lidiia
Erich Korngold’s Name in Recollections of the Contemporaries and in Scientific Works:
Regarding the Problem of the Talent’s Nature
Summary. In the article the author made a comparative analysis of quotes from musicians and theorists of the XX
— early XXI century, regarding the identity and works of Austrian composer E. Korngold, based on which the identified
common features of his talent and characteristic features of his works were discovered. In the article analytical, historical
and comparison methods were used that allowed to consider the available material in historical perspective (evidence of the
composer’s contemporaries and the quotations of theorists and musicians of the second half of the XX — early XXI century),
to compare them and to make a detailed analysis of them in order to detect the general trend of understanding the nature
of the talent of E. Korngold. In the article for the first time in domestic science sources of crucial interest in the study of the
nature of talent of the Austrian composer are presented and analyzed.
For analysis of existing materials we distributed the quotes into two groups, in first we combined memories of
“eyewitnesses” of the talent of E. Korngold or his contemporaries, and in second group there are reflections of descendants.
In turn, each of them differentiated views on the person and works of the Austrian artist by performers and theorists. We have
also formed a separate group, which combines the quotes of recognized musicians, whose significant role and contribution
to the development of musical art today does not cause doubts (such as B. Walter, F. Weingartner, G. Mahler, G. Puccini,
R. Strauss, etc.). The analysis of the materials it was emphasized those general aspects, which drew the attention of both
the performers and theorists from both groups, on the basis of which it became possible to come to conclusions about the
importance of creativity of E. Korngold, and his role in national and world musical culture.
So, in the study it was found out that musicians, in addition to the characteristic of the works of E. Korngold symphonizm,
tone colour, sense of form and musical ingenuity, noted the early development of his abilities and the emergence of early
skills. But the masters of music and art theorists (G. Mahler, G. Puccini, R. Strauss, E. Newman, K. Goldmark, B. Carroll
etc.), amazed by the level of talent of E. Korngold, in his articles and thoughts were trying to find philosophical and scientific
explanation of his phenomenon, and as the result there are the hypothesis, for example, that E. Korngold is a born genius
who cannot be understood but in whom we can only believe (K. Goldmark); the conclusion about the dominant role of the
unconscious and intuitive in the creative process of the composer, as he created a mature and technically accomplished
works without a long training, intuitively reproducing such deep emotions and passions which he has not the opportunity
to experience (E. Vellez, E. Newman, R. Spach, V. Cheng); attempts by theorists to find an analogue of the phenomenon of
E. Korngold in the past, comparing him with W. Mozart, F. Mendelssohn and F. Schubert, as the most prominent and wellknown composers-prodigies in music history, for the attainment of criteria, according to which they would have to appreciate
the talent of E. Korngold. On the other hand, most theorists and some outstanding musicians (F. Weingartner, E. Vellez, B.
Carroll, E. Newman, R. Spach, Y. Sternberg, O. Zemlinsky, R. Strauss) expressed a general thought about the fundamental
difference between the talent of other composers-prodigies and abilities of E. Korngold that is in the lack in his works socalled children’s phase of creativity, which is usually characteristic for any artist, when take place a natural maturation of
thinking, emotional experiences, technical skills and personality as a whole. Also it was found that at the age of eleven the
name and works of E. Korngold were widely known and performed not only in Europe but in the United States of America
and in the Russian Empire (Munich, Brno, Dresden, Leipzig, Cologne, Hamburg, Prague, London, New York, Chicago,
Pittsburgh, Philadelphia, Boston), and from 1910 the composer begins concert activity in Austrian and German cities,
which increases the interest in his personality. It is also worth noting that both early and late works of the artist were a great
success, because many leading musicians claimed the honour of being their first performers.
A common thought of the contemporaries of E. Korngold — authors of the majority of articles about him — is not
only the emphasis on the exclusive role of the composer in the formation of a New German music, but also the referring of
importance of creativity of E. Korngold to the world level, as evidenced by, firstly, the geographical spread of the works
of E. Korngold that covers both Austria, the whole Europe and the United States of America and, secondly, disclosure of
creative potential of the artist in several fields of activity, that is characteristic for the man of genius. Research of evidence of
outstanding musicians and theorists of the XX — early XXI century gives the possibility to create a certain objective portrait
of E. Korngold in the eyes of his contemporaries and to reveal the specifics of the perception of his personality by musicians
and theorists of next generations.
Key words: E. Korngold, the nature of talent, creativity.
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Анотація. У статті розглядаються ктиторські герби в іконографічній програмі українських іконостасів XVII–XVIII ст. Описано хронологію
їх введення і традиція розміщення в структурі іконостаса. Пропонується
інтерпретація значення ктиторської емблематики в символічній програмі іконостасів. Встановлено, що при введенні в іконостас особисті герби
втрачали значення, властиві їм у просторі світської культури і набували
смисли поминального характеру, які відображали сотеріологічні уповання
замовника і членів його сім’ї.
Ключові слова: іконостас, ктитор, герб, символіка, сенс.

Іконостас — найважливіший літургійний об’єкт в інтер’єрі
православного храму. Сформований як багатоскладова ікона,
він розміщується перед Святая Святих, символічно розмежовуючи земний і небесний світи. Його образотворча структура бере початок у іконографічних програмах візантійських вівтарних огорож і має особливий розвиток на Русі в XIV–XV ст.
[12]. Закріплений традицією основний склад і порядок зображень у іконостасах в Україні починає в XVII–XVIII ст. регулярно доповнюватися гербами замовників. Ця практика набуває поширення на території Гетьманщини і припиняється з
часу її скасування.
Спроби пояснити причини, за якими гербова емблематика вводилася в іконостаси того періоду, з’являються вже в
другому десятилітті XIX ст. Тоді висловлювалася думка, що
ктиторські герби на об’єктах релігійного мистецтва, зокрема
й в іконостасі, є свідченням марнославства замовників, які
жадають мирської слави [3, 98, 99]. Таке осмислення ктиторських гербів залишається актуальним на початку ХХ ст. [21,
395, 396]. Пізніше, в роботах радянського часу дотримувалися думки про реалістичний характер релігійного мистецтва
України доби Бароко і значущість світських впливів [2, 66; 25,
66–98]. Ця точка зору на довгий час визначила ставлення до
різного роду інсигній в іконостасі як до свідоцтва загальної
тенденції до секуляризації тогочасного церковного мистецтва.
У цю концепцію цілком вкладалася наявність у іконостасі особистого герба, а тому не потребувала пояснень. Унаслідок цього до теперішнього часу тема сенсу ктиторської емблематики в
іконостасах не привертала уваги дослідників, а значення таких
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гербів хрестоматійно пов’язувалося виключно з бажанням замовника зафіксувати факт ктиторського
внеску.
Проте інтерпретація, що ствердилася в літературі, не враховує символічну природу іконостаса,
який, за визначенням православних богословів, є
образом горішнього світу [28, 61–62] і картиною
християнського космосу [27, 326, 327]. Немає жодних підстав вважати, що в українській релігійній
свідомості XVII–XVIII ст. сприйняття іконостаса
було іншим: візантійська у своїй основі іконографічна програма українських іконостасів зберігалася впродовж усього панування стилю бароко. Більше того, вірність візантійським канонам була не
тільки традицією, а й головною ідеологічною опорою православної церкви України того часу [10,
9–12]. Ці обставини дають підставу для інших тлумачень сенсу гербової емблематики в іконостасі, з
урахуванням його функції головного літургійного
об’єкта в церковному інтер’єрі.
Метою цього дослідження є реконструкція
сенсу ктиторських гербів у контексті символічної
структури іконостаса.
Однак перш ніж перейти до питання інтерпретації, розглянемо хронологію звичаю вводити
герби замовників до іконографічної програми іконостасів і топографію їх розміщення там. Відразу
зауважимо, що, з огляду на мету цієї роботи, ми не
наводимо опис особистих гербів, які трапляються
в іконостасах.
Найраніший відомий приклад уведення герба
замовника в оздоблення іконостаса пов’язаний з
ім’ям Петра Могили. Вважається, що фрагменти двох його ліпних гербів, які були знайдені при
розкопках 1940 р. у вівтарній частині Софійського
собору в Києві, знаходилися в цоколі іконостаса,
що стояв там [14, 113, 149, 193]. Невідомо, чи було
поширене розміщення гербів у іконостасі в першій половині XVII ст., оскільки інших свідчень не
збереглося, проте в другій половині XVII–XVIII ст.
їх уже багато. У цей період гетьмани і козацька
старшина, які були основними жертводавцями при
спорудженні іконостасів, регулярно вміщують там
свої герби. Ці зображення також займають свої
місця в цоколі, нерідко їх кілька і належать вони
різним членам родини. Можна згадати, наприклад,
що герби гетьмана Івана Мазепи знаходилися в
цоколі іконостаса 1677 р. у Трапезній Введенської
церкви Троїцького чернігівського монастиря (іл. 1)

Іл. 1. Іконостас 1677 р. у Трапезній Введенській
церкві Троїцького чернігівського монастиря з гербами
гетьмана Івана Мазепи в цоколі

[11, 49] і в іконостасі 1692 р. Покровської церкви
с. Мохнатин [29, 700] (за іншими джерелами — там
містився герб Івана Скоропадського) [15, 158, 159].
Гербом чернігівського полковника Якова Лизогуба
був відзначений іконостас 1701 р., поставлений у
храмі апостола Якова, прибудованому до Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові
[20]. В іконостасі 1715 р. Катерининської церкви
Чернігова, створеному на кошти родини Лизогубів,
їхні різьблені герби також розмішалися на тумбах
[13, 66]. Чотири родові герби Апостолів [19, 12],
досі збереглися в цоколі іконостаса 1732 р. СпасоПреображенської церкви в с. Великі Сорочинці
(іл. 2–5). Два з них належать гетьманові Данилові
Апостолу, на що вказує літерна абревіатура навколо
щита — ЄИВВЗωСДГиДА1, тобто: «Єя Императорского Величества Войска Запорожкого Обеих Сторон Днепра Гетман (и?) Даніил Апостол». Два інші — сину гетьмана, Павлові Апостолу, що засвідчується абревіатурою ЄИВВЗПМПА — «Єя
Императорского Величества Войска Запорожкого
Полковник Миргородський Павел Апостол». Герби Скоропадських були в цоколі іконостаса 1735 р.
церкви Різдва Богородиці в Гамаліївського монастирі, який будувався як фамільний на кошти гетьмана Івана Скоропадського [17, 216]. Герб Павла
Полуботка був у цоколі іконостаса Вознесенської
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Іл. 2. Герб гетьмана Данила Апостола з іконостаса
1732 р. Спасо-Преображенської церкви в с. Великі Сорочинці.
Вміщений під іконою Спасителя

Іл. 4. Герб Павла Апостола, полковника миргородського,
з іконостаса 1732 р. Спасо-Преображенської церкви в с. Великі
Сорочинці. Вміщений під іконою Преображення

Іл. 3. Герб гетьмана Данила Апостола з іконостаса
1732 р. Спасо-Преображенської церкви в с. Великі Сорочинці.
Вміщений під іконою Богоматері з немовлям

Іл. 5. Герб Павла Апостола, полковника миргородського,
з іконостаса 1732 р. Спасо-Преображенської церкви в с. Великі
Сорочинці. Вміщений під іконою Успіння Богоматері

церкви Чернігова [13, 71], герб Івана Гамалії — в
іконостасі Борщівської Воскресенської церкви
Стародубського повіту, збудованій ним у 1763 р.
[18, 31].
Церковні ієрархи, фінансуючи створення іконостасів, також дотримувалися цієї традиції. Наприклад, іконостаси 1696 р. приділів Микільського
Військового собору в Києві містили в нижньому

ярусі герби Іосафа Кроковського, у той час лаврського архімандрита [7, 7].
Місця в цоколі іконостаса, які посідали герби
ктиторов, також, очевидно, були закріплені традицією — вони розподілялися вправо і вліво починаючи від царських врат або герб стояв під храмовою
іконою (це могла бути також ікона патронального
святого). Рідкісним варіантом розміщення ктитор-
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Іл. 6. Герб невідомого ктитора з іконостаса 1663 р.
Микільського Військового собору в Києві
Іл. 7. Герб Івана Мазепи на царських вратах початку
XVIII ст. з іконостаса Борисоглібського собору
в Чернігові. Фрагмент

ського герба було його монтування над верхнім
ярусом іконостаса, як це було в іконостасі 1663 р.
Микільського Військового собору в Києві. Там
панель з гербом входила в композицію з ангеломживописцем (іл. 6), який стояв на карнизі над північним крилом іконостаса [7]. Ще один приклад
рідкісного розміщення герба — на стовпчику царських врат, що можна бачити на срібних вратах початку XVIII ст., виконаних коштом Івана Мазепи,
які експонуються в Борисоглібському соборі Чернігова (іл. 7).
Традиція розміщення ктиторського герба в
структурі українського іконостаса XVII–XVIII ст.,
на перший погляд, не переслідувала іншої мети,
окрім марнославного бажання зберегти в пам’яті
нащадків благочестиві справи дарувальника, який
жертвував кошти на його спорудження. Однак стабільна розстановка гербів у цокольному ряду іконостаса дозволяє припускати існування певного
задуму, реконструкція якого, ймовірно, безпосередньо пов’язана з логікою їх розміщення. В іншому випадку герби постійно змінювали б своє місце
розташування, щоразу підкоряючись конкретним
художнім завданням. Видається малоймовірним,
що поява ктиторської емблематики в цоколі ста-

ла наслідком природного заповнення незайнятих
іконними зображеннями поверхонь або через відсутність жорстко закріпленої іконографії цього
ярусу [9, 92], що дозволяло вільно обійтися з його
символічним змістом, коли загальна мода на розміщення ктиторського герба на об’єкті дарування
досягла іконостаса. Цьому суперечить дві важливі обставини. По-перше, в цоколі іконостаса часто
розміщувалося кілька гербів, що належали ктиторові і його родині. Для фіксації в іконостасі благочестивої справи дарувальника цілком вистачило б
його власного герба, тим більше, що саме так діяли ктитори, коли відзначали своїм гербом збудовані ними храми або пожертвувані церкві літургійні
предмети. По-друге, двічі повторені герби однієї
особи, що, приміром, ми бачимо в сорочинському
іконостасі та в іконостасі Введенської церкви Троїцького Чернігівського монастиря — прийом, що
так само виходить за межі усталеної традиції маркувати власним гербом предмет дарування. Відтак
за введенням в іконостас групи гербів маємо підставу вбачати спеціальний задум, який прочитувався тільки в смисловому полі іконостаса.
Зазначене вище змушує розглядати ктиторські
герби як частину іконографічної програми іконостаса в цілому. Отже, розуміння значення гербів у
іконостасі можливе тільки в контексті його символічного задуму і з урахуванням принципу розподілу
іконних образів. Учений-богослов Л. Успенський,
осмислюючи духовний зміст, іконний склад і порядок ярусів іконостаса, зазначав, що: “Якщо Літургія здійснює і творить Тіло Христове, то іконостас
його показує, ставлячи перед очима віруючих образне втілення того, у що вони входять як члени,
показує Тіло Церкви...” [27, 326]. Розвиваючи цю
думку, він уточнює: “Іконостас показує наростання
в часі того, що відбувається у співпраці (синергії)
Бога і людини: люди та події, які осмислюють і
освячують історію, а разом з тим і місце в ній кожної людини і той час, який для неї є справжнім” [27,
327]. Таким чином, головну ідею іконостаса можна
описати, як роз’яснення таїнства Євхаристії, а його
багатоскладова композиція є систематизованим образом усієї Церкви Христової, в якій розподіл ікон
відбувалося за чинами святості [16, 356–401].
Отже, оскільки весь комплекс зображень у іконостасі об’єднаний літургійним смислом, логічно
припустити, що значення ктиторських гербів, залучених до його іконографічної програми, узгоджу-

128

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Світлана Оляніна

ється із загальною концепцією. Своєю чергою, щоб
герби могли знаходитися в тому самому ідейному
просторі, що й священні образи, сенс гербів повинен змінитися або розширитися, адже літургійні
аспекти символіки їм у принципі не властиві. Засновуючись на цьому, висловимо припущення, на
підставі якого здійснимо реконструкції задуму цих
зображень в іконостасі. Суть його така: при введенні в іконостас особисті герби втрачали значення,
властиві їм у просторі світської культури, їх змістовна складова, інтегруючись у символічну програму іконостаса, змінювалася або коректувалася, узгоджуючись із його смисловим контекстом. Іншими
словами, сенс інсигній в іконостасі відрізнявся від
сенсу тих самих інсигній, розміщених поза ним.
Документальних підтверджень богословського
обґрунтування, яке змінювало суть гербів у іконостасі і, тим самим, допускало їх розміщення в його
іконографічній програмі, поки не знайдено, але вже
численні приклади введення в іконостаси гербових емблем, зокрема тих, що належать церковним
ієрархам, свідчать, що воно існувало і схвалювалося церквою. Суть цього обґрунтування, на наш погляд, можна осмислити через розуміння ролі зображень, які вводилися в іконостас.
Тут слід згадати, що вміщені в іконостасі ікони святих мали “подобіє”, яке, відповідно до візантійської теорії образу, забезпечує іконі магічну
ідентичність із першообразом [8]. Саме тому в
християнській свідомості зібрання ікон в іконостасі відповідає дійсному предстоянню там сонму
святих. Водночас характерне для християнського
мистецтва підпорядкування принципам історизму
та умовно-описовому підходу до відтворення образів святих дозволяє називати їх ікони портретами
[23, 4].
На відміну від ікони, герб — це лише формалізований символ, що функціонує як відмітний і правовий знак [1]. Однак, як уже зазначалося вище, з
такою його роллю в контексті іконостаса погодитися складно. Тому висловимо припущення, що
в системі іконних (портретних) зображень іконостаса герби розумілися як своєрідні коди, які відсилали до конкретної особистості, стаючи вже не
її відмітним знаком, а символом, що позначає саму
цю особу і функціонує як її зображення. За такого тлумачення гербова емблема у своєму значенні
зближується з портретом: за своєю суттю герб настільки ж унікальний, як і портрет. Крім того, хоча

герб і не є лицьовим зображенням, він точно вказує
замовника і описує його соціальний статус не менш
ефективно, ніж костюм і регалії.
Аргументом на користь осмислення герба в
контексті іконостаса як своєрідного “портрета”
конкретної особистості може бути візантійська
традиція виконання ктиторських зображень, уведених у храмову декорацію або молитовний образ.
Найчастіше образ ктитора не був його портретом,
це було умовне відтворення людського обличчя,
що не виходило за рамки принципів, характерних
для візантійського живопису [23, 19–23]. Водночас “символічний реалізм” цих портретів не робив
неможливим їх впізнавання сучасниками [23, 23].
Нещодавно здійснене дослідження середньовічних
ктиторських портретів на Русі показало, що в релігійному мистецтві аж до XVII ст. зберігалася візантійська портретна концепція. Крім того, для того
часу був поширений прийом підміни зображення
ктитора на напис, що його заміщує, патронального
святого чи іншого персонажа, представленого в тій
ситуації, в якій замовник міг бачити себе [23].
Отже, оскільки в середньовічному мистецтві
Русі існувала модель сприйняття образу ктитора не
тільки через його умовно-портретне зображення, а
й через інших персонажів або напис, то не можна
виключати, що в XVII ст. вона починає застосовуватися і до герба — символу, що однозначно співвідноситься з особою ктитора. Введення герба до
кола символічних зображень, які заміщають портрет замовника, видається цілком припустимим для
України XVII–XVIII ст., оскільки в цей час гербова
емблематика набуває надзвичайної популярності в
українському культурному просторі.
Якщо погодитися з розумінням ролі гербів у
іконостасах як символічних ктиторських “портретів”, стає можливим пояснити ідею їх введення в
іконографічну програму. Розміщений в іконостасі
герб, також як і портрет, був наділений “магічною
ідентичністю” з першообразом, тобто з особистістю людини, і в цьому його сенс був подібний
до іконічних зображень. У такому значенні герби
формально не входили в конфлікт з іншими персональними зображеннями в іконостасі й могли залучатися в його сакральний простір. Принципово
важливим було те, що завдяки своїй знаковій формі
герб не ставав в один ряд з іконами, отже, хоча він
і знаходився в іконостасі, він виключався з кола зображень, призначених для поклоніння.

129

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

Розміщення в іконостасі герба як символічного
зображення самого ктитора повертає до питання
про порядок розподілу ікон. Оскільки місце кожного персонажа в структурі іконостаса відповідає
ієрархічному устрою, тоді слід вважати, що ктиторські герби розставлені в цоколі згідно із загальною
схемою у порядку значущості. Тобто посідають
відповідну їм ієрархічну сходинку, а не з’явилися
там випадково, завдяки вільним місцям або відсутності сюжетів, жорстко закріплених традицією
для цього ярусу. Безперечно, з погляду ієрархії,
топографія гербів у іконостасі цілком логічна: цоколь — найменш значущий у системі іконостасних
рядів ярус, що узгоджується з концепцією розподілу в ньому зображень за чинами святості. Однак тут слід звернути увагу на важливу обставину:
в якому б місці іконостаса герби не знаходились,
відповідно до його символічного задуму, ктитор і
члени його сім’ї в будь-якому випадку опинялися
серед сонму небожителів. Водночас згідно з богословським тлумаченням, до небесної Літургії,
яку показує іконостас, людина може приєднатися
тільки через Суд Божий [27, 329], відтак було б помилкою вважати, що герби в цьому контексті позначали зображення “живих — сущихˮ ктиторів.
Швидше можна припустити, що герб осмислювали
як знак, який назавжди належить людині і є його
позачасовим символом, а, отже, в іконостасі він виконував функцію ктиторського портрета з меморіальним значенням.
Цей смисловий контекст свідчить, що функція
герба в іконостасі виходила за межі єдиного завдання вказувати на особистість або рід, який здійснив благочестивий внесок. Принагідно згадаймо,
що цокольні ікони в центральній частині іконостаса могли бути прихованими від погляду через
традицію приставляти під намісні ікони аналої, то
зрозуміло, що й це завдання не завжди виконувалося. У чому ж було інше значення герба і чому замовники так наполегливо прагнули розмістити їх у
іконостасі?
Виявити інше призначення гербової емблематики в іконостасі та пояснити бажання замовника
привнести в його структуру герби, на наш погляд,
можливо, якщо опертися на комплекс смислів, притаманних ктиторським портретам у християнській
традиції. Цьому питанню присвячено численну
літературу2, яка дає пілстави для твердження, що
введення ктиторських зображень до храмової деко-

рації передусім мало на меті молитовне звернення
до представників небесного світу і набуття вічного життя у возз’єднанні з Богом. При цьому ктиторський портрет просив молитву у інших людей,
насамперед у церковного або монастирського кліру [23, 15; 31, 25, 29–30] і така молитва регулярно
здійснювалася. Зрозуміло, що обов’язкова молитва
за жертводавців і благодійників під час церковного
служіння пояснює поширеність ктиторських портретів в інтер’єрі українських храмів XVII–XVIII ст.
Найбільш вражаючий приклад чого — галерея
портретних зображень у розписах Успенського собору Києво-Печерської лаври [22]. Примітно, що
в українській церковному середовищі в XVIII–
ХІХ ст. виконання цього обряду не скасовувалось,
навіть якщо благодійника храму чи монастиря піддавали анафемі, як у випадку з гетьманом І. Мазепою [24, 658–660].
У ктиторських зображень в храмі відомі й інші
аспекти смислів. Так, у російській церковній традиції того часу існувала практика розміщувати
ктиторські портрети поряд зі святинею, де вони повинні були замістити особисте предстояння жертводавця. Такого самого значення набували внески
дарувальника, зроблені в різні храми, що розуміються як “мислене паломництво” [6, 688, 689]. Усе
це дозволяє припустити, що введення ктиторського
герба в іконостас також могло розумітися як постійне предстояння і молитовне звернення його власника до Бога.
Для розуміння змісту ктиторських гербів в іконостасі також важливий той факт, що в православній традиції саме в нижньому ярусі іконостаса могли розміщуватися зображення, пов’язані з долею
душі людини після смерті. Прикладом того слугує
ряд ікон-синодиків початку XVIII ст., який знаходився в цоколі іконостаса новгородської Петропавлівської церкви [30, 670–688]. Відомі згадки про
запалювання свічок за померлих поблизу нижнього
ряду іконостаса в сербських храмах [26]. Вважається, що розвиток теми поминання покійних на
цоколі іконостаса відповідає розташуванню частинок на проскомідії [26, 24], а молитви за померлих
містяться у всіх чинопослідуваннях Божественної
Літургії [4]. З цього зрозуміло, що в зображеннях
цоколя іконостаса, коли вони співвідносилися з
конкретною людиною, слід убачати скоріше поминальний сенс, і саме таке значення, судячи з усього,
мали герби ктитора і членів його сім’ї в іконостасі.
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Насамкінець, зазначимо, що, оскільки пам’ятки,
які вміщали зображення ктиторських гербів, не
збереглися (за винятком іконостаса у Великих Сорочинцях), складно наполягати на будь-якій послідовності у виникненні значень гербів у іконостасах. Цілком можливо, що історично первинною
функцією герба ктитора в іконостасі дійсно була
фіксація факту зробленого внеску. Але типологічно, у контексті іконостаса, первинною стає інша
функція: вміщений там герб — образ ктитора, що
у молитві предстоїть перед Богом. Розуміння цієї
нової ролі герба при його розміщенні в іконостасі
могло, на наше переконання, зумовити поширення
традиції вводити туди групу родинних гербів. Водночас практику двічі вставляти герб однієї особи
в іконостасі можна розуміти як бажання підсилити
повторенням символів дію молитовного звернення
і прохання. Це припущення пояснює логіку розміщення герба замовника і під іконою Божої матері, і
під іконою Христа, що прочитується як молитовне
звернення ктитора персонально до кожного з них.
Судячи з усього, завдяки такому розумінню
функцій герба в іконостасі, для ктитора не було
принципово важливим, щоб його емблему було доб-

ре видно всім. Тому можливе загородження гербів
аналоями нічого не змінювало — головне, щоб їх
бачив Бог. Зрозуміло, з такого сприйняття герба в
іконостасі існували винятки, коли марнославство
ктитора все ж мало місце, прикладом чого можна
вважати царські врата з Борисоглібського собору з
гербом І. Мазепи. Водночас це зовсім не означає,
що й інші його герби в іконостасах мають лише
смисли прославляння.
На підставі викладеного сформулюємо такі
висновки:
- гербова емблематика в іконостасі мала есхатологічну спрямованість і поминальний характер.
У системі іконостаса герб набував значення ктиторського портрета з меморіальним сенсом і символізував особисте предстояння його власника.
- розміщуючи в цоколі іконостаса свої герби,
ктитор і його рід отримували можливість посісти візуально позначене місце в послідовно вибудуваній моделі Церкви Христової, яку показує
іконостас, і воднораз цим вони магічно залучалися
до позачасового акту молитовного предстояння у
Божественній Літургії, сподіваючись на спасіння
душі.

Автор висловлює щиру подяку настоятелю Спасо-Преображенського храму в с. Великі Сорочинці, протоєрею
Іоанну Сидору та екскурсоводу і служительці храму Ірині Ажажа, які сприяли підготовці ілюстративного матеріалу для цієї публікації.
Примітки:
1
На гербі Данила Апостола, вміщеному під намісною іконою Богоматері з немовлям абревіатура складається з літер
ЄИВВЗωСДГДА, тоді як на гербі, поставленому під намісною
іконою Христа, — ЄИВВЗωСДГиДА. Літеру “иˮ, відсутню
тепер в абревіатурі одного з гербів, можна добре роздивитися

на світлинах 1960-х років, виконаних до реставрації іконостаса.
2
Детальну бібліографію, присвячену цьому питанню, можна
знайти в роботі О. Преображенського “Ктиторские портреты
средневековой Руси. XI — начало XVI века”, 2012.
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Олянина Светлана Валерьевна
Гербы основателей в программе иконостасов XVII–XVIII в.: символический замысел
Аннотация. Латинская традиция размещать гербы основателей в отделке храма распространяется в XVII в. в православной среде Украины. В течение XVII–XVIII вв. фамильные гербы появляются в иконостасе – важнейшем литургическом объекте
в интерьере храма. Оказавшись в иконостасе, гербы теряют свой смысл, присущий им в пространстве светской культуры
и получают новое значение, которое соответствует смысловому контексту иконостаса. В системе иконных (портретных)
изображений иконостаса, гербы воспринимались как своего рода коды, которые были связаны с конкретной личностью, их понимали не только как отличительный и правовой знак, но как символ, обозначающий саму эту личность и функционирующий
как ее изображение (портрaет). Подобно значению портретов ктиторов в декорации храма, гербы-“портретыˮ размещаясь в
иконостасе, визуализировали идею о постоянном молитвенном обращение ктитора и его близких к Богу и святым, испрашивая
спасения души. Поэтому гербы в иконостасе приобретают мемориальный смысл и отражают сотериологические надежды
ктитора и его семьи.
Ключевые слова: иконостас, ктитор, герб, символика, смысл.

Svitlana Olianina
The Coats of Arms of Donors in the Iconographic Programme of the Ukrainian Iconostasis: Symbolic Conception
Summary. The main programme of images which was fixed by the tradition in the Ukrainian iconostasis, during the 17th — 18th
centuries is regularly complemented by coats of arms of the donors. The earliest known examples of coats of arms in the iconostases are
connected with the name of metropolitan Petro Mohyla. It is believed that two of his stucco coats of arms were in the antependium of the
iconostasis of Saint Sophia cathedral in Kyiv. We do not know enough about of the spread of such practices in the first half of the 17th
century, because other material evidences have not been preserved. But in the second half of the 17th — 18th centuries there were a lot.
During that period many of Hetmans, Cossack leaders and high-ranking Orthodox clergy, who were major donors in the construction of
iconostasis, often placed their emblems in the iconostasis. These images are placed in the antependium of iconostases, usually there are
several coats of arms and they belong to different family members.
Accommodation of the groups of coats of arms in the iconostasis, not just the coat of arms of the donor, indicates that that was the
plan that can be understood only in semantic programme of iconostasis. So, the coat of arms of donor should be considered as part of the
iconography of the iconostasis. It should be remembered, that the programme of iconostasis is a systematic image of the Church of Christ
and the icons located according to the hierarchy of the holiness. Unlike icons, the coat of arms is only a formal symbol which functions as
a legal and distinctive sign. Placed into the iconostasis, the coat of arms is losing its meaning, inherent in it in the space of secular culture.
It is receiving a new meaning that is consistent with the semantic context of iconostasis.
In the system of iconic (portrait) images of the iconostasis, the coats of arms is understood as a kind of codes, that were associated to
a specific person, becoming not only his distinctive sign or sign with legal meaning, but the symbol, denoting the person and functioning
as his portrait. In this sense emblems formally did not conflict with other personal images in the iconostasis and could be included in its
symbolical space. At the same time, by virtue of its form of emblem, the coat of arms did not become on a par with icons, so even though
it was placed in the iconostasis, it was expelled from the circle of images intended for worship.
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Given that the location of each character in the structure of the iconostasis corresponds to hierarchical structure, the tradition of arranging emblems of donors in the antependium of iconostases is not accidental. Antependium is the least important in the system of tiers of
iconostasis. Therefore, placing coat of arms in the antependium corresponds to the general allocation scheme of images in the iconostasis
in the order of importance.
However, according to the idea of iconostasis, in whatever part of iconostasis the coats of arms may be located, the symbolical image
of donor and his family in any case find themselves among the congregation of saints. However, according to the theological interpretation
of the heavenly liturgy, which shows the iconostasis, a person can be added only after the judgment of God. So emblems in this context
could not be understood as “portraitsˮ of alive people. Emblems are comprehended as a sign, which forever belongs to man and it is his
timeless symbol and, therefore, in the iconostasis it plays the role of a memorial portrait of a donor.
This semantic context shows that the feature of the coat of arms in the iconostasis goes beyond the mere task to indicate the person or
family which made pious contributions. In addition, the images in the antependium of the iconostasis often are hidden from view because
there is an old tradition to put the lecterns in front of them. So it is clear that the goal of the glorification of the founder not always was
implemented. The reason why they sought to place their coats of arms in the iconostasis is connected with the Christian tradition to have
in the church interiors the images of founders and donors. First of all, these images were placed in the church to visualize the idea about
permanent prayer of donor to God and Saints for salvation of soul and entry into eternal life. At the same time the donor portrait also
requested prayer from people, especially from the church or monastery clergy and this prayer was offering regularly.
So in the location of coat of arms in the iconostasis can be seen soteriological expectations of the customer and his family. This assumption is confirmed by the fact that, there was a tradition to place images, which were linked with the fate of the human soul after death,
in the lower tier of the iconostasis. So the emblems in the antependium acquire memorial meaning.
Considering that iconostases with coats of arms of donor did not survive (except the iconostasis in the village of Great Sorochintsy in
Poltava region), it is difficult to insist on any order of appearance of the coat of arms in the iconostasis. It is possible that historically the
initial function of the emblem of the donor in the iconostasis was really to demonstrate the fact of contribution. But typologically, in the
context of the iconostasis, another function became initial: the coat of arms in iconostasis is the image of the donor which stands in prayer
to God. Understanding of this new role of the coat of arms in the iconostasis caused the spread of the tradition to place the coats of arms
of several family members in the iconostasis.
Key words: iconostasis, donator, coat of arms, symbol, meaning.
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Анотація. У статті досліджено концептуальні та методологічні засади мистецько-наставницької діяльності в першій власній
майстерні театральних акторів і режисерів в Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого
професора М. П. Верхацького — видатного українського режисера, театрознавця, патріарха української театральної педагогіки,
режисера-лаборанта, секретаря режисерського штабу “Березоля”
Л. С. Курбаса.
Ключові слова: Михайло Верхацький, Лесь Курбас, перша власна
об’єднана майстерня театральних акторів і режисерів, Київський
державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. КарпенкаКарого.

Актуальність статті зумовлено потребою вивчення творчої та педагогічної діяльності провідних українських митців,
які з тих чи тих причин опинилися поза увагою вітчизняних
мистецтвознавців. Серед них — український режисер, театрознавець, патріарх української театральної педагогіки, режисерлаборант, секретар режисерського штабу “Березоля” Л. С. Курбаса, професор Київського державного інституту театрального
мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого Михайло Полієвктович
Верхацький (17.05.1904 р., с. Заруднівське Лохвицького повіту
кол. Полтавської губернії — 16.02.1973 р., м. Київ).
Метою дослідження є дослідити та проаналізувати концептуальні та методологічні засади мистецько-наставницької
діяльності М. П. Верхацького у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого в першій власній об’єднаній майстерні театральних акторів і режисерів.
Науковими завданнями цієї статті є дослідження концептуальних та методологічних засад мистецько-наставницької
діяльності в першій власній об’єднаній майстерні театральних акторів і режисерів у Київському державному інституті
театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого колишнього
“березолівця”, режисера-лаборанта, секретаря режисерського
штабу “Березоля” Л. С. Курбаса М. П. Верхацького; розшифрувати термін “перша власна об’єднана майстерня театральних акторів і режисерів”; проаналізувати специфіку виховної
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роботи у цій майстерні; розповісти про творчі здобутків цих учнів М.П. Верхацького.
Виклад основного матеріалу. На початку 1953–
1954 р. навчального року помер відомий український режисер театру і кіно, педагог, заслужений
діяч мистецтв УРСР (1946) Віктор Семенович
Довбищенко (21.11.1910 р., Харків — 24.09.1953
р., Київ), тому художнім керівником осиротілого
другого курсу став Михайло Полієвктович Верхацький, який нещодавно повернувся в Україну
після шістнадцяти років вимушеного перебування в Узбекистані і почав працювати у Київському державному інституті театрального мистецтва
(КДІТМ) ім. І. К. Карпенка-Карого доцентом кафедри майстерності актора і режисури. З майстерні В.
С. Довбищенка — М. П. Верхацького вийшло багато відомих українських діячів мистецтва. Зокрема,
Вадим Чубасов, Родіон Єфименко, Володимир Луговський (Лубенський), Леонід Зарубін та ін.
У 1954 р. М. Верхацький набрав у КДІТМ першу власну об’єднану майстерню театральних акторів і режисерів, яких він, на відміну від попередньої майстерні, навчав з першого до останнього
дня їхнього перебування в інституті. Тому в цій
статті вжито такий термін щодо майстерні набору
1954 р.
Студенти-актори: Леонід Анічкін, Віктор Баєнко, Леонід Данчишин, Віталій Карпенко, Микола Мартон, Станіслав Молганов, Наталія Наум,
Анатолій Пазенко, Микола Сльозка, В. Аверченко, А. Борічко, А. Гаркуша, І. Гpaбовський, Майя
Козакова, Л. Мільнов, В. Опанасенко, Н. Пенська,
О. Петренко, Я. Сасько, О. Соловйова, Л. Стілик.
Студенти-режисери: Віктор Кісін, Лев Удовенко, Ізя Пеккер, В. Шминець. За одними даними
Фелікс Соболєв, який уже навчався на актора в
М. Верхацького, опановував професію режисера у
свого вчителя, як, наприклад, Лев Удовенко, за іншими — у В. Харченка.
Іншим був шлях до цієї майстерні Віктора Кісіна. Після закінчення середньої школи в м. Москві
В. Кісін вступив на акторський факультет Театрального училища ім. М. С. Щепкіна до майстерні учениці К. Станіславського Марії Осипівни Кнебель,
проте через зйомки у фільмі “Атестат зрілості” був
відрахований з ІІ курсу, тому повернувся до Києва і
вступив на І курс до майстерні М. Верхацького.
Леонід Анічкін у спогадах детально описав
першу лекцію, прочитану Михайлом Верхацьким

у їхній майстерні: “Я дуже хотів би, щоб ми стали однодумцями. Єдиною творчою майстернею.
Для цього ми будемо разом працювати. Тільки разом, якщо у нас вистачить таланту і сили, а у мене
була така мрія, ми зможемо випуститись єдиним
театральним колективом — молодим театром” [1,
203].
Звернімо увагу, що на вступних іспитах М. Верхацький набирав не просто обдарованих юнаків і
дівчат, а насамперед членів майбутнього театрального колективу: “Отже, давайте разом учитися, допомагаючи один одному, разом осмислювати, пізнавати сучасну театральну культуру, і водночас не
забувати про минуле, традиційне, про ту театральну культуру минулого, яку хотів відродити великий
театральний режисер Лесь Курбас” [1, 204].
У майбутньому В. Кісін, уже сам видатний кінопедагог, написав статтю, присвячену Вчителю
(Михайлу Верхацькому) та Вчителю його Вчителя
(Лесю Курбасу): “Михайло Верхацький був несхожий на Курбаса — ані зовні, ані за темпераментом. Курбас мав артистичну зовнішність, манери.
Верхацький був схожий на шкільного вчителя або
повітового чиновника. Перший — патетичний,
масштабний, другий — поміркований, тихий, обережний, бо ж наляканий свого часу. Таким Михайло Полієвктович був на людях. У спілкуванні з
учнями він перевтілювався, ставав людиною темпераментною, безкомпромісною, коли йшлося про
мистецький і моральний вибір” [8, 185].
Віктор Баєнко, в майбутньому — народний артист України, згадував, що деякі вчинки вчителя
розчулювали його учнів до сліз: “Михайло Полієвктович так любив нас, таким був уважним і чуйним, що іноді цим вражав нас до сліз. Якось, дізнавшись, що ми живемо надголодь, він купив нам
талони на харчування в дієтичній їдальні, що була
на Бессарабці, і тихенько, щоб ми не образились,
передав їх через завкадрами — “нашу маму” Валентину Сергіївну” [3, 214].
Звернімо увагу, що М. Верхацький опікувався
студентами постійно. Як зазначав учень однієї з
наступних майстерень Василь Вітер, він разом з іншими студентами не склав залік з англійської мови,
за що всі вони були позбавлені стипендії: “І от наш
учитель під час зимових канікул збирає засідання
бюро профкому, щоб виділити талони цим студентам на безкоштовне харчування. Але повідомила
студентів про це лаборантка кафедри Наталія, а сам

136

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

ОЛЕКСАНДР БЕЗРУЧКО

М. Верхацький залишився нібито ні при чому. І не
чекав від нас вдячності” [5, 316].
Віктор Баєнко вважав, що важливою складовою
творчого виховання Михайла Верхацького було повне занурення студентів з перших курсів у практику
акторської та режисерської професії. Так, навчальну програму ІІ курсу акторська група виконувала в
костюмах і гримі — одноактна вистава “Випадок у
шинку” за оповіданням А. Чехова “Якось восени”.
Для практики режисерського курсу та з метою
так званої передосвіти за курбасівським методом
М. Верхацький разом зі своїми студентами заснував при Будинку культури “Більшовик” театральну
студію для старшокласників: “З 25 студійців принаймні 20 стали акторами або працюють у гуманітарній сфері. А ще наш Дід організував телевізійний театр, основою якого став наш курс” [3, 213].
На початку 1957 р. М. Верхацький заснував
першу в Україні трирічну театральну студію не при
професійному театрі або кіностудії, а при Будинку
культури “Більшовик”, у якій студенти-режисери
його інститутської майстерні допомагали йому виховувати акторів-старшокласників, що виявили бажання опанувати секрети акторської майстерності.
Було проведено три тури вступних іспитів серед 13–17-річних старшокласників, унаслідок яких
шістдесят найбільш здібних абітурієнтів потрапили до різних акторських груп, залежно від віку
й рівня підготовки. Старшу групу вів особисто
М. Верхацький, молодших йому допомагали виховувати студенти майстерні в КДІТМ. Після завершення навчання найбільш здібних випускників рекомендували до вступу в КДІТМ ім. І. К. КарпенкаКарого. Бажаючих було настільки багато, що ті,
хто не пройшов за конкурсом, просилися до студії
хоча б вільними слухачами.
Заняття були побудовані так, аби не заважати
студійцям навчанню в школі. Керівник цього закладу М. Верхацький особисто розробляв навчальну
програму, яка розпочиналася з опанування “азів”
акторської майстерності: техніки мови, сценічного
руху, вокалу, танку, музичної освіти, історії українського та російського театрів тощо.
К. Григор’єв у “Литературной газете” розповідав про цей виховний експеримент майстра: “Ми
були присутні на черговому занятті старшої групи, яке проводив М. Верхацький. Йому допомагав
асистент, студент третього курсу режисерського
факультету Віктор Кісін. На уроці з акторської май-

стерності студійці виконували вправи “на ставлення до предмета”.
Наш фотокореспондент зняв момент, коли студійка Раїса Котлярова “грала з кошеням”. Ніякого
кошеняти на столі, звичайно, не було, але дівчина
так майстерно грала з чиєюсь зимовою шапкою,
що здавалося, ось-ось шапка “не витримає” і застрибає” [6].
Як засвідчує цитата, помічником Михайла Верхацького був Віктор Кісін. Забігаючи наперед, зазначимо, що роботу в цій театральній студії згодом
проаналізував й описав у кандидатській дисертації
В. Кісін знову-таки під науковим керівництвом
М. Верхацького.
У 1956 р. вийшла праця Михайла Верхацького
“Робота актора над образом в самодіяльному театрі” [4], що її в подальшому використовували в навчальній роботі театру-студії.
Багато хто із цих студійців потім вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва до М. Верхацького, де продовжував опанування театральної справи.
Крім того, Михайло Верхацький відвідував інші
театральні студії м. Києва, де відшукував талановиту молодь для вступу до театрального інституту.
Так, учениця студії Київського палацу піонерів та
школярів під керівництвом В. Губатенка Марія Кочур у майбутньому вступила до майстерні М. Верхацького [10, 199].
Як було заявлено в першій лекції, однією з
найзаповітніших мрій М. Верхацького, за словами Віктора Баєнка, була організація зі студентів
майстерні власного театру, який називався “Молодіжний театр”. Своїми задумами вчитель поділився з учнями, а тому Віктор Кісін разом з іншим
випускником-режисером Львом Удовенком у газеті “Київський комсомолець” розповіли про історію створення та плани молодіжного театру, який
складався з акторів і режисерів майстерні Михайла
Верхацького: “Згадується, як місяць тому ми готувалися до випускних спектаклів. Кожен незабаром
мав одержати диплом, призначення — і прощавай
після цього інститут! Наші спектаклі сподобалися
державній комісії. Тоді й виникла ідея: чому б не
показати їх широкому колу глядачів?” [9].
Продовжуючи традиції мистецького об’єднання
“Березіль” ще в той час, коли не можна було називати ім’я його засновника, Михайло Верхацький з випускниками першої власної майстерні при
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КДІТМ організував Молодіжний театр, який у липні — серпні 1958 р. гастролював по містах України (Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Жданов
(нині – Маріуполь), Донецьк та Артемівськ), де
студенти-дипломники показали більше тридцяти
безкоштовних вистав (дипломні вистави випуску
1958 р.: “Готель «Асторія»” О. Штейна, “Хазяїн”
І. Карпенка-Карого, “Смерть Тарєлкіна” О. СуховоКобиліна) — у палацах культури, клубах та на імпровізованих сценах [11, 224–225].
Цими гастролями М. Верхацький хотів через
Центральний Комітет ЛКСМУ, Президію Українського театрального товариства та Українську раду
професійних спілок, які були “шефами” цих гастролей, забезпечити офіційне заснування театру,
створений з його учнів — акторів та режисерів.
Проте чиновники вирішили розпорошити чудовий
колектив, відправивши випускників по різних театрах України.
Утім, Віктор Баєнко був упевнений, що вчитель
“прискіпливо стежив за тим, як складається доля
кожного з нас” [3, 214]. Можливо, тому серед випускників майстерні М. Верхацького багато уславлених українських митців театру й кіно: актор,
режисер, народний артист України В. І. Баєнко;
актор, народний артист України М. Й. Сльозка;
актриса театру й кіно, народна артистка України,
лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка 1999 р. Н. М. Наум; актор, педагог,
народний артист України, професор, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка
А. Ф. Пазенко; актор театру й кіно, народний артист Росії М. С. Мартон; режисер театру й телебачення, педагог екранних мистецтв, заслужений діяч
мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,
професор В. Б. Кісін; кінорежисер-документаліст,
заслужений діяч мистецтв України Л. А. Анічкін;
актор, режисер, заслужений діяч мистецтв України
В. Ю. Карпенко; актор, заслужений артист України
С. Д. Молганов; актор Л. Т. Данчишин.
Розглянемо детальніше долю В. Б. Кісіна, який
уславився не лише своїми екранними роботами, а
й створенням української школи телевізійної педагогіки. “Він був справжнім учителем режисури,
її невмирущих традицій і несподіваних новацій, її
глибокого змісту та яскравої форми, її сміливого
задуму та оригінального вирішення. Він був учителем мистецтва, отриманого від чудових учителів” [7, 254]. На ІІІ курсі КДІТМ Віктор Кісін був

режисером-лаборантом створеної Михайлом Верхацьким студії театрального мистецтва при Будинку культури заводу “Більшовик” та працював асистентом режисера на Київській студії телебачення.
Після отримання в 1959 р. диплома з відзнакою
за спеціалізацією “Режисер драматичного театру”
Віктор Кісін працював режисером в Одеському
українському драматичному театрі, Кримському
російського драматичного театру. В Одеському
театрі ім. Жовтневої революції (так він тоді називався) молодий режисер зробив чотири самостійні вистави: “Смерть Тарєлкіна” за О. СуховоКобиліним (1959); “Дальній місяць” за С. Голованівським (1960); “І один у полі воїн” за Ю. ДольдМихайликом (1961) і “Четверо під одним дахом”
за Смирновою, Крайнделем (1961). У Кримському
обласному драматичному театрі ім. М. Горького
В. Кісін випустив дві вистави “Емілія Галотті” за
Лессінгом (1961) та “Велике Хвилювання” за Дворецьким (1962).
Звернімо увагу, що роботу в Кримському театрі
Віктор Кісін поєднував з випуском телевізійної вистави “Кома” на Сімферопольській студії телебачення.
У Києві Віктор Кісін почав поєднувати роботу
на Київській студії телебачення з театральною режисурою. Так, у цей період він у Театрі-студії кіноактора при Київській кіностудії художніх фільмів
ім. О. П. Довженка поставив спектакль “Людина із
зірки” за п’єсою Карла Віттлінгера (1964) зі Львом
Перфіловим і Вітольдом Янпавлісом у головних
ролях, а в Навчальному театрі КДІТМ — “Де твій
брат, Авель” за Ю. Едлісом (1964).
У Навчальному театрі своєї альма-матер КДІТМ
1969 р. Віктор Кісін випустив дві вистави “Матінка Кураж та її діти” за Б. Брехтом і “Місія містера
Перкінса” за О. Корнійчуком. Наступного року на
Держтелерадіо УРСР була випущена телевізійна
вистава “Спитай себе”. На Держтелерадіо УРСР
Віктор Кісін був режисером понад ста передач
вищої постановочної складності, телевистави за
п’єсою О. Левади “Лавина” (1972). У межах педагогічної роботи зі студентами КДІТМ В. Кісін
у Навчальному театрі цього навчального закладу
поставив “Приборкання норовливої” за В. Шекспіром (1975).
В. Кісін створив близько двадцяти телефільмів:
“Фауст і смерть” (1966), перший в Україні відеофільм “Весняний день тридцяте квітня” (1974),
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“Останній доказ королів” (1983–1986 роки, 4 серії), “Браво-бравушки” (1987), “Америкою пішки” (1987), зняті на студії “Укртелефільм”. Також
Віктор Кісін — автор стрічок: “Без сенсацій”
(1988 р., Спілка кінематографістів України), “Таїнства Києво-Печерської лаври” (1994), “Шамани
Дархадської землі” (1991 р., спів. сцен., художній
керівник фільму), “На полі крові” (1995). В. Кісіну
належить праця “Режисура як мистецтво та професія: Життя. Актор. Образ” [7].
Виховну діяльність В. Кісін розпочав у КДІТМ
з 1965 року, а в 1966 році під керівництвом професора М. Верхацького вже працював над дисертацією “Перевоплощение. Психологические аспекты
его теории и вопросы театральной психотехники”.
Після закінчення В. Кісіним аспірантури 30 вересня 1969 року М. Верхацький написав відгук на
його дисертаційне дослідження: “Особливу практичну цінність має, на мій погляд, переконливе наукове обґрунтування тов. Кісіним необхідності організації середньої ланки театральної освіти, тобто – необхідності виховувати майбутнього актора,
починаючи з підліткового віку.
Великий інтерес представляють також численні
практичні рекомендації, що стосуються роботи режисера з актором і педагога — з учнем театральної
школи, які висловлені дисертантом на основі його
наукових розробок” [2, арк. 12–13].
У 1986 р. В. Кісін отримав учене звання доцента й очолив кафедру режисури кіно і телебачення
та був її постійним керівником до 1991 р., поки не
відбувся поділ на дві кафедри — кінорежисури та
кінодраматургії, яку очолив відомий український
кінорежисер, оператор легендарного фільму “Тіні
забутих предків” Ю. Іллєнко, і режисури телебачення, завідувачем якої став В. Кісін. У 1988 р.
В. Кісіну було присвоєно вчене звання доцента
кафедри режисури кіно і телебачення; 1993 р. —
почесне звання заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни; 1995 року — учене звання професора кафедри
режисури телебачення. Паралельно з роботою на
кінофакультеті КДІТМ В. Кісін у 1997 р. за сумісництвом організував кафедру телебачення в Київському державному інституті культури, яка нині є
досить потужним утворенням – Інститутом кіно і
телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.
Живі кореспонденти культурних традицій потрібні для безперервного ланцюга поколінь: від
учителя до учня, а коли він стає вчителем — до
його учнів і так далі. В. Кісін, який є частиною
ланцюга “Л. Курбас — М. Верхацький — В. Кісін
— його учні — їхні учні…” зазначав: “Переконаний, що культурні цінності, навіть найвизначніші,
навіть надійно зафіксовані (картини, книжки), живуть і впливають на наступні покоління не самі по
собі, а через живих кореспондентів: від людини до
людини, з вуст у вуста, від серця до серця. Якщо
цей живий ланцюг переривається, цілі пласти культурних цінностей залягають у безвість” [8, 183].
Нині ціла школа учнів В. Кісіна не лише примножує славу українського телебачення, але й
виховує молодих телевізійників, продовжуючи
справу свого уславленого вчителя: “Складений
ним власноручно на початку 90-х “список учнів”
вміщує 40 прізвищ. Прізвищ широко відомих і навіть популярних. <...> Тут і лауреат Шевченківської
премії “чорнобилець” Ігор Кобрін, і лауреатка кінематографічної премії ім. О. Довженка Наталя
Андрійченко, народні, заслужені артисти, головні
режисери та генеральні директори телекомпаній та
телеканалів, просто актори, які працюють в Україні
та за кордоном. <...> Школа В. Б. Кісіна виходить
далеко за межі інститутських стін, бо учнем цієї
школи ставав мало не кожен, хто хоч раз працював
з ним за 40 років його творчої діяльності на телебаченні” [7, 253–254].
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Безручко Александр Викторович
Концептуальные и методологические основы художественно-наставнической деятельности М.П. Верхацкого
в 50-х годах ХХ в.
Аннотация. В этой статье исследованы концептуальные и методологические принципы художественно-наставнической деятельности в первой собственной мастерской театральных актеров и режиссеров в Киевском
государственном институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого выдающегося украинского режиссера, театроведа, патриарха украинской театральной педагогики, режиссера-лаборанта, секретаря режиссерского штаба “Березоля” Л. С. Курбаса, профессора Михаила Полиэктовича Верхацкого.
Ключевые слова: Михаил Верхацкий, Лесь Курбас, первая собственная объединенная мастерская театральных актеров и режиссеров, Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого.

Bezruchko Oleksandr
Conceptual and Methodological Principles of Artistic-teacherʼs Activity of M. Verhatskyi in the 50s of the XX c
Summary. In this article сonceptual and methodological principles of artistically-teacher’s activity in the fiftieth years of the
twentieth century in the first own workshop of theatrical actors and stage-directors in Kyiv state institute of dramatic art named
of I. K. Karpenko-Karyi of the prominent Ukrainian stage-director, specialist in drama study, patriarch of Ukrainian theatrical
pedagogics, laboratory stage-director-assistant, secretary of stage-director staff of “Berezil”, professor Mikhailo P. Verhackyi
were investigated. For practice of stage-director course and with the aim of the so-called pre-education after the Kurbas method
Mikhailo P. Verhackyi founded the first in Ukraine three-year Theatrical Studio at House of Culture “Bolshevik”. This studio functioned not as a professional theatre or film studio, but as ordinary House of culture. In this theatrical studio the stages-directors of
institute workshop of Mikhailo P. Verhackyi helped him to teach senior actors-pupils that expressed a desire to capture the secrets
of actor mastery. In the future from twenty five students of Theatrical Studio at House of Culture “Bolshevik” twenty persons devoted their life to the theatre and sphere of Ukrainian culture. One of the cherished dreams of Myhailo P. Verhackyi was organization out of the students of his workshop (by actors and stage-directors) “the Youth theatre”. This was continuation of traditions of
Les Kurbas and artistic association of “Berezil”. Youth theatre under the direction of Mikhailo P. Vekhackyi in July – August, 1958
toured in the cities of Ukraine: Kharkiv, Dnipropetrovsk (now is Dnipro), Kryvyi Rih, Zhdanov (now is Mariupol), Artemivsk (now
is Bahmut) and Donetsk. The students of Myhailo P. Verhackyi showed more than thirty three presentations that were diploma’s
show of this students: “Hotel «Astoria»” О. Shteyn, “Owner” I. K. Karpenko-Karyi, “Death of Таrelkin” О. Suhovо-Kobylin etc.
After the completion of guest performances officials closed the Youth theatre and sent the students of Myhailo P. Verhackyi to the
different theatres of Ukraine. In the future majority of the students of Mikhailo P. Verkhackiy became the known Ukrainian actors
and stage-directors of theatre and cinema.
Keywords: Myhailo P. Verhackyi, Les Kurbas, first own united workshop of theatrical actors and stage-directors, Kyiv state
institute of dramatic art named after I. K. Karpenko-Karyi.
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Анотація. Світоглядно-мистецька естетика музичної культури постмодерну, втілюючись у камерно-інструментальному жанрі, концептуально
тяжіє до конструювання новітніх смислових і художніх практик, засадничими характеристиками яких є діалогічність, відкритість музичного
мовлення, звільнення від догматизму форм, сюжетів, образів, що відкриває
можливості для авторського дискурсу — композиторської творчості й
об’єктивації феномену музичного мислення.
Прикладом втілення світоглядної естетики постмодерну є “Дві п’єси
для фагота соло” із “Зошита фаготиста” В. Рунчака, які презентують
сучасне композиторське і виконавське мислення, індивідуальний стиль композиторського письма, його звуковиражальну палітру.
Ключові слова: світогляд, постмодерністська естетика, стиль, музичне мислення, інтерпретативність, композиторсько-стильова індивідуальність, дискурс, музично-образне мовлення, музична творчість.

Інтелектуально-мистецька ситуація другої половини ХХ —
початку ХХІ ст. зазнала відчутного впливу постмодерністського стилю філософування, що стимулювало процеси розробки
нових сюжетів екзистенціального, художнього та соціокультурного розвитку (Т. Адорно, Ж. Бодріяр, М. Гайдеґґер, А. Гідденс, Е. Ласло, Ж. Ліотар, А. Макінтайр, Р. Рорті).
Наприкінці ХХ ст. постмодернізм, який започаткувався як
літературно-інтелектуальна течія, перетворився на специфічний світогляд, наділений характеристиками, які виразно протиставили його світоглядові епохи “класичної сучасності”. Як
інтелектуальний феномен постмодернізм є противагою раціоналістичному світогляду модерну, витоки якого сягають доби
Просвітництва.
Специфікою постмодерністського бачення є відмова від пошуку раціональних пояснень людського існування, заперечення можливості створення будь-якої універсальної моделі пояснення світу. Тому для постмодерністів притаманною світоглядною системою координат є зміна траєкторії інтелектуальної уваги — від універсалізму історії — до конкретної ситуації
людини, від великого, всезагального — до локального, замкненого. Жодна теорія, на думку постмодерністів, яка б претендувала на пояснення розвитку людської історії, і тим більше, на
передбачення майбутнього, — є неможливою. Такі теорії постмодерністи залічують до “великих оповідань”, “метанарати141
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вів” (термін Ж. Ліотара), які не стільки пояснюють
реальний світ, скільки конструюють його, засновуючись на панівних переконаннях. Ж. Ліотар робить
висновок: істина — це “питання вибору, лишається
тільки те, що прийнято в цьому контексті вважати
істиною” [6, 221]. Постмодерністи відмовляються
від пошуку об’єктивної істини та універсальних
пояснювальних моделей, є прихильниками методів
релятивізму, ірраціоналізму, синергізму, дискурсу в
інтерпретації мінливих феноменів реальності.
Концептуальний вияв постмодерністського
бачення — в акцентуванні уваги на величезному
культурному різноманітті сучасного світу, в інтерпретації та реінтерпретації сюжетів, тем, образів.
Саме багатоманітність ідей, образів і значень, які
утворюють символічне середовище буття людини
епохи постсучасності, багато в чому пояснює відмову постмодерністів від пошуку істинного розуміння реальності. Реальності “самої по собі” у постмодерністів не існує. Існують лише її численні
версії, що створюються за допомогою значень і
символів.
О. Берегова, акцентуючи увагу на культурній
ситуації постмодерну, зазначає: “Постмодернізм —
це вибух нових форм технологій, комунікації та
інформації, впровадження нових джерел енергії,
розвиток найрізноманітніших іміджів, які руйнують кордони і стирають відмінності між високою
і низькою культурою, ілюзією та реальністю. Культура епохи постмодернізму набуває рис pastisheкультури (культури–«суміші»), втрачає свою цілісність і розпадається на множину культурноціннісних систем, окремі, часом протилежні її
царини починають активно взаємодіяти. Культура
стає «відкритою», здатною по-новому й більш інтенсивно впливати на світові суспільні процеси”
[2, 8].
Культурологічний аналіз ситуації постмодерну
дозволяє виокремити її відмітні риси, а саме: “інституціоналізований плюралізм”, різноманітність,
випадковість і амбівалентність (З. Бауман). Інша
важлива риса постсучасної ситуації — “рефлексивність”, або “саморефлексивність”. Ідеї конструювання ідентичності здобули своє втілення у концепціях Ж. Бодріяра, Ж.-Ф. Ліотара, З. Баумана,
Е. Гідденса. Ж.-Ф. Ліотар, наприклад, описуючи
особливості формування ідентичності “пізньої”
сучасності, зауважив, що “Я” сучасної людини
є“рефлексивним проектом”, за який відповідаль-

ним є сам індивід: “Ми є тим, що ми самі з себе
створюємо” [6, 112]. Постмодерне мистецьке середовище фактично представляє собою безперервний потік рефлексивності.
Значної актуальності в ситуації постмодерну
набувають світоглядно-естетичні проблеми процесів трансформації мистецького світу з утворювальними його системами персоніфікованих смислів
особистісного буття у вимірах постмодерної культури, виявлення міри впливу постмодерністських
тенденцій на проблеми самореференції й самоідентифікації людини, конституювання особистості в
умовах фрагментарності, дискурсивності культури,
плюральності цінностей, зникнення детермінаційного центру, відсутності заданої системи смислових координат.
Постмодернізм виразив культурну релятивізацію, посилену увагу до багатоманіття в сучасному
світі соціокультурних форм, їх плюралізм і толерантне до них ставлення. “Я є сконструйованим
стосовно Іншого, наприклад, важливого стороннього, чужого, який таким чином визначає це Я”
[4, 11].
Визначення реальності, згідно з Х. Зандкюлером, завжди плюралістичне, зумовлене пізнавальним контекстом, культурними значеннями, “людським виміром” і відповідним комунікативним
ставленням: “Ми всі говоримо різними мовами;
світ існує не тільки в одному варіанті” [5, 68]. Ці
зауваження мають методологічний характер.
На думку Ж. Ліотара, специфічною характеристикою ситуації постмодерну є особливий стан
письма, тексту. У відомій книзі “Ситуація постмодерну” він зазначав, що входження суспільства
в постіндустріальну епоху, а культури — в епоху
постмодерну супроводжується зміною статусу знакового письма.
Текстуальність як засадничий принцип культури тлумачення смислів характеризується передусім
інтерпретативністю.
Інтерпретативність розуміється як співтворчість автора і суб’єкта сприйняття, інтерпретативність — це витлумачення об’єкта з точки зору
суб’єкта. Це складний і багатозначний процес у
глибинах людської свідомості, який потребує мобілізації всіх інтелектуальних і емоційних здібностей
людини. Сучасна інтерпретація тексту характерна
позиціюванням сентенцій: “текст розмовляє з людиною”, “текст задає запитання”, “текст мовчить”
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тощо. Інтерпретатор “прочитує” в текстах як культурних феноменах той смисл, до сприйняття якого
підготовлена його власна свідомість, із відповідним рівнем розвитку інтелектуального, художнього, інтуїтивного світів, а також диктується одномоментністю, випадковістю, екзистенцією конкретної
ситуації. Кожна нова інтерпретація несе с собою
новий смисл. Такою є специфіка сучасного мистецького письма та його інтерпретації як творчого
діалогу, який відбувається як стикання різних світоглядних концептуальних систем.
Інтерпретативність у композиторській творчості є принципом музичного мовотворення, на ній
засновано конструювання й тлумачення музичних
образів і смислів. Можливості інтерпретативного конструювання визначаються рівнем розвитку
музичної свідомості, менталітетом, ерудованістю, естетичними пріоритетами, конкретизацією
тематико-образних, мовно-інтонаційних, тембральних семантичних лексем та ін.
Постмодерністський акцент сучасного українського музикотворення — у концентрованому наслідуванні новітніх естетичних напрямів і технік,
їх тотальній інтерпретаційній рецепції, розширенні
загального тематичного обсягу національної музики, у стильовому забарвленні “життєвого простору” мікро- і макросвітів.
У контексті культурно-мистецької ситуації постмодерну композиторська творчість і структуровані
форми її референції, що взаємодіють між собою, —
це дискурсивна творчість, діяльність з інтерпретації та реінтерпретації образів, текстів, тем. Так,
повноцінна інтерпретація музичних творів означає
збереження, розкриття й збагачення фіксованого на
символічно-знаковому рівні задуму композитора.
Культурна репрезентативність символу, знака,
на чому наголошують постмодерністські філософи,
зумовлює виникнення множини їх транскрипцій,
що приводить до дискурсу — методу з’ясування
смислової зумовленості текстових висловлювань
(дискурс як “мова, занурена у життя”) [11, 29].
Композиторський дискурс інтерпретується як
виражена інтенція сучасної музичної культури, яка
розкриває здатність суб’єкта до творення смислообразів засобами музичного мовлення, на основі суб’єктивних відчуттів, асоціацій, ментальних
особливостей (дослідження мовної комунікації
М. Ржевської, Б. Сюти та ін.)
Проблема дослідження національного дискурсу

сучасної музичної культури в контексті розвитку
композиторської творчості є предметом сучасних
наукових досліджень у музикознавстві. Наукові
пошуки здійснюються в декількох аспектах: дослідження національного характеру в його проекції на музичне мистецтво й музичну ментальність
(Г. Джулай, О. Марченко, Л. Кияновська), вивчення
ментальності в музикознавчому аспекті (О. Козаренко, Л. Кондратюк), особливостей виконавства
(І. Драч, О. Катрич, М. Маріо), аналіз ієрархії рівнів
художньо-естетичного відображення в українській
музичній культурі (В. Драганчук, Н. Костюк), специфіки побутування музики в поліетнічному середовищі (роботи М. Ржевської, В. Горлової та ін.).
Імперативом композиторської творчості, дискурсивним проектом автора, моделлю, придатною
для втілення образу, в найбільш широкому розумінні є поняття стилю. У роботі “Постмодернізм
в українській камерній музиці 80‒90-х років ХХ
сторіччя” О.Берегова ґрунтовно аналізує фундаментальні змістові характеристики стилеутворення
в українській камерній музичній культурі, визначає
специфіку стильових градацій сучасного композиторського письма. У роботі наголошено, що “орієнтиром, своєрідним духовним кодом у музичному мистецтві на межі століть є стиль — поняття,
за допомогою якого можна підійти до найбільш
кардинальних сторін творчого мислення, особливостей естетико-філософських поглядів митців
і цілих художньо-історичних епох. Дослідження
етичних закономірностей в музиці закладає підвалини для мовно-композиційних, драматургічних,
порівняльно-типологічних узагальнень і навіть
може наштовхнути на деякі евристичні прогнози…
Наприкінці ХХ ст. смисл поняття “стиль” звужується до моделі, знаку, лаконічної формули” [2, 11].
Поняття “стилю” слугує характеристикою індивідуальних особливостей манери письма композитора, на позначення специфіки виражальних
засобів музичного мовлення. Стильові характеристики притаманні як цілому мистецькому напрямку
або виду художньої культури, так і особистісноіндивідуальному типу музичного письма, представленому в різноманітних формах, що інтерпретується як стилістичне мислення.
Стилістичне мислення як втілення індивідуального творчого пошуку митця ґрунтується на
постмодерних тенденціях у музичному мистецтві
України ХХ‒ХХІ ст., пов’язаних із процесами
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інтеграції рівнів і пластів музичного мовлення,
зверненням до різних жанрів, епох, стилів, взаємопроникненням народного і професійного, традицій і новаторства тощо. Серед методів, шляхів
авторських стильових індивідуалізацій музичної
мови — осучаснення класично-романтичних традицій з акцентованою психологізацією образів;
синтезування мистецьких доробків європейської
культури й цитатно-метафоричний тип тематизму;
стильові експерименти під впливом авангардних й
неоромантичних тенденцій; синтезування генетично типових національних форм із стильовими досягненнями світової музичної культури, їх експресивносимволічна наповненість; поєднання фольклорних
джерел з сучасними формами художнього мислення та ін.
Домінантою темою сучасного музикознавства
є проблема композиторсько-стильової індивідуальності. Арсенал сучасної композиційності є розмаїтим, художньо-естетичні можливості справді
безмежними, ставлячи композитора перед ситуацією вибору. Сучасна професійна музика є складною мистецькою конструкцією з властивими їй
взаємозв’язками й функціональними взаємозалежностями, призначеними для виявлення ціннісних
й ментальних орієнтацій особистості-творця й зорієнтованими на слухачів, їх прагнення, почуття,
роздуми, мрії.
Формування індивідуального мистецького стилю композитора відчутно відбувається під впливом
загальностильових художніх тенденцій, а також
найновіших композиторських технік. І. Гайденко
запропонувала визначення поняття “композиторська техніка” як “сукупність методів, що використовуються у процесі створення музики та забезпечують первинну генерацію, розробку, організацію
музичного матеріалу, його фіксацію, конвертацію
та звукову реалізацію” [3, 10]. Водночас постмодерністська естетика інтегрує традиційні здобутки
культури, представляючи можливість її відтворення у нових смислах і значеннях.
На думку О. Берегової, “постмодернізм — це
повернення до традицій, але на якісно новому
рівні: в систему художнього мислення включені
всі попередні стилі, форми і жанри, які набувають знакової, символічної семантики. У камерноінструментальній творчості сучасних українських
композиторів — представників культури епохи постмодерну, виразно переплітаються й синтезуються

в нові семантичні лексеми класичні традиції і новаторський пошук, сміливий експериментˮ [2, 9].
Стилістичне мислення як авторизація індивідуальності композитора — це змістове оприявлення
внутрішнього особистісного світу митця (життєвий
досвід, обдарованість, світогляд, ментальність, художні й мистецькі уподобання тощо). Процес композиторської творчості у своєму сутнісному представленні є способом самореалізації й візуалізації
індивідуальності композитора. Створені художні
образи митця є проекцією самості його внутрішнього світу, суперечливого й експресивного, витонченого, досконалого. Стилістичне або музичне
мислення є самореференцією ментальності творця,
яка лежить в основі розвитку музичного сприймання і уявлень.
Професійний композитор висловлює своє ставлення до світу, об’єктивуючи різнобічний духовний
зміст у сконструйованих за законами мистецтва образних моделях і надаючи їм забарвленості художньої мови. Художнє мовлення твору об’єктивується
у сфері інтонаційної образності. “Музична інтонація, — зазначає російський музикознавець і композитор Б. Асаф’єв, — ніколи не втрачає органічного
зв’язку зі словом, танцем й мімікою (пантомімою)
людського тіла, осмислюючи закономірності музичних форм й інтерпретуючи їх за допомогою
специфічних музичних засобів” [1, 212]. Внутрішня спорідненість мовної та музичної інтонації, за
Б. Асаф’євим, притаманна синкретизмові первісного мистецтва: єдність рухів тіла, слова і музики,
трудових процесів, обрядових дійств. Розглядаючи
інтонацію як явище тонової напруги й результат тонового зусилля інтелекту, дослідник вважає її процесом, адекватним безперервності мислення, що
супроводжується своєрідним розумовим диханням
і ритмом, “мисленнєвим інтонуванням” [1, 365].
“Мисленнєве інтонування”, або мову музичного мистецтва періоду постмодерну, правомірно розглядати як процес творення суб’єктивних смислів,
які, набуваючи мистецького формовияву, перетворюються на феномени культури інтерсуб’єктивного
значення.
У контексті дослідження мистецької діяльності діячів української культури привертає увагу монографічна праця О. Козаренка, присвячена
феномену музичної мови. Відомий композитор і
музичний теоретик узагальнив теоретичні розробки з проблематики комунікативних властивостей
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музики в контексті музично-історичного процесу,
аргументовано довів важливість урахування специфіки музичного мовлення у процесі конструювання музично-семіотичних систем, формування
семантики знака й інтерпретації музичного тексту.
Семіотичний аспект дослідження вченим музичноісторичного процесу представляє досвід оцінки
творчості сучасних українських композиторів, зокрема й періоду постмодерну [9].
Мова, якою звертається до світу митець, — це
складноструктурований комплекс виражальних засобів і прийомів, технік, які утворють стилістичну
основу почерку композитора. У контексті сучасної
музики мовно-виражальні засоби процесу композиторського письма є органічною ланкою оприявлення композиторської індивідуальності, персоніфікованим виразом особистісних смислів, трансформацією суб’єктного світу у світ об’єктний, проекцією
глибинних інтенцій і бажань людини, що прагне
бути почутою.
Доречно наголосити, що в українському музичному мистецтві кінця XX — початку ХХІ сторіччя відчутними є трансформаційні зміни музичнообразного мовлення, стильових орієнтирів, що
пов’язано з домінуванням естетики індивідуалізму
в ситуації постмодерну, принципами суб’єктності
композиторського письма й тенденціями розвитку
музичного мислення.
Звертаючись до композиторського доробку
В. Рунчака, а саме до фаготових композицій, які
концентровано репрезентують світоглядну естетику
митця, слід зауважити, що Володимир Петрович
Рунчак — композитор із вокальним, інструментальним і симфонічним мисленням, його мистецьке
чуття як композитора сучасного періоду розвитку
музичної культури є відповідним її загальностильовим й художньо-образним характеристикам і водночас має оригінальні, специфічні риси.
Музичну творчість В. Рунчака представлено
жанровим різноманіттям, водночас вона відтворює
єдину цілісну систему світобачення митця, характеризується драматичністю, емоційністю, психологічною відвертістю й динамічною напруженістю
думки. Високий професіоналізм, повага до вітчизняної культури, широта поглядів, модерністські
імпровізації обумовили масштабність мислення
композитора, довершеність музичної форми, оперування складними тематично-образними категоріями в мистецтві.

Інструментальне зацікавлення фаготом спонукало композитора до написання циклу “Зошит
фаготистаˮ (1981–1988). Цикл містить 2 пʼєси
для фагота соло; 3 пʼєси для фагота та фортепіано;
пʼєса для 2 фаготів, яка пізніше перероблена для
двох саксофонів.
Перший твір композитор створив, коли навчався в консерваторії на початкових курсах і композицією займався факультативно, а згодом “2 п’єси
для фагота соло” були представлені на перевідних
іспитах на композиторський факультет, де цей твір
визнано слабким (хоча згодом твір рекомендовано
оргкомітетом Всеукраїнського конкурсу духовиків
як обов’язковий).
“2 п’єси для фагота соло” було написано для
Тараса Осадчого — студента класу професора
В. Апатського, який показав відмінні успіхи в навчанні (нині концертмейстер Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України). Уже після закінчення консерваторії композитор вирішив дописати декілька п’єс і об’єднати
все в “Зошит фаготиста”, який повністю виконав
Т. Осадчий. Усі п’єси із “Зошита фаготиста” є різнохарактерними та яскравими.
Твір складається з двох п’єс (частин): Lamento
(жалібно) та Perpetuo moto (вічний рух). Твір має
чіткі часові рамки. Форма першої частини — період, що складається з трьох речень. Перше речення
роздумливого, “космічного” характеру, в другому
розробляється тематичний матеріал першого, у
третьому реченні повертаємося до інтонації першого із завершенням .
Перше речення частини твору — sostenuto assai,
lugubre e rubato — починається ходом фагота від
до-дієз великої октави до мі першої октави. Це інтонаційне зерно є опорним мелодійним рухом, що
має повторювальний характер упродовж усієї частини. Перше проведення звучить на рр, широкоінтервальне сполучення надає інтонації масштабності, величності, спокою, рівноваги. Характерним
є перемінний розмір (10/4, 11/4, 12/4, 9/4, 7/4, 14/4,
10/4, 5/4, 6/4). Така змінна метроритмічна організація є одним з широко-використовуваних прийомів
сучасної музики. Це надає звучанню довільного
характеру. Виконавство початку твору — це передусім осмислення кожної інтонації, широке фразування, динамічна гнучкість, відчуття ритмічної
пульсації у паузах.
У другому реченні — doppio piu mosso —
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ускладнюється ритмічна організація, інтерваліка
мелодійного руху. Мелодія набуває більш збудженого характеру. З’являються синкопи, секстолі. Завершується трелями на нотах другої октави (до,
до-дієз, ре), які різко переходять в нижній регістр і
завершується нотою сі бемоль контроктави. Динаміка виконання трелей — fff. Цей момент є кульмінацією твору. Для виконавця складність становить
виконання трелей у верхньому регістрі.
Завершення твору повертає нас до інтонацій
початку (doppio meno mosso quasi prima). Фінальна
фермата виконується як інтервальна сполука, виконання якої зазначене автором зверху.
Друга частина — allegro energico, molto
espressivo — побудована у вільній одночастинній
формі. Організація 16-тими на початку частини, яка
виконується на стакато, задає рух і динаміку надалі,
коли організація мелодичної інтонації відбувається
тріолями. Композитор постійно застосовує акцентовані ноти, які є інтонаційною опорою і надають
звучанню енергійності. Характерним для частини є
постійна зміна розміру (4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 8/8, 6/8 та
ін.). Часто трапляється комбінація повторних нот.

Усі ці прийоми в комплексі надають звучанню
насиченості, створюють враження постійного руху.
В останньому такті динаміка від pp до ff на одній
повторній ноті, що є непростим для виконання на
фаготі, адже динамічна градація фагота не є виразною, а специфіка виконання частини вимагає від
виконавця динамічних відтінків, гострих акцентів і
відчуття метроритму. Виконання цих вимог у комплексі є запорукою успішного відтворення образу
частини.
Показовим прикладом втілення світоглядної
естетики митця є “Дві п’єси для фагота соло” із
“Зошита фаготиста” В. Рунчака, представлені двома різнохарактерними мініатюрами, що презентує
сучасне композиторське і виконавське мислення,
для якого характерним є висока градація емоційної
подачі, динамічність звукової тканини, інтервальне інтонування, висока темпоритмічна складність,
технічність, драматургічна цілісність і контрастність як принцип драматичного розвитку.
Представлені фаготові мініатюри — композиційні ескізи, відкривають світоглядний світ митця,
сповнений виразного естетичного відчуття, з при-
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таманними йому гнучкістю, експресією, драматургічною прозорістю. Тенденції автора до естетизації
музичного образу наголошені метафоричністю музичних інтонацій, провідна роль в організації яких
в довершене ціле належить ритму, а також яскравою характерністю інтервальної палітри, динамічними й штриховими градаціями.
Художність й яскрава репрезентативність твору віддзеркалює глибоко індивідуалізовані композиторські рефлексії, пластично-імпульсивний
характер композиторської думки. Контрастність як
принцип драматичного розвитку органічно поєднує
в цілісну музично-семантичну систему оркестрові
й сольні епізоди, так, зокрема оркестрове звучання
переінтоновується у соло фагота, представляючи
систему “звуко‒ідей‒образів” через драматургію і
семантику інтонацій. У п’єсах контрастно поєднано таємничість і збуджений неспокій, мрійливість
і “вічний рух”. Драматургія твору побудована на
внутрішній контрастності, відтворює цілісну систему образів-тем у їх логічній і психологічній єдності. У творі відчутно загальну тенденцію епохи
постмодерну з її філософськими пошуками, мис-

тецькими прозріннями, з її прискореним темпом
творчого ритму і художньої еволюції.
Яскрава самобутність В. Рунчака виявилась як
у експресивному доборі музичних тем, так і в доборі художніх засобів для розкриття їх змісту. Композитор конкретизує музичні інтонації, виявляє їх
характерні риси: вміло передає напружений ритм
життя, пульс нової епохи, водночас поринає у світ
мрій, де є місце витонченим почуттям, й розквітає
в життєствердній, непереборній силі життя.
У “2 п’єсах для фагота соло” виразним є стилістичне мислення композитора, яке уособлює
неокласичні та авангардні формотворчі принципи, конструктивні властивості форми, динамізм
протиставлення, інтервальних і темпоритмових
можливостей. Чистота музичної інтонації, структурна компактність, строгість і логічність викладу органічно притаманні індивідуальному стилю
композитора. Творча манера композитора тяжіє до
драматургічної “компактності”, ясності форми, до
яскравих і контрастних барв інструментального
звучання, фактурної об’ємності, семантично сконцентрованого тематизму. Внутрішня організація
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та психологічна загостреність художніх образів у
процесі їх розкриття, величезна емоційна наснага
та експресивність звучання –ті риси, що стали характерними для творчого методу композитора.
Висновки. Отже, в українському музичному
мистецтві кінця XX — початку ХХІ сторіччя відчутними є трансформаційні зміни музично-образного
мовлення, стильових орієнтирів, що пов’язано з
домінуванням естетики індивідуалізму в ситуації
постмодерну, принципами суб’єктності композиторського письма й тенденціями об’єктивації музичного мислення, які відбивають характерні риси
організації індивідуальної творчої суб’єктивності,
особистісного світу митця у творенні індивідуальних мистецьких стилів, які безпосередньо формують інтерсуб’єктні смисли художнього мислення
епохи і представлені розвитком музичного інтелекту через набуття якісно нових рис професійної
композиторської техніки порівняно з попередніми
етапами музичного розвитку.
Творчість В.Рунчака (на прикладі фаготових
ескізів із збірки “Зошит фаготистаˮ) — яскрава
презентація суб’єктно-індивідуального композиторського письма естетики постмодернізму, приклад самоперсоніфікації мистецького простору,
що конструюється. Самобутність індивідуальнокомпозиторського стилю проявляється у композиціях для фагота: 1) вираженою комунікативністю

форми; 2) яскравою сюжетністю; 3) динамічною й
метроритмічною сміливістю; 4) імпровізаційністю
інтервальних сполук; 5) афективністю настрою й
експериментальною логікою.
Камерно-інструментальна музика сьогодні є
тим пріоритетним жанром, у якому здатні втілитися й розкритися експериментаторські мистецькі шукання сучасних вітчизняних композиторів.
Камерно-інструментальні опуси сучасних митців
конкретизуються в музичних творах для різних ансамблевих складів або камерних оркестрів, в концертах для солюючого інструмента з камерним оркестром, що є показовим для художньо-мистецької
ситуації постмодерну з її тяжінням до камерних
форм, внутрішньої експресії, емоційності, драматизації напруги й динамічності градацій, смислової
екзальтації.
Мірою розвитку сучасної культурно-мистецької
ситуації стає зрозумілим, що світоглядна естетика
постмодернізму ґрунтується на нових засадах конструювання смислових і художніх практик. Сильними сторонами постмодерністського мислення
є визнання культурного поліфонізму, відвертість
музичного мислення, звільнення від догматизму
форм, сюжетів, образів; відкриття мистецького
простору для інтерпретацій і діалогу, а отже, і для
відкриття нових смислів.
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Морщакова Наталия
Концептуальное проявление мировоззренческой эстетики музыкальной культуры постмодерна:
фаготовые композиционные эскизы В. Рунчака
Аннотация. Мировоззренческая художественная эстетика музыкальной культуры постмодерна, воплощаясь
в камерно-инструментальном жанре, концептуально тяготеет к конструированию новых смысловых и художественных практик, основополагающими характеристиками которых являются диалогичность, открытость музыкальной речи, освобождение от догматизма форм, сюжетов, образов, открывая возможности для авторского
дискурса — композиторского творчества и объективации феномена музыкального мышления.
Примером воплощения мировоззренческой эстетики постмодернизма являются “Две пьесы для фагота соло”
из “Тетради фаготиста” В. Рунчака, которые представляют современное композиторское и исполнительское
мышление, индивидуальный стиль композиторского письма, его звуковыразительную палитру.
Ключевые слова: мировоззрение, постмодернистская эстетика, стиль, музыкальное мышление, интерпретативность, композиторская стилевая индивидуальность, дискурс, музыкально-образная речь, музыкальное творчество.

Morshchakova Nataliia
Conceptual Ideological Expression of Musical Culture of Postmodern Aesthetics:
Bassoon Composite Sketches by V. Runchak
Summary. Ideologically — art aesthetics musical culture of postmodern embodied in chamber-instrumental genre, conceptually inclined to designing advanced semantic and artistic practices, fundamental characteristics which are dialogic
openness musical speech, freedom from dogma forms, stories, images, opening opportunities for copyright discourse — compositional creativity and objectification of the phenomenon of musical thinking.
An example of embodiment of ideological aesthetics of postmodernism is “Two Pieces for solo bassoon” with “bassoonist Notebook” by V. Runchak presenting contemporary composer and performing thinking, individual style of composer
writing palette of sounds.
Key words: outlook, postmodern aesthetics, style, musical thinking, composer-style identity, discourse, musical and
figurative speech, musical creativity.
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Анотація. Стаття порушує питання герметизму поетичних
текстів Тараса Шевченка. Насамперед ідеться про перехід сприйняття з конкретно-історичного на есхатологічний рівень парадиґми. Герметичний алгоритм твору дає можливість реципієнту
відчути єдність трансцендентного й видимого, потенційного й актуалізованого.
Ключові слова: герметизм, аналоґічна парадиґма, іманентна
свобода, пророчий контекст, метафізична інтуїція, трансцендентність, поет і реципієнт.

Космос поета творить історію. Метаісторія, сталість, Сутність огортає конкретні відчуття життя в поетичних творах
Тараса Шевченка. Стале Буття, досконале й нескінченне, дає
шлях конкретним динамічним сутнім, динамічному буттю.
Метафізичні контексти поетичної думки відділяють сталість
періодів від динаміки ритму у вигляді аналогій. Динамізм контекстів оживлює статику морального часу в напрямі від символу до буттєвого ритму й аналогії. Ритм, за Св. Авґустином,
асоціюється з числом (numeros). Він є знаком раціональної організації світу (єдності парності й непарності, скінченного й
нескінченного), основою порядку (ordo), просторово-часової
організації періоду як латентного принципу поетичного герметизму. Проте аналогії, пов’язані з інтроверсною пам’яттю,
а отже, позначені духовно-історичним герметизмом, безпосередньо стосуються пророчого характеру мислення поета.
Конотації поняття “герметизм” містять у собі елементи історії
пізнання культури й духовності. Інтерпретація трьох останніх
віршів Тараса Шевченка, в основі якої лежить герменевтичний
принцип осмислення особи і творчого процессу, дає можливість виявити аналоґічну парадиґму поета.
“Зійшлись, побрались, поєднались…” (5 грудня 1860,
Петербург) написано, на думку деяких шевченкознавців, у
конкретиці історичних фактів. “Вірш, який поет створив незадовго до смерті, — стверджує Ніна Чамата, — […] завершує
розробку теми родинного життя і щастя, яка у 1859–1860 роках, маючи явну автобіографічну основу, особливо привертала
увагу Шевченка. Різко протиставлені за змістом дві частини
елегії […] відбивають етапи особистої драми поета — сподівання на щасливе одруження та власну родину й усвідомлен150
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ня згодом нездійсненності цих сподівань” [2, 731].
Ніби й так… Але Шевченко не був би Шевченком,
якби все було так просто.
Зійшлись, побрались, поєднались,
Помолоділи, підросли.
Гайок, садочок розвели
Кругом хатини. І пишались,
Неначе князі. Діти грались,
Росли собі та виростали…
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали,
А ми неначе розійшлись,
Неначе брались — не єднались.

Коли читаєш ці десять рядків, — відчуваєш метафізичний жах, буттєву нескінченність і бездонність. І тут немає жодного “різкого протиставлення
за змістом двох частин”, навпаки — очевидною є
перехід, цілісність колообігу життя, розкриття вічності в кожному наступному етапі онтолоґічної
парадигми. Такий текст не може постати внаслідок розчарування в невдалих спробах одружитися.
Хворий поет, який передчував кінець свого земного життя, міг сприймати незвершені стосунки із
жінками лише як нестачу краси, істини і блага у
своєму житті. Це — метафізичний контекст.
Швидше має рацію Юрій Шевельов, стиль думки якого вражає передчуттям вічності, виявленим у
цитованому творі Тараса Шевченка. Дослідник зазначає: “Вірш не може бути автобіографічним […].
Та й до віршів Т. Шевченка цього періоду не можна
підходити з погляду слідчої комісії чи з критеріями
реалістичної творчости. Аспекти простору й часу в
них або невизначені, або взаємосуміщаються. Дія
у цих віршах відбувається і ніде, і всюди, у дану
хвилину й водночас у минулому та в позачассі. Що
суттєво в них, то це поєднання образів та мотивів
і алюзивне поле цих образів, мотивів і їхніх поєднань” [1, 69]. Критик вживає поняття “алюзивне
поле”: це, власне, — Logos, духовне поняття, динамізм Слова поета, тобто ціла поетична творчість.
Зійшлись, побрались, поєднались,
Помолоділи, підросли.
Гайок, садочок розвели
Кругом хатини. І пишались,
Неначе князі. Діти грались,
Росли собі та виростали…

“Алюзивне поле” шести рядків першої половини вірша — це поклоніння онтичному руху, досконалості й вічності народу. Аналізуючи “алогізми”
у вірші, Ю. Шевельов робить несподіваний пасаж:
“Мініятюри, створені 1860 р., — це поезія для утаємничених, це, у певному розумінні, езотерична
поезія, недоступна для необізнаного, випадкового
читача. Неясність та навмисна алогічність аж ніяк
не є недоліком” [1, 69].
Але структура концепту серця руйнується через
руйнування концепту родини: чоловік — жінка —
дитина / динаміка — сталість — творчий акт. Руйнуються екзистенційні сталості національного суспільства, що в історії актуалізували метаісторію,
іманентну свободу людини. Поет відкривається на
космос і усвідомлює свою “малість” до кінця: щось
змінити могла б тільки любов:
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали,
А ми неначе розійшлись,
Неначе брались — нє єднались
(Рядки 7–10).

“Брались” — телеолоґія українського народу.
“Не єднались” — онтичність народу актуалізувалася в історії половинчасто: сталість свідомості вистояла, натомість динамізму нерідко не вистачало.
Християнство набрало історичного динамізму в
контексті свідомості воскресіння у жертвах трьох
століть.
Так само в поезії Тараса Шевченка оприявнюється контекст жертви, який відтворює нестачу історичної динаміки народу. Геній, охоплений
Logos(ом), зменшує цю нестачу в трансценденції
почуття любові. Шевченко зникає в “малості”, у
космосі “формальної безкінечности мови”. Залишається його Слово і народ, “…зникає, розчиняється межа між ліричною та епічною поезією” [1, 69].
Але в “малості” поет “переймає і пропускає через
себе всі образи своєї поезії, усі образи реальности”
[1, 69]. Людина не свята, але покликана до святості.
Поет — лише геніальний інструмент і вже не може
ним не бути.
Думка Тараса Шевченка чи не в останній раз кидає погляд на “малість” людської культури у вірші
“Кума моя і я…”. Перше, що впадає в око в цьому
творі (датованому орієнтовно вереснем — груднем
1860 р.), — відсутність “самодостатнього змісту”.
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Це стилістична риса багатьох поезій Тараса Шевченка, яка особливо виявляється наприкінці життя
поета. У підтексті вірша можна відчути “змалення”,
“зниження” того, що марно вивищується в земному
вимірі. Духовний прорив у парадигмальний рівень
цінностей дається поетові непросто. Він страждає
фізично й душевно, — і це відчувається в гіркоті
його напруги й у несподіваному для читача ґротеску: тілесне й творче життя Шевченка підійшло до
кінця, і він не знайшов щастя ні для себе, ні для
України. Попереду — мить справжнього звільнення від тіла, що дає нову надію. Поет кепкує над
недосконалим естетичним утіленням того, що в
житті людини покликане формувати дух: над обрядовими елементами православної культури й над
патосом держави.
Шевченкознавці вбачають в образі “Петрополіського лабіринту” вулиці Петербурґа [5, 760].
Проте тлумачення цього образу Шевченка в цьому періоді його життя не може бути ознозначним.
Душа поета вже виходить за межі імперії та її духовної “тьми”: Кума моя і я / В Петрополіськім лабіринті / Блукали ми — і тьма, і тьма… (“Кума моя
і я…”, рядки 1–3). Окрім формально-ґраматичних
крапок наприкінці третього рядка, тут присутні
смислові (сутнісно-ідейні) крапки.
Структура смислу формується з двох герметичних антиструктур з протилежними періодами
й ритмами. Слово “тьма”, яке повторюється двічі
для посилення негативного враження, тепер уже
не є для Шевченка тільки “тьмою” столиці та імперії, яку вона уособлює. Це також “тьма” у серцях
“куми” (Н. В. Тарновської) та самого поета. Алюзії
цілого поетичного життя, принаймні від “Гайдамаків” до “Світе ясний, світе тихий!…” та “І Архімед, і Галілей…” розколюють шкаралупу земного життя поета. Він — одинокий. І остання тепла
симпатія Шевченка — одинокість Надії Василівни
Тарновської. Поет її не “судить”. Він “маліє”, приєднавшись до її “убогого” серця. Шевченко не відчуває себе ні “пророком”, ні “батьком нації”. Він
усвідомлює, що він нічого не знає про цей світ. Що
цінності цього світу, які він збирав у стражданнях
цілого життя, не зробили його ні “зрячим”, ні “мудрим”.
Так у свідомості Шевченка з’являється “межа
світла і темряви”, але вже не інтелектуального, але
містичного характеру. Подібне відчуття передане поетом у вірші “Ликері” (серпень 1860), де він

прагнув рятувати не так молоду дівчину (з якою
мав намір одружитися), як її “незграбну” душу:
Моя ти любо! Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби Його — ми люде!
(“Ликері”, рядки 7–13).

Тепер подумки розмовляючи з Н. Тарновською
у вірші “Кума моя і я…”, Шевченко наголошує на
подвійності “тьми” у серцях і тим самим — у їхній
єдності. Поет тут не вчитель і не суддя. Він почувається на рівних із стражденною, як і він, жінкою,
і це породжує тепло у процесі “маління” поетової
свідомості. Ми майже переконані з контекстів і підтекстів цього вірша, що дух Тараса Шевченка радів
такому процесу “маління” і закінченню свого життя на землі.
У процесі “маління” тілом і душею Шевченко
відкидає екзистенцію як форму детермінізму. Його
іманентна свобода іноді детермінує ситуацію, яка
набуває лише конкретних часових рис.
Стан поета у вірші — це швидше передчуття
духовної радості, аніж “відстороненість од реальності” [3, 652]. Шевченко, можливо, як поет передчував екстаз (екстатичну мету) виходу в невідомий
йому всесвіт духу. А це пов’язано з емпіричним,
історичним і часовим відчуттям. Споріднена душа
Н. В. Тарновської давала поету інтелектуальні сили
для творчості: “Ходімо, кумо, в піраміду, / Засвітим
світоч”. І зайшли / (“Кума моя і я…”, рядки 4–5).
“Світоч” — це новий рівень свідомості поета.
Новий період, у якому слід відчути нові буттєві
ритми, аби старі символи не перекрили пам’ять
метаісторії. Шевченко іронізує над єлеєм, миром,
священиком, котрий керує хором і якого поет називає “лакеєм” “чи то жерцем”. Лакеєм кого або чого?
Напевно — чого? Лакеєм матеріалізованих цінностей вічності: єлею, мира, соціального стану (“чорнявенький і кавалер”). Слова з духовного концерту
Бортнянського (які “хор ревнув”) ставлять крапку в
трагікомедії людського життя на землі: “О скорбь, /
О скорбь моя! О скорбь велика!” / (Там само, рядки
13–14).
Логічне й духовне завершення “гомерично-
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го” характеру вірша “Кума моя і я…” виходить на
останній буттєвий ціннісний рівень Тараса Шевченка у поезії “Чи не покинуть нам, небого…”.
Герметичні антиструктури останніх віршів Шевченка в нових періодах і ритмах вказують на душу
самого поета, яку він уже відчуває як цілість у
Logos(і). Разом із тілом відходять останні моменти
духовно-раціонального детермінізму Шевченка як
людини і поета:

невідомого буття. Марія з однойменної поеми дізнається про смерть “провозвістителя Месії” і теж
радіє:
В Єрусалимі говорили
Тихенько люде, що стяли
У городі Тиверіаді
Чи то якогось розп’яли
Провозвістителя Месії.
– Його! — промовила Марія,
І веселесенька пішла
У Назарет.
(“Марія”, рядки 277–284).

Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу,
На той світ, друже мій, до Бога,
Почимчикуєм спочивать.
(“Чи не покинуть нам, небого…”, рядки 1–7).

І далі — про свого Сина, Месію:

В автоґрафі твір датовано 14–15 лютого 1861 р.
— за 11 днів до переходу Шевченка в іншу реальність (26 лютого за старим стилем).
Вихід із земного життя і входження у вічність
сприймається поетом як звичайна подія, навіть як
буденність. У народно-розмовному стилі, за допомогою дещо зниженої лексики висловлюється стан
готовності, згоди на перехід, усвідомлення завершеності земного шляху:
Втомилися і підтоптались,
І розуму таки набрались,
То й буде з нас!
(Там само, рядки 8–10).

Шевченко передає нам радісний, уже есхатологічний “присмак” своєї тепер майже позатілесної
духовності:
Ходімо спать,
Ходімо в хату спочивать…
Весела хата, щоб ти знала!..
(Там само, рядки 10–12).

“Весела хата” — конкретна аналогія і “нова”
структура, що народилася з попередніх герметичних антиструктур. Утомленість поета життям нагадує про “хату”-домовину (фольклорний смисл,
символ, міт). Проте суть поетової радості полягає
в містичному моменті його віри, в його передчутті

Як розпинать Його вели,
Ти на розпутії стояла
З малими дітьми. Мужики,
Його брати, ученики,
Перелякались, повтікали.
– Нехай іде! Нехай іде!
Отак і вас він поведе! –
Сказала дітям.
(Там само, рядки 704–711).

Таким є занурення душі людини в радість вічного життя, а отже, в нескінченність уже на землі.
Можливо, тому “хата — весела”. Монологічний
діалог Шевченка передбачає безмежний ряд реципієнтів, які входять у взаємодію завдяки новим
структурним смислам, періодам і ритмам, завдяки
власній трансцендентності, співвіднесеній із духовним стилем поета.
Натомість межа між темрявою земного життя і
тим життям, яке очікує поет, — нейтралізує будьяку кореляцію з його попередньою творчістю. У
Шевченківській енциклопедії читаємо: “Вірш виразно корелює із триптихом “Доля”, “Муза”, “Слава”, написаним 9 лют. 1858 у Нижньому Новгороді”.
І далі можна знайти посилання на “сфери космічні
й трансцендентні” [4, 767]. Проте вказівки на ці
“сфери” нейтралізуються теоретичним нерозумінням цих понять, як-от: “ліро-філософ. розмисли,
світоглядні узагальнення” (Е. Соловей). Навряд чи
муза виступає адресатом вірша, хоч, на жаль, саме
з цим — “опорним тематичним образом” (Н. Чамата) в однойменному творі [Там само] дослідники
найчастіше асоціюють об’єкт звертання Шевченка

153

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

у поезії “Чи не покинуть нам, небого…”. Муза як
певна абстрактна катеґорія уже не є актуальною, не
є “присутньою” в об’ємі переживань поета в часі
його переходу з однієї реальності в іншу, а отже, в
часі написання останнього вірша. Такі властивості
душі Шевченка як самоідентифікація та індетермінація (тобто внутрішня залежність, взаємна детермінація членів суспільства, а також протистояння
суспільним матрицям) для його відчуття вічності
тепер уже не мають буттєвого значення. Він “пережив” усі свої соціальні мрії.
Дивним видається семантичне плетиво пам’яті
поета, який готується до свого народження для
Неба. Тарас Шевченко входить у нове вистраждане буття: Ой не йдімо, не ходімо, / Рано, друже,
рано — / Походимо, посидимо — / На сей світ поглянем… / (Там само, рядки 13–16).
За народним звичаєм, поет пропонує своєму
“другові-небозі” перед тим, як вирушити в дорогу,
“посидіти”, в останній раз помилуватися світом,
в якому він страждав ціле життя. Шевченків емпіризм набуває містичного характеру. Ця духовна
якість простежується ще від віршів часу прощання з Кос-Аралом, де поет страждав, але залишив у
собі теплі спогади.
Світ страждань тепер видається Шевченкові не
вузьким (як то було за життя), але “широким”, “високим”, “веселим”, “ясним” і “глибоким” (рядки
18–20). Така світла пам’ять про своє драматичне
життя визначає вічність душі — “моя зоре”:
Походимо ж, моя зоре…
Зійдемо на гору,
Спочинемо, а тим часом
Твої сестри-зорі
Безвічнії попід небом
Попливуть, засяють.
(Там само, рядки 21–28).

Символ-аналогія “зоря серед інших її сестерзір” обіцяє поету проминальність почуття одинокості. Шевченко передчуває нову духовну спільноту (за християнською термінолоґією — спільноту
святих), до якої він незабаром увійде.
Підождемо ж, моя сестро,
Дружино святая!
Та нескверними устами
Помолимось Богу,

Та й рушимо тихесенько
В далеку дорогу
[…]
Благослови мене, друже,
Славою святою!
(Там само, рядки 27–36).

“Дружина святая” з “нескверними устами”. Передчуття святості відділяється у свідомості поета
від тілесно-матеріального і психолоґічного світу
земного убогого життя. Людська слава не має сенсу. Вона — ця “дружина святая — друг” — має
“благословити” “славою святою”. Очищення духу
надає Шевченкові нової надії, нових вербальних
структур.
Та поки час не настав, ще триває терпіння: А
поки те, та се, та оне…/ (Там само, рядок 37). Як
багато недомовленого в цьому рядку!.. Поет прагне залишити цілу парадигму нових структур свого
буття. Але кожна смислова структура вірша готується антиструктурою — аналогічним запереченням (старого) у символах та аналоґіях нових герметичних періодів і ритмів.
Переконаний у своїй швидкій смерті, Шевченко сміливо і красиво переходить свідомісно в іманентний аналогічний контекст внутрішньої трансценденції, що народжує новий естетичний порядок
особистісної вічності:
…у раю,
Неначе над Дніпром широким,
В гаю — предвічному гаю,
Поставлю хаточку, садочок
Кругом хатини насаджу.
Прилинеш ти у холодочок,
Тебе, мов кралю, посаджу...
(Там само, рядки 62–68).

Хто або що є “кралею”? Вона ж — і “небога”,
“моя сусідонька убога”, “друже мій”, “моя доле”,
“моя зоре”, “моя сестро, дружино святая!”, “друже
мій, о мій сопутниче святий!”… Хто вона і він, з
ким Шевченко буде “веселенько співати” “у раю”?
З ким Шевченко й “у раю” буде згадувати Дніпро й
Україну (рядок 69)? Мабуть, це — душа і дух поета,
який вже тепер, ще на землі, але вже не одинокий, у
передчутті входження до нової небесної спільноти
душ, котрі споглядають Бога. Цю душу ще певний
час потрібно охороняти, як “кралю”, щоб “дру-
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зі” й “вороги” не забруднили її. Останній штрих
Шевченкової есхатології — разом із нею, тією, яка
“прилине у холодочок” і буде посаджена ним, “мов
краля”: Дніпро, Україну згадаєм, / Веселі селища в
гаях, / Могили-гори на степах – / І веселенько заспіваєм… (Там само, рядки 69–72).

Творчість Тараса Шевченка закінчується крапками. Монологічний діалог із безмежною кількістю реципієнтів — триває… — у духовній формі
Буття — сталого, досконалого й нескінченного, що
актуалізує динамічний Logos людини.
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Яковына Оксана Петровна
Интерпретация трех последних стихотворений Тараса Шевченко как способ выявления
аналогичной парадигмы поэта
Аннотация. Статья поднимает вопрос герметизма поэтических текстов Тараса Шевченко. Речь идет прежде
всего о переходе внутренней идиоматической формы произведения с конкретно-исторического на эсхатологический уровень духовной парадигмы. Герметический алгоритм произведения дает возможность реципиенту ощутить
единство трансцендентного и видимого, потенциального и актуализированного.
Ключевые слова: герметизм, аналогическая парадигма, имманентная свобода, пророческий контекст, метафизическая интуиция, трасцендентность, поэт и реципиент.

Yakovyna Oksana
The Interpretation of the Last Three Poems of Taras Shevchenko as a Way to Identify the Analogical
Paradigm of the Poet
Summary. The phenomenon of poetic prophecy, especially given the mental dynamics of an artist, is associated with the
moral concepts of time, memory and history of Christian eschatology. The example of the prophetic Shevchenko’s texts becomes apparent transition from horizontal to vertical mind of the poet, mergers of foreboding time with causality and their
actualization in the moral consequence. Traced the path of poetic thoughts from the author’s self-knowledge and knowledge
of God to the knowledge of life, eternity, before the merger of freedom and human teleology in time. In the poems there is a
synthesis of the spiritual and social reality. Analysis of the prophetic texts of the poet seeks to show how people in the works
of Shevchenko get poetic and philosophical dimension of there own existence. The mystical dimension takes into Ukrainian
poet’s works of historical specificity in the unity of the individual and of the whole nation, in the experience of the infinity of
the past, present and future.
Key words: hermetism, immanent freedom, prophetic context, analogy paradigm, metaphysical intuition, transcendence,
poet and recipient.
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Анотація. В традиційній українській дитячій субкультурі закладені механізми аналізу явищ, пошуку аналогій, розвитку образного
мислення. На матеріалі потішок, забавлянок, веснянок, віршованих
казочок, колискових, загадок у статті проаналізовано форми інтерпретації символічних конструктів традиційної культури в традиційному дитячому середовищі. Зроблено проекції можливого впливу
складових традиційної дитячої субкультури на розвиток когнітивного потенціалу теперішніх дітей.
Ключові слова: інтерпретація, пізнання, символ, метафора, когнітивний потенціал, традиційна українська дитяча субкультура.

Вступ. Від самого дитинства ми здатні до таких складних
мисленнєвих операцій, як символічна репрезентація, тобто використання дій, образів і слів для зображення подій чи власних
переживань. У книзі М. Ф. Грушевського “Дитина у звичаях
і віруваннях українського народу” віднаходимо чимало підтверджень того. Антропоморфізація предметів, розігрування
ланцюга подій відповідно до навколишніх реалій надзвичайно
властиві дитячій субкультурі та фольклору як її виразникові.
Пошук подібності, аналогії — це ефективний когнітивний інстумент, завдяки якому відбувається багато класифікаційних
процесів, усвідомлення загальних властивостей через конкретне. Проте чимало надзвичайно сміливих, на думку сучасного
слухача, аналогій потрапили в тексти традиційної української
дитячої субкультури з культурного простору дорослих, втративши своє відверте символічне навантаження, але зберігши
когнітивні функції, зокрема розвитку образного мислення.
Отже, одним із етапів когнітивного розвитку є набуття вміння
помічати певні аналогії між предметами і явищами та здатності
характеризувати одні через інші. Відтак залучення складових
традиційної дитячої субкультури до розвитку сучасної дитини,
сприйняття нею на перший погляд складних і незрозумілих
символічних структур сприяє не лише входженню її у власну
культурну систему, а й когнітивному розвитку особистості.
Мета: розглянути тексти традиційної дитячої субкультури
крізь призму присутності в них сталих символічних конструктів, їхнього функціонального навантаження (зокрема, когні156

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

ярослава левчук

тивного потенціалу) та можливості сприйняття їх
сучасними дітьми.
Актуальність: з огляду на виклики часу, в навчальний процес залучається чимало складових
традиційної дитячої субкультури, здебільшого текстів. Ці тексти містять цілий комплекс культурних
смислів, які були зрозумілими носіям традиційної
української культури і частково втратили своє семантичне підґрунтя в просторі сучасної української
культури, проте зберегли потужний когнітивний
ресурс, який може бути використаний сьогодні.
Основна частина. Когнітивний потенціал мислення дитини двох років відрізняється від немовляти передусім здатністю до символічної репрезентації, тобто використання дій, образів і слів для
зображення подій чи власних переживань. У два з
половиною роки діти можуть гратися в символічні
ігри за допомогою бутафорських предметів, які нагадують реальні об’єкти, а у три з половиною роки
вони вже здатні зображати різні об’єкти за допомогою не схожих на них предметів або взагалі з
уявних предметів. М. Ф. Грушевський у книзі “Дитина у звичаях і віруваннях українського народу”
цитує: “Оце, бач, Явтусю, з ріжками паличка, оце
буде молода у вінку, оце й молодий, їде її сватати, а
вона ба як тіка од нього (паличка якраз скотилася з
горбка)” [3, 44].
На думку сучасного російського дослідника Г.
І. Берестнєва, саме предметні, а не мовні метафори є основою базового культурного коду кожного
народа, оскільки виникли значно раніше [1]. Серед найвиразніших предметних метафор іграшки
“повітряний змій”, “журавель-клацалка”, “возиккарета”, “возик-коні”, снігова баба, ляльки і тваринки з овочів і квітів, “павучок солом’яний з вистрибом”, обличчя ляльок-мотанок.
Аналогія — це ефективний когнітивний інстумент, завдяки якому відбувається багато класифікаційних процесів, реалізованих у дитячому фольклорі. “Людське мислення постійно послуговується аналогіями”, — зазначав американський учений
Дж. Оппенгеймер [21, 127]. На думку Д. Халперн,
більшість загальних висновків зроблено завдяки
поміченій подібності (аналогії та метафори) між
двома чи більше ситуаціями [18, 434]. Щоб витягти
порошину з ока, діти відтягують повіку, моргають і
приказують: “Порошко, порошко, вийди на дорожку, Дам тобі горошку!” [4, 83]. За принципом ана-

логії застосовуються і ворожіння, зокрема й дитячі:
“Вилий воду на колоду: чи на грім, чи на дощ, чи
на блискавицю?” [4, 61]. Р. Стернберг спостеріг, що
мислення за аналогією активізується для прийняття рішення, проводячи паралелі зі своїм чи чужим
досвідом [22, 353].
Механізм аналогії дитина вчиться відпрацьовувати також у загадці, у семантичній структурі
якої він закладений, коли назва предмета підмінена
назвою іншого предмета чи явища навколишнього світу. Досліджуючи комунікативно-пізнавальні
можливості загадки, Н.Б. Мечковська наголошує
на тому, що загадка становить азбуку образного
мислення: “Природа загадки пов’язана з однією з
фундаментальних властивостей людського мислення: здатністю чи вмінням людини бачити подібність і неподібність різних предметів (явищ,
подій) і на цій основі розуміти зв’язки предметів,
їх роди й види, розрізняти в навколишньому світі
загальне, часткове і особливе. Найбільш ранні вияви цієї здатності людської свідомості засвідчені,
по-перше, в мові саме в розвитку переносних (вторинних) значень слів і, по-друге, у фольклорі в найдавніших загадках” [12, 110].
Загадка оперує звичними предметами і явищами
для носія традиційної культури, аналогії та асоціації часто запозичуються з міфопоетичних засобів
(епітетів, порівнянь, метафор) інших фольклорних
жанрів, що є своєрідною підказкою для відгадки і
полегшує процес асоціювання.
У дитини XXI cт. такі асоціації здебільшого
не виникають спонтанно, проте їх усвідомлення
в процесі відгадки сприяє розвитку нестандартного мислення, стимулює процес віднаходження
непомітних на перший погляд аналогій. Якщо загальний шлях пізнання “порівняння пізнаваного з
раніше пізнаним” [15, 120] характерний для мови
буденної, то в загадках як особливому різновиді
лінгвокультурних текстів засобом пізнання є художній образ — метафоричне, метонімічне, парафрастичне висловлювання.
У загадках, які активно пропагуються зараз на
численних дитячих сайтах, у підручниках та іншій
дитячій літературі та які доволі легко відгадуються сучасними дітьми, акумульовано надзвичайно
місткі міфоритуальні символічні конструкти: “За
лісом, за перелісом, золота діжа сходить” або “За
лісами, за горами, золота діжа кисне” (сонце); “Ле-
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тів птах на дванадцяти ногах та одно яйце зніс”
(рік і 12 місяців); “Ішла пані в білому убранні, як
посипалось убрання — всю землю укрило” (Зима
і сніг); “Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на
кожній гілці по чотири гнізда, а в кожному, гнізді
по семеро пташенят” (Дні, тижні, місяці, рік); “Є
на світі кінь — всьому світові не вдержати”(вітер);
“Чорна корова всіх поборола. Білий віл всіх підвів”
(ніч і день); “Старий дід мости помостив, прийшла
молода — мости рознесла” (зима і весна); “Летить
орлиця по синьому небу, крила розкрила, сонце закрила” (хмара) [5].
На думку О. Ф. Лосєва, символізація явищ
[11, 228] здійснюється у пареміях завдяки універсальному мовному закону аналогії. Досліджуючи
взаємодію фізичного та метафізичного у свідомості людини, інтенцію до мислення образами,
В. В. Жайворонок вважає, що “природа аналогії у
постійному порівнюванні й віддзеркалюванні речей зовнішнього (предметного) світу в людському
внутрішньому (духовному) світі, оскільки обидва
мають спільне джерело й реалізуються у свідомості як результати впливів, з одного боку, психічного
на фізичне, а з другого — фізичного на духовне.
Тому символізація речі породжує зрештою символіку імені, бо символічний образ є не зовнішнім
зв’язком між двома об’єктами чи двома відповідностями, а внутрішньою аналогією, необхідним і
постійним зв’язком, отже, природною закономірністю” [6, 58].
Здатність мислити за аналогією зумовлює появу
здатності помічати спільне між двома об’єктами,
не пропускаючи й відмінностей. Американський
вчений У. Гордон, засновник групи “Синектика”,
яка послуговувалася аналогіями в розв’язанні задач, розглядав чотири типи аналогій: особиста (для
вирішення задачі необхідно уявити себе частиною
явища, що аналізується), пряма (порівняти задачу з рядом інших із зовсім іншої сфери аналізу),
символічна (потрібно відмежуватися від рамок, що
накладаються словами, і уявити чіткий зоровий образ явища) і фантастична (втілюється в далеких від
реальності ідеях, які можуть бути трансформовані
в практичні рішення) [20, 20].
Отже, одним із етапів когнітивного розвитку є
набуття вміння помічати певні аналогії між предметами і явищами та здатності характеризувати
одні через інші. У дитячому фольклорі трапля-

ються надзвичайно вишукані та поетично складні
метафори. Наприклад, видобуваючи зі стебла рослини фарбу, діти приказують: “Виїдь, виїдь, крілю,
на червонім коню! Твої сини порубані, попід мости
пометані” [4, 84]. Ця метафора побудована на аналогії червоної фарби та крові, на асоціації зламаної
рослини з порубаною людиною. Можливо, тут використано поетичний прийом із фольклору дорослих, проте не механічно, а органічно вплетено його
в дитячу гру, додаючи їй драматизму.
На запитання, звідки в них виникають нові ідеї,
багато вчених відповідають, що вирішенню завдань
сприяє усвідомлення аналогій і метафор, запозичених із різних академічних дисциплін. Аналогії та
метафори, наявні в дитячому фольклорі, можна
разглядати як початковий етап розвитку аналогії
як інструмента наукового мислення. Дитина, аналізуючи й засвоюючи світоглядні засади дорослих,
послуговується подібною системою аналогій. Усі
метафори та аналогії передбачають, що якісь два
поняття у чомусь схожі. Вдалі аналогії вказують
на схожість глибинних структур об’єктів навіть
тоді, коли ці об’єкти значно відрізняються один від
одного. За вдалої аналогії глибинні структури залишаються в цілому незмінними при переході від
невідомого до відомого, тоді як зовнішні особливості не відіграють вагомої ролі. Пошук аналогій
є кроком на шляху до опанування процесу метафоризації, вищого щабля не лише міфологічного, а також і наукового мислення з огляду на твердження,
наведені вище. Метафора, на думку О. Фрейденберг, — це є образ у двох смислах: вона міфологічна за формою і “поняттєва” за змістом [17, 115].
Дитячий фольклор, а особливо поезія пестування
сповнені образами-символами, які є світоглядною
базою певної культурної спільноти.
Перші асоціації між словом і предметом приходять до дитини через поезію пестування. Дитина
спочатку запам’ятовує звуковий рисунок слова, а
потім поступово співвідносить його з певним предметом або явищем. Акумулюючи в свідомості набір
констант, вона згодом апробує їх у жанрах власне
дитячого фольклору. З опануванням мови простір
довкола дитини деталізується. Те, що має назву,
стає ніби більш реальним. Слово зупиняє потік
вражень, закріплює їх у пам’яті, не дає розтікатися
нетривкому психологічному сприйняттю, допомагає дитині знову знайти й упізнати ці враження в
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просторі навколишнього світу чи власного тіла через послідовність запитань-відповідей в улюбленій
дитячій грі: “А де? — Ось...”. Зникнення/поява фіксує в уяві нове й уже відоме розташування предметів. В українському дитячому фольклорі існує
ціла група текстів класифікаційного спрямування,
у яких завдяки системі запитань і відповідей впорядковується взаємопов’язана інформація про певних персонажів.
Нерідко в подібних запитально-відповідних
комплексах на основі реальних зв’язків виникає
певна символічна взаємодія, оперта на міфологічну основу: “Товчу, товчу мак, мак,; За ступою дяк.;
Чого, дяче, плачеш?; Мачуха била,/ Їсти не давала,/ Тільки дала книш./ Де ж той книш?/ Ухватила
миш./ А де ж тая миш?/ Побігла під піч./ А де ж
тая піч?/ Вода затопила./ А де ж тая вода?/ Воли
попили./ А де ж тії воли?/ Довбні побили./ А де ж
тії довбні?/ Шашлі поточили./ А де ж тії шашлі?/
Кури поїли./ — А де ж тії кури?/ Коршак похватав./
А де ж той коршак?/ Полетів на море./ А де ж теє
море?/ Цвітами заросло./ А де ж тії цвіти?/ Дівчата
порвали./ А де ж тії дівчата?/ Хлопці побрали./ А
де ж тії хлопці?/ Пішли на войну./ А де ж та война?/
Аж серед моря” [7, 109].
У поданому тексті сконденсована значна кількість семантично насичених образів. Хтонічний
персонаж — миш — хапає ритуальну їжу — хліб
— і несе його під піч. Етносемантичний зв’язок
миші та хліба реалізується в прикметі: “Як миша
їсть волот [верхня частина снопа], так буде хліб
дорог”. Піч трактувалася як вівтар ушанування
предків. Вода затопила піч — уособлення боротьби
прастихій, наділених великою кількістю міфопоетичних тлумачень. Математична формула “на кожну дію знайдеться протидія” широко реалізується
в цілому комплексі текстів дитячого фольклору,
зокрема й у цьому. Воду випили воли — втілення
величезної сили, проте вони теж можуть бути переможені. Водночас перемога — зміна персонажів
відбувається так швидко, що навіть не вдається зафіксувати їхнє існування. У відповіді на запитання
“А де...?” виявляється, що об’єкт запитання вже
знищено або змінено його статус: “А де ж тії дівчата? — Хлопці побрали”. Єдиним незнищенним
є локус моря — стихія води як першопочаток, по-

чатковий стан всього сущого, еквівалент первісного хаосу, неодмінний елемент всесвіту. Цей текст
у книжці М. Ф. Грушевського атрибутований поясненнями: “Як дитина вже дещо тямить, як навчилася вже дещо балакати, та коли воно щось хоче, то,
забавляючи її, кажуть: «Я тобі казочку розкажу!»”.
Відповідно, від дитини сподіваються як не розуміння, то принаймні запам’ятовування викладених
зв’язків і властивостей. Це відповідає прагненню
самої дитини впорядкувати свої знання про світ, а
згодом узагальнити їх у вигляді зрозумілої для неї
моделі.
Отже, діти, пізнаючи світ, проходять усі етапи
розвитку міфологічного мислення, застосування
його в пізнанні світу та оперуванні ним. Відповідно, як і дорослі, функціонуючи в ритуальній системі, вони повсякчас актуалізують процес пізнання/
віднаходження міфологічних смислів.
Показовими в цьому плані є мотив випікання хліба (співвіднесення дитячої голови та хліба
в пестушках “Печу, печу хлібчик”), мотив дерева
життя у колискових (“Та щоб ти, дитиночко, росла
як тополя”, “...Великой виросни, великой, як верба”, “Дуля буде цвисти, дитя буде рости”, прихована перспектива життєвого шляху в забавлянках на
зразок “Кую, кую ніжку, поїду в доріжку”).
Якщо зіставити позицію американських психологів зі словами О. Веселовського про те, що “мова
поезії продовжує психологічний процес, який почався ще за доісторичних часів: вона вже користується образами мови і міфу, їхніми метафорами та
символами, але й створює за їхньою подобою нові”
[2, 107], отримаємо підтвердження широких когнітивних можливостей окремих складових традиційної української дитячої субкультури.
Висновки. Система культурних значень забезпечує взаєморозуміння всередині субкультури та
між соціальними інститутами і витлумачується як
широкий простір пізнання. А на індивідуальному
рівні у процесі пізнання смислів, значень і повідомлень формуються багатофункціональні комплекси культурних конструктів, організованих у
взаємопов’язані ієрархічні структури, які є одночасно конструктивними, репрезентативними, провокативними і директивними рушіями існування дитячої субкультури в системі традиційної культури.
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Левчук Ярослава Миколаївна
Ассоциативное мышление как инструмент когнитивного развития в системе традиционной детской
субкультуры: постановка проблемы
Аннотация. В традиционной украинской детской субкультуре заложены механизмы анализа явлений, поиска
аналогий, развития образного мышления. На материале потешек, словесных игр, песенок, стихотворных сказок,
колыбельных, загадок в статье проанализированы формы интерпретации символических конструктов традиционной культуры в традиционной детской среде. Осуществлены проекции возможного влияния составляющих традиционной детской субкультуры на развитие когнитивного потенциала современных детей.
Ключевые слова: интерпретация, познание, символ, метафора, когнитивный потенциал, традиционная украинская детская субкультура.

Levchuk Yaroslava
Associative Thinking as a Tool of Cognitive Development in the System of Traditional Childrenʼs Subculture:
the Formulation of the Problem
Summary. Ukrainian folk childrenʼs subculture includs many forms such as: folk songs and short poems, folk child toys
and games, special language. Most of this forms help to study and to get new knowledge. From childhood we are capable of
thinking such complex operations as a symbolic representation, using action words and images to describe the event or their
own experiences. At the age of two children can play a symbolic game with sham objects that resemble real objects. At the
age three and a half, they are able to depict various objects using things that do not look like them or to do things with imaginary objects. The book M. F. Hrushevskyi “Child in the customs and beliefs of Ukrainian peopleˮ finds a lot of evidence.
Humanisation of objects, playing under the chain of events surrounding the realities of children are extremely peculiar to
subculture and folklore. Search of similarity, analogy — is an effective cognitive tool, due to many classification processes,
awareness of common properties through concrete. However, many extremely brave according to the modern listener analogies hit the texts of traditional Ukrainian childrenʼs subculture of adult cultural space, having lost its symbolic load, but leaving cognitive functions, including the development of figurative thinking. According to D. Halpern, most general conclusions
are made due to spotted similarities (analogies and metaphors) between two or more situations. On Robert Sternbergʼs mind,
thinking similarly activated for a decision, drawing parallels with his or someone elseʼs experience. The ability of thinking
by analogy leads to the emergence of the ability of ignoring common between two objects. So one of the stages of cognitive
development is gaining the ability to ignore certain analogy between objects and phenomena and the ability to define one
through the other. Ways to attract traditional components of childrenʼs subculture to the development of a modern child, her
perception of seemingly complex and obscure symbolic structure promotes not only joining it in their own cultural system.
They also helped to develop their personal cognitive skilles.
The system of cultural values provides an understanding of the subculture and diference between social institutions and
describe the wide scope of knowledge. And on an individual level the knowledge of the meanings, values and messages generated multipurpose complex of cultural constructions organized into interconnected hierarchical structures that are both
constructive representative, provocative and legislative drivers of the existence of childrenʼs subculture system of traditional
culture.
Key words: interpretation, knowledge, character, metaphor, cognitive capacity, traditional Ukrainian childrenʼs subculture.
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Анотація. У статті робиться спроба охарактеризувати риси творчої манери видатної української акторки Л. П. Ліницької, яка належить до
другої хвилі корифеїв українського класичного театру. Її вчителями були
М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий та П. Саксаганський.
У багатьох виставах вона грала разом із М. Садовським та М. Заньковецькою, але ніколи не намагалася копіювати свою геніальну попередницю.
Л. Ліницька була актрисою широкого жанрово-стильового діапазону.
У дослідженні зосереджено увагу на виконанні нею двох зовсім протилежних за характером ролей — Софії та Варки — в п’єсі І. Карпенка-Карого
“Безталанна”, де виразно проявився її оригінальний талант — від психологічної переконливості до романтичного злету.
Ключові слова: корифеї української сцени, режисерське трактування
п’єси, акторський образ, жанрово-стильова ознака творчості, дебютні
ролі, газетна рецензія.

Актуальність проблеми визначається недостатнім станом
дослідження творчого шляху і мистецької діяльності видатної української артистки кінця ХІХ і початку ХХ ст. Любові
Павлівни Ліницької, яка належить до другої хвилі корифеїв
українського класичного театру. В ті роки в мандрівних трупах
була сформована національна театральна школа, що пізніше
визначила шляхи розвитку новітнього українського театру. Ці
питання продовжують і тепер хвилювати сучасних дослідників
мистецького процесу України. Хоча про становлення та перші
кроки українського театру, театру корифеїв написано чимало
праць [2, 3, 7], значення сценічної творчості акторів цього періоду, особливо Любові Ліницької, зберігає свою цінність для
українського мистецтва в теперішній час і потребує ретельного дослідження.
Метою статті є спроба охарактеризувати багатогранний
талант Л. Ліницької. Це дослідження спрямовано на розкриття творчих можливостей артистки при виконанні в одній п’єсі
“Безталанна” двох зовсім протилежних за характером і, можливо, найскладніших в українському класичному репертуарі
ролей — Софії та Варки.
Виклад основного матеріалу.
Минуло 150 років від дня народження видатної української
акторки Любові Павлівни Ліницької (1865–1924) — діячки
класичного українського театру, сценічна творчість якої проходила наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. Любов Ліницька —
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актриса другої хвилі корифеїв української сцени,
до яких належать Ф. Левицький, Г. Борисоглібська,
Є. Зарницька, І. Мар’яненко, І. Замичковський,
О. Суслов та ін. У творчому доробку Л. Ліницької
нараховується близько 140 зіграних ролей широкого жанрово-стильового звучання. Найвагомішими серед них були — Катря (“Не судилось”), Аза
(“Циганка Аза”), Маруся Богуславка (“Маруся
Богуславка”), Ярина (“Невольник”), Олена (“Глитай, або ж Павук”), Олеся (“Олеся”), Проня (“За
двома зайцями”), Тетяна (“Бондарівна”), Ґандзя
(“Ґандзя”), Софія і Варка (“Безталанна”) та багато
інших. Л. Ліницька була актрисою великих творчих
можливостей. Вона успішно грала драму, комедію,
трагедію, мелодраму, водевіль і навіть співала в
операх.
Після проходження дворічної школи-стажування у трупі М. Кропивницького, де сповідувались
реалістичні театральні традиції І. Котляревського,
Т. Шевченка і Г. Квітки-Основ’яненка і де відбувалось перше визнання артистки-початківця у ролях
Наталки (“Наталка Полтавка”), Уляни (“Сватання
на Гончарівці”) та Галі (“Назар Стодоля”), молоду
Л. Ліницьку у 1891 р. запросили до трупи П. Саксаганського та І. Карпенка-Карого, що працювала на
той час в Одесі. Для дебюту молодої артистки були
визначені непрості ролі: Катрі з “Не судилось”
М. Старицького, Олени з “Глитай, або ж Павук”
М. Кропивницького і Софії з “Безталанної” І. Тобілевича.
У березні того ж року М. Садовська-Барілотті,
молода талановита артистка, у розквіті творчих
сил, помирає. У колективі гостро постало питання: “Що ж тепер буде?”, “Де знайти іншу артистку
такого рівня на ролі?” Проте, як свідчать спогади
учасниці трупи С. Тобілевич, питання розв’язалося
більш-менш вдало: бо ще з початку хвороби нашої
дорогої Маші до нас у трупу приїхала на час своєї
відпустки дуже талановита артистка Любов Павлівна Ліницька <…> після зимового сезону вона
воліла замість відпочинку побути ще й у нашій
трупі, щоб дечого, як казала, повчитись. Адже ж
брати Тобілевичі вже встигли зажити собі слави серед акторів, а Любов Павлівна глибоко цікавилась
театральною справою і сценічним мистецтвом.
Отже вона ще раніше написала відповідного листа
Панасові Карповичу, а той, не вагаючись, відповів
їй, щоб приїздила” [13, 311].
У трупі Л. Ліницьку прийняли радісно, і, як

кажуть, при її появі всі зітхнули полегшено. Адже
“мати у трупі таку артистку, як Любов Павлівна,
було великим ділом. Приїзд Ліницької врятував нас
від репертуарної катастрофи <…> Скажу тільки,
що працювала вона над собою наполегливо, присвячуючи весь свій час ролям і театрові. На репетиціях Ліницька ніколи не давала повного голосу і
проказувала слова ролі нашвидку, без усякої інтонації. Але Панас Карпович знав, що на спектаклі
вона заговорить так, як треба” [13, 317].
Одразу по приїзді, на другий день, Л. Ліницька змушена була грати роль Катрі з “Не судилось”,
на третій день — Саші з “Світової речі”, а через
день — Олени з “Глитай, або ж Павук”, далі пішли
одна за одною ролі — Пракседи у “Гоцулах”, Тетяни у “Бондарівні”, а через дванадцять днів після
прибуття в трупу, 17 лютого 1891 року, вона зіграла
роль Софії у “Безталанній”. Навіть сьогодні важко уявити, як це було складно і відповідально, тим
більше, що все це були так звані “вводи” нової виконавиці у вже готові зрепетирувані вистави. Слід
ще звернути увагу, що їй довелося виступати перед
одеситами невдовзі після блискучих виступів незрівнянної М. Заньковецької. Та не була б то Одеса,
якби вже в перших рецензіях не з’явилися порівняльні характеристики гри двох сценічних майстрів. Так, у газеті “Новороссийский телеграф” під
криптонімом Е. Ф. був надрукований відгук про гру
дебютантки: “Добродійка Ліницька з першої появи
на сцені “Русского театра” звернула на себе увагу.
Її порівнюють із Заньковецькою, і не без підстав:
артистка володіє багатьма сценічними даними, що
нагадують колишню любимицю одеської публіки.
Гра добродійки Ліницької вирізняється щирістю,
задушевністю і теплотою, які полонять глядачів. Не
дивлячись на те, що їй довелось уперше виступати
у п’єсі “Безталанна”, вона відмінно справилась зі
складною роллю Софії” [5].
Це велике щастя, що Л. Ліницька потрапила у
прекрасно зіграний акторський ансамбль вистави.
Недарма рецензент газети “Одесские новости” вагався, кому з виконавців основних ролей у виставі
віддати першість: “Поставлена драма І. КарпенкаКарого “Безталанна” пройшла з великим успіхом — ми утруднюємось, кому віддати пальму
першості: чи добродійці Ліницькій, яка артистично виконала важку роль безталанної Софії і, з
успіхом замінила всім пам’ятну одеситам покійну
добродійку Садовську; чи добродію Саксагансько-
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му, який так незрівнянно художньо виконав роль
чесного, але безхарактерного Гната і який викликав гучне ствердження; чи добродійці Тобілевич,
яка так майстерно відтворила роль сварливої баби
і кожний вихід якої супроводжувався аплодисментами; чи добродію Карпенку-Карому, якого публіка зустріла тривалими рукоплесканнями, який так
просто і правдиво зіграв роль старого чоловіка,
москаля Івана” [14].
Ґрунтовні спогади про виконання Л. Ліницькою
ролі Софії залишив тодішній актор трупи П. Саксаганського, а пізніше Народний артист УРСР
Г. Маринич, який зокрема писав: “Хто хоч раз бачив у п’єсі “Безталанна” Ліницьку в ролі Софії, а
Саксаганського у ролі Гната, то залишить у пам’яті
згадку про них на все життя. Це була така пара виконавців, якої у жодній трупі не було” [4].
У виконанні цих майстрів у виставі відсутні
прохідні сцени. Вони були правдивими і переконливими однаково як у ліричних, так і в драматичних епізодах. Особливо вдалі й цікаві сцени сімейного подружжя (ІІІ дія), що сприймалися публікою
як чарівна ідилія закоханої пари.
Усі ці зміни в житті безталанної Софії Любов
Павлівна передавала настільки реалістично, що
про емоційний і психологічний вплив на глядачів
Софією-Ліницькою у дописі розповів рецензент
“Елисаветградского вестника”, який писав: “Гра
добродійки Ліницької надзвичайно нагадує гру добродійки Заньковецької. Як і в першої, так і в другої
драматичні сцени набагато сильніші, ніж ліричні.
Внаслідок чого добродійка Ліницька була особливо
хорошою в останній дії, з того моменту, коли Гнат
піднімає Софію, яка лежить непритомною, добродійка Ліницька доходить до високої міри драматизму і робить глибоке і разюче душевне враження на
глядачів” [7].
Осатанілий Гнат входить у хату, кидає палицю — “О кляте серце… За що я так тяжко знущався
над нею? Від цього часу рука моя відсохне, ніж я
вдарю Софію, хоч соломинкою”. Так закінчується
сценічне життя безталанної Софії-Ліницької. “Любов Павлівна майстерно створила цей складний образ нещасної жінки. У І дії — непідробна наївність
молоденької дівчини, у ІІІ дії — іскрометна веселість закоханої жінки, у ІV дії — велика турбота
хворістю Гната, а в V дії — увесь комплекс тяжких душевних переживань та розчарувань у любові
Гната, і все це доводить нещасну Софію до екста-

зу божевілля. Усі ці зміни у характері Софії Любов Павлівна відтворила переконливо і правдоподібно” [4].
Г. Маринич, як очевидець і безпосередній учасник багатьох вистав за участю Л. Ліницької, звернув увагу на особливе сприйняття вистави у цілому
і фінальної сцени: — “…коли йшли останні епізоди, то в залі починалися зойки зомлілих жінок,
а коли завіса закрилась, то в залі вибухав цілий
шторм овацій, стукіт ногами об підлогу і могутнє:
“Браво, Ліницька! Саксаганський, браво!” Нескінченні виклики, на сцену летіли квіти і шапки …цілий тріумф” [4].
Не можна залишити без уваги оцінку роботи
Л. Ліницької і пресою. Зокрема, анонімний рецензент газети “Одесский вестник” в оцінці гри
актриси у ролі Софії був співзвучний до оцінки
Г. Маринича. Він аналізував: “Цікавість цієї вистави (“Безталанної”. — Л. О.) зводилась до цього,
що головну й важку роль Софії грала нова артистка
добродійка Ліницька. Артистка переможно справилась із складною роллю, у якій одесити звикли
бачити художньо-артистичну гру М. Заньковецької.
Добродійка Ліницька багато сцен провела художньо; у третьому акті ідилічна сцена: воркування і
милування з чоловіком в очікуванні приїзду батька дихала природністю і правдивістю. У V акті
драматична сцена проведена також художньо, без
всяких роблених ефектів. Узагалі вся гра добродійки Ліницької вирізняється художньою простотою,
артистка зовсім не використовує штучних рухів і
ефектних модуляцій голосу” [10].
На завершення рецензії автор робить загальний
висновок діяльності Л. Ліницької на перспективу:
“Нам здається, що після цього спектаклю, в якому
роль Софії можна вважати однією з найскладніших
жіночих ролей у малоросійському репертуарі, за
добродійкою Ліницькою встановлена репутація талановитої багатообіцяючої артистки” [10].
Із 1891 р. роль Софії з п’єси І. Тобілевича ще
надовго буде зберігатися у сценічному активі Любові Ліницької. Через рік, у квітні 1892 р., під час
гастролей трупи в Ростові-на-Дону, де вона також
успішно зіграла роль Софії, міський рецензент називає її “молодою артисткою” (Л. Ліницькій виповнилось тоді 27 років. — Л. О.), ґрунтовно та щиро
він відгукується про талант виконавиці: “Ще порівняно молода, але безперечно обдарована, артистка
відразу заволоділа симпатіями публіки і абсолютно

164

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Леся Овчієва

заслужено добилася дружніх і шумних овацій. Ми
бачили перед собою, як і в дійовій особі, безхитрісну, але добру і віддану Софію, яка кохає всією
силою своєї і молодої, і незіпсованої душі. Перед
нами був образ тимчасової щасливої дружини, яка
щиро кохала свого Гната, за якого вона була готова переносити всі прикрощі, аби лише бути любимою ним і біля нього. Хто уважно прослідкував
сцену цієї милої жіночки, коли малюється на печі
“півник”, той помітив ту органічну, ту правдиву
художню гру, яка дуже рідко зустрічається у наших
артисток” [8]. Про сцени з батьком, зі свекрухою,
з Варкою, визначалось у рецензії, всі вони були
проведені артисткою органічно; в кожному рухові і слові виконавиці звучали природність і теплі
почуття, не було наміру наполягати на ефектації.
“В останній дії добродійка Ліницька остаточно заволоділа публікою, яка з напруженою увагою слідкувала за кожним її рухом. Здавалося, що сльози
страждання, все горе Софії зробилися горем всієї
публіки, серед якої були чутні нестримні ридання, і
плакали не тільки нервові панянки, а помітні сльози були на очах у багатьох чоловіків. Сцени Софії з
чоловіком, коли він приходить додому напідпитку,
і, нарешті, коли вона плаче перед ним, були настільки чудово зіграні, що добродійка Ліницька є небезпечною суперницею (малоросійської Сари Бернар)
добродійки Заньковецької, з тією тільки різницею,
що у цієї в грі помічається чимало робленого драматизму, а у добродійки Ліницької в усьому видно
лише чисто-художнє, природне виконання. Взагалі
добродійка Ліницька — це талант, талант рідкісний і величний. Закінчуючи свій допис, хочеться
виразити абсолютну переконаність, що добродійка
Ліницька в найближчому майбутньому буде вважатися прикрасою малоросійської сцени” [8].
У 1909 р. Ліницька запрошена до Першого
українського стаціонарного театру у Києві на ролі
М. Заньковецької, але у творчій пам’яті живе ще образ безталанної Софії. Рецензент газети “Киевская
мысль”, відомий журналіст і критик Всеволод Чаговець досить глибоко оцінив образ Софії, зіграний
Ліницькою: “Вже перший спектакль показав, що
в особі добродійки Ліницької трупа набула артистичну силу з надзвичайно виразним, чисто драматичним обдаруванням. Тут — повна гама жіночої
долі в лещатах селянського домострою: від першого цнотливого “кохаю” — до останнього озлобленого “уб’ю”. Тут трепіт першого побачення, до

одуріння тривожна радість очікування материнства і знищувальна язва зради, і гнітюча журба під
ярмом свекрухи, одним словом — життя таке, яке
склалося силами непробудного темного села. <…>
Цю жінку страдницю — страдницю і в радощах, і
в прикрощах — відтворила добродійка Ліницька з
великою майстерністю і натхненням. Тут, мабуть,
відіграв свою роль і той особливий трепіт, що природно полонить артистку, яка вперше виступає на
підмостках, на яких ще недавно стояла така незрівнянна артистична сила, як добродійка Заньковецька. І цей трепіт надихав весь характер священної дії
і того благоговіння, які роблять мистецтво чистим
і натхненним… Це дуже добре, що у добродійки
Ліницької є такий трепіт, його оцінила аудиторія,
спочатку, здавалося, сувора, обережна, але вже до
кінця третьої дії — переможена, захоплена хвилею
натхнення” [17].
Архівні матеріали та преса свідчать, що Л. Ліницька ще декілька років не розлучалась із цією
складною роллю безталанної. Навіть після того як
були вже зіграні нею улюблені ролі — Ази (“Циганка Аза”), Олесі (“Олеся”), Анни (“Украдене
щастя”), Тетяни (“Бондарівна”), Марусі Богуславки (“Маруся Богуславка”), — все одно образ Софії не залишав творчої уяви артистки. Так, газета
“Киевский театральный курьер” (1911 р.) у замітці
про особливості творчих можливостей артистки зауважувала: “Роль Софії проникливо виконувала добродійка Ліницька. Артистка виявила всю широту
свого обдарування. Її образ насичений не менш глибоким драматизмом, але і поетично-ніжні, наївнопростодушні та довірливо-відкриті натури входять
у сферу творчого захоплення артистки” [6].
Один із останніх відгуків на цю роль артистки
міститься у газеті “Херсонская почта” (1913 р.):
“Добродійка Ліницька грала з великим піднесенням. Багато горя, відрази і безнадійної туги було
у кожному стогоні, плачі і сміхові у відтвореній
добродійкою Ліницькою — Софії. Враження від
гри талановитої артистки — незабутнє” [15].
Перебування Л. Ліницької в атмосфері п’єси
“Безталанна” має своє яскраве продовження, адже,
починаючи зі сезону 1896/1897 рр., вона не менш
талановито виконувала роль Варки, що за змістом
була абсолютно протилежною за характером постаті Софії. Важливо, що роль Варки актриса грала з
благословення самого автора І. Карпенка-Карого.
Про це ми дізнаємося з листа Л. Ліницької до
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своєї сестри Н. Яроцької, де говориться про те, що
“після однієї з вистав “Безталанної” (нагадаємо,
що І. Карпенко-Карий як актор постійно виконував
роль батька Софії — Івана) драматург зробив цікаву пропозицію артистці: “У “Безталанній” Вам,
Любове Павлівно, потрібно грати роль Варки, а не
Софії. Хоча Софія і вважається роллю примадонни.
Але її роль пасивна, а Варка — порох. Варка робить погоду, а не Софія. Варка сильної волі, глибокої душі. Я назвав би п’єсу “Біс”, де вона повинна
боротись. Зіграти цю роль правильно разом із Панасом Карповичем — він Гнат — можете якраз Ви.
Грайте, боріться за Варчине щастя! Разом із Панасом Карповичем. Ви покажете неповторну виставу,
а я скажу Вам обом — Спасибі” [17].
Як підтверджують факти, пророкування великого драматурга збулося: невдовзі Л. Ліницька таки
успішно зіграла роль Варки. В історії українського
театру випадок унікальний, можна навести приклади, коли актриса спершу грала роль Наталки у
“Наталці Полтавці”, а пізніше роль її матері Терпелихи, чи актор, що з початку грав ролі Назара, або
Гната в “Назарі Стодолі”, а далі роль Хоми Кичатого, батька Галі, але щоб відразу з тими самими
партнерами виконувати дві зовсім протилежні за
природою характеру ролі — це сценічний подвиг.
Софію драматург вивів — поетичною з непідробною довірливістю, щирою, з дівочою наївністю,
душевно красивою і з м’яким характером. Вона —
земна жінка, щаслива з любові Гната, приїзду батька, майбутнього материнства, невістка, що покірливо зносить свекрушину лайку. Повна противага їй
Варка — надзвичайно жвава, палка, з підвищеною
енергією і чуттєвістю. Звичайно, що з подібними
творчими завданнями могла справитись лише така
актриса, як Л. Ліницька, талант якої формувався
від сприймання самої натури, від природи душі і
чуттєвості нервів.
У гордої натури Варки-Ліницької: задумано —
зроблено. — “Не буду мучиться, не діждеш! Буду
кепкувати над тобою, сміятися! Боже, Боже, дай
мені сили, дай мені сміх і радість, поможи мені
помститися над моїм ворогом! …Мерщій, мерщій
би старости! …весілля! Щоб Гнат бачив, що я весела і не журюсь! Я вже тебе забула, ненавиджу,
ти мені осоружний, ти вийняв сам із грудей моїх
те серце, що тебе любило, — тепер тут пусто, а в
пустці місце знайдеться й Степанові…” Тут Л. Ліницька промовляла горді слова без слізливості й

каяття, у цьому короткому монологу виявлялась
Варчина гордість, жагуча жадоба помсти й демонічність, зловтіха бурхливих пристрастей. А Гнат,
трохи посумувавши з приводу весілля Варки і Степана, одружується з Софією. Але Степана несподівано забирають до війська, і Варка стає вільною
без чоловіка. Фактично з того епізоду починається
нова драма, що запрограмована ознакою “внаслідок чого” — розгортається трикутник: Варка —
Гнат — Софія.
За відсутності Степана у Варки пробуджується потяг до помсти: “О, чого б я не зробила, щоб
тільки Гната причарувати до себе! Я на погибель
готова, мені тепер однаково! Не в’януть вже мені,
не сушить своєї краси, поки Степан повернеться!”.
А в Гната і Софії щасливе сімейне життя, чоловік радіє: — “Голубонько моя! Яка весела у неї
вдача! Не дає мені задуматися… Слава Богу, забув
Варку!”. Та Варка не забула Гната і, скориставшись
моментом, коли Гнат у хаті був один, розговорилася з ним, нагадала йому, як вони удвох зустрічались
при місяці під вербою, про що розмовляли тоді.
Для Варки-Ліницької це була не просто зустріч із
колишнім коханим хлопцем. Тут виконавиця проявляла реалістично-психологічний характер героїні.
Варці конче потрібно з’ясувати, як Гнат ставиться
до неї тепер, чи варто починати за нього несамовиту битву. При цій зустрічі у Варки спалахує почуття
сильного кохання до Гната, що підкоряє собі всю її
істоту, вона хоче оволодіти Гнатом хоча б і не надовго, але повернути, можливо, й незаконно, вкрадене у неї самим життям і безглуздим збігом обставин щастя. Гнат, не витримуючи Варчиних згадок
про колишнє милування, намагається обняти її й
тепер. Цю сцену П. Саксаганський і Л. Ліницька
проводили як діалог-двобій двох провідних сил —
двох палких натур. Обоє одружені, але не перестали кохати одне одного. (Пізніше роль Гната виконував видатний український актор І. Мар’яненко. — Л. О.). Про цей дует виконавців очевидець
і актор, режисер і театрознавець згадував: “ВаркаЛіницька в цій сцені залишається хоч і нещасна,
але не хоче показати цього Гнатові і удає ту ж горду
і незалежну давню Варку. Вона у цій сцені і не була
доступною (“ти не для одного — ти для всіх”) —
вона боролась за своє щастя як уміла. Знаменита у
сцені і фінальна фраза актриси: “Приходь до мене!
Я сама”, — і досі звучить у мене у вухах. Скільки у ній глибини й експресії” [1, 119–120]. Митець
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згадує, що Любов Павлівна говорила цю репліку
на шепоті, але цей шепіт було чути в останньому
ряді гальорки. “Жодна з актрис не вміла сказати цю
фразу з таким глибоким змістом і так майстерно,
як це робила Ліницька. Деякі актриси промовляли
її вульгарно, прямолінійно підморгуючи Гнатові, і
це виходило банально і поверхнево” [1, 120]. Кохання Варки-Ліницької до Гната чисте та сильне,
таке, що змушує її страждати, ховатися від людей,
мстити. Життя навчило її бути дволикою, не виказувати своїх справжніх почуттів і намірів. Тому
гра Ліницької у ІV дії двопланова: одне говорить,
інше думає, одна Варка на самоті, інша на людях.
У сценах з Софією, старим Іваном та іншими Варка показує, що ніби звиклася зі своїм становищем
“солом’яної вдови”. Та вона зовсім інша з Гнатом:
сяє внутрішнім вогнем, радощами неминучої перемоги, жартує, а “очі Варки-Ліницької виказували
зовсім інший душевний стан. Цей контраст між
удаваною веселістю і сумним поглядом дуже вражав глядача, виявляв справжню внутрішню драму
жінки” [1, 120].
Гнатові важко протистояти спокусі, коханню,
що знову прокинулось у нього, але він ще бореться
з цією недугою і з острахом проганяє думки про
зраду. Проте сумнів раптово зникає. Несподівано
до хати вбігає Варка, благаючи допомогти їй врятувати теличку, що впала в рів. Розгублений Гнат
просить Софію, щоб іти разом, але Софія щаслива
й тішиться надією приїзду батька, тому жартома
випроваджує Гната допомогти Варці. Варка того
й чекала, схопила Гната за руку і буквально тягне
його за собою. Для Варки це був останній бій за
Гната, остання ставка в цій грі. Всю цю сцену актриса проводить запально, вольово і щиро. І стає
зрозумілою Варчина психологічна гра і перемога
ініціативи Варки у скоєному гріху. Варка спокусила Гната: “Голос Варки-Ліницької набирав найрізноманітніших відтінків — від звабливого, теплого
до гострого і злого. Ліницька ніби розгортала всі
принади Варки-чарівниці” [1, 121].
На жаль, спогади про цю прекрасну акторську
роботу зберігають лише відгуки тодішньої преси,
що віддзеркалювали хвилини творчої мистецької
наснаги виконавців. Так, газета “Минское ухо”
вмістила замітку анонімного автора, який і сьогодні дає можливість відчути хвилюючу гру артистки:
“Скільки красоти у грі добродійки Ліницької (Вар-

ки) і скільки потужності й сили в цій Варці, як глибоко і сильно вона вміє кохати, які сильні її муки
і яка горда вона у своєму горі. Чудові у артистки
переходи і зміни душевного стану. Пристрасна,
ніжно прекрасна жінка, вона раптом перетворюється на тигрицю і навпаки” [9]. Важливо, що навіть п’ятдесятирічною Л. Ліницька (1915) вміла
зачарувати своїм виконанням ролі Варки: “Яскравий тип люблячої і гордої жінки продемонструвала
добродійка Ліницька в ролі Варки. Артистка володіє багатою пластикою і виразною мімікою. Гра
її — глибоко реальна. Переходи від любові до ненависті й навпаки проводяться в правдивих, а від того
у хвилюючих тонах” [11].
Ролі Софії та Варки, складні й суперечливі,
Л. Ліницька так майстерно і правдоподібно їх виконувала, що навіть за це її можна вважати великою
артисткою. Недарма В. Василько у своїх спогадах
зазначав багатогранність її таланту й здібність до
перевтілення [1, 120–121]. А послідовники театру
корифеїв, такі, як Гнат Юра (1888–1966) — видатний український театральний режисер, актор
театру і кіно, відмічав її у числі видатних актрис
[12, 18].
У трупі П. Саксаганського і І. Карпенка-Карого
Л. Ліницька працювала найбільше, з 1891 до 1909
року. Вона лише на п’ять років була молодшою від
М. Заньковецької. Любов Павлівні довелося грати
ті ж самі ролі. І слід віддати їй належне й поставити в заслугу, що вона, глибоко шануючи талант
Заньковецької, ніколи не піддавалася спокусі копіювати свою геніальну попередницю.
Можемо лише шкодувати, що в умовах Російської імперії, де було заборонено перекладати і
грати українською мовою п’єси зарубіжних драматургів, актриса не зіграла ролей світового репертуару, гідних її трагедійному таланту, таких, як
Медея, леді Макбет, Марія Стюарт та ін. Адже у
своїй творчості вона тяжіла до романтичних злетів,
до запального слова, до яскравих емоцій. Її творчій
палітрі притаманні героїчний пафос, палкий темперамент та схильність до монументальності. Проте навіть і ті ролі, що доля їй дарувала, хвилювали
глядача, пробуджували в ньому почуття людяності, відповідальності й чесності. Л. Ліницька йшла
своїм самобутнім шляхом і її творчість зберігає
свою цінність для українського мистецтва в теперішній час.
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Овчиева Леся Петровна
Из плеяды корифеев (к 150-летию со дня рождения Л. П. Линицкой)
Аннотация. Аннотация. В статье делается попытка охарактеризовать черты творчества выдающейся украинской
актрисы Л. П. Линицкой, которая относится ко второй волне корифеев украинского классического театра. Её наставниками
были М. Кропивницкий, М. Старицкий, И. Карпенко-Карый и П. Саксаганский. Во многих спектаклях она играла вместе с Н. Садовским и М. Заньковецкой, но вместе с тем никогда не поддавалась соблазну копировать свою гениальную предшественницу.
Л. Линицкая была актрисой широкого жанрово-стилевого диапазона. В исследовании сосредоточено внимание на исполнении ею двух совершенно противоположных по характеру ролей — Софии и Варки в пьесе И. Карпенко-Карого “Бесталанная”,
где ярко проявился оригинальный талант актрисы — от психологической убеждённости до романтического взлёта.
Ключевые слова: корифеи украинской сцены, режиссёрская трактовка пьесы, актёрский образ, жанрово-стилевые особенности творчества, дебютные роли, газетная рецензия.

Ovchiieva Lesia
From the Pleiad of Lumenaries (to the 150th Anniversary of L. P. Linytskaʼs Birthday)
Summary. In the article we attempt to describe the features of the creative manner of L. P. Linytska, an outstanding Ukrainian actress.
She was an artist of the second period of Ukrainian classical theatre. Her teachers were M. Kropyvnytskyi, M. Starytskyi, I. KarpenkoKaryi and P. Saksahanskyi. In many performances she played with M. Sadovskyi and M. Zankovetska. These actresses often played the
same roles that had been first performed by M. Zankovetska. But we should note that Linytska never succumbed to the temptation to imitate
her brilliant predecessor.
L. Linytska was an actress with a wide genre and stylistic talent. She successfully played in drama, comedy, tragedy, melodrama,
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vaudeville, and she even sang in operas. She played about 140 roles. The most crucial of them were — Katria (“No chance to”), Aza (“Aza,
the Gypsy”), Yaryna (“Slave”), Olena (“Blood-sucker, or Spider”), Olesia (“Olesia”), Pronia (“After two Hares”), Tetiana (“Bondarivna”), Marusia Bohuslavka (“Marusia Bohuslavka”), Gandzia (“Gandzia”), Sofiia and Varka (“Ill-fated”) and others.
The study focuses on the performance characteristics of two roles that were quite opposite — Sofiia and Varka in Karpenko-Karyi’s
play “Unlucky”, which clearly manifested original talent of the actress from psychological belief to romantic rise.
The play of I. Tobilevych was first published under the title “Who’s Guilty?” in 1886. The author created the play filled with typical
signs of modernity against the background of national life. Robbed, humiliated and oppressed people definitely said that it was impossible
to live in that way. The main characters of the play asked the question “Who’s guilty?” in their poverty and how to get out from that dismal
situation. Special achievement in stylistic playwright’s skill was the fact that he showed the socio-psychological problems on the background of the romantic colours of unhappy love. The first draft of the play was completed by the playwright in 1883. But before publishing
it, he had spent for three years until he finished his work and provided his characters with a realistic psychological nature.
“Ill-fated” got its second stage life in the circles of P. Saksahanskyi and I. Karpenko-Karyi in 1890. The performance was also organized with an excellent crew of acting talents — M. Sadovska-Barilotti (Sofiia), P. Saksahanskyi (Ihnat), L. Kvitka (Varka), I. KarpenkoKaryi (Sofiia's father), and A. Shevchenko (Hanna). The performance was one of the first Saksahanskyi’s directorial works that was done
with the direct participation of I. Karpenko-Karyi, the playwright, who was very demanding with regard to the results of his work. The
production team tried to do everything so that the plot evolved truthfully, naturally and sequentially, event by event to store the dynamics
of the compositional structure of the play that led to a tragic denouement.
An important feature of Saksahanskyi’s directorial works was the ability to specify creative instructions to the performers, to set
specific and clear tasks through the characters, and that fact gave him the opportunity to act in the suggested circumstances and as a
result to show his characters as real people with a great variety of aspirations and experience. Due to the Directorʼs requirements, Maria
Sadovska-Barilotti, a talented actress conveyed to the audience the role of Sophiia. The actress performed last scene (Sophiia’s death)
especially expressive and truthfully. Her acting created a very strong illusion and forced to believe in the reality of what was happening
on the stage.
But once M. Sadovska-Barilotti felt quite bad during the performance of “Ill-fated”, and in a month the young actress died on the top
of her art career in March 1891.
P. Saksahanskyi invited L. P. Linytska to his acting company. She had been already known for several main female roles. Just after her
arrival to Odessa, where P. Saksahanskyi was working at that time, she immediately got the part of Katria “No chance to”, Olena “Bloodsucker, or Spider” and Sofiia “Ill-fated”. Despite the fact that the young actress performed in the play “Ill-fated” for the first time, she did
a great job with a challenging role of Sofiia.
Following I. Karpenko-Karyi’s advice, in the 1896/1897 season, she played the role of Varka, a proud and beautiful girl, who was
Sofiia’s rival. According to the words of eyewitnesses there were two completely opposite in character roles. Sofiia was poetical with
genuine credulity, sincere, sensual, beautiful and soft natured. On the other hand, Varka was extremely lively, passionate, with high energy
and sensuality. Of course, only such an artist as L. Linytska could cope with such challenge. She had a talent which was formed due to the
perception of her nature, the soul state and sensibility of nerves.
These two roles — Sofiia and Varka — perhaps are the most complex in the Ukrainian classical repertoire, but Linytska performed
them so artistically and true to life that even for this work you can call her a great actress. No wonder contemporaries compared her talent
with Maria Yermolova, a great Russian actress. However Linytska chose her own way. Nowadays we can only regret the actress did not
played the roles of the world repertoire such as Medea, Lady Macbeth, Mary Stuart and many others that because of the Russian Empire
law which forbade translation and performing foreign plays in the Ukrainian language. But those roles could be so harmonious with her
tragic talent.
After all, her work tended to romantic start, to an inflammatory speech, expressive gestures and vivid emotions. Her creative palette
was characterized by heroic pathos, fiery temperament and penchant for monumentality.
Key words: luminaries (coryphaeus) of Ukrainian stage, director's interpretation of the play, actor's image, genre and stylistic features, debut roles, a newspaper review.
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Анотація. У статті розглянуто гіпотезу українського музеєзнавця, професора Ю. А. Омельченка, згідно з якою домузейні форми зберігання
та використання історико-культурних цінностей були відомі у первісному
суспільстві, що проявилось в організації святилищ та пізніше храмів, поширених у класовому суспільстві.
На основі даних археології, етнографії, геології обґрунтовується відсутність предметів музейного значення в аполітейних і синполітейних суспільствах у сучасному їх трактуванні. Такі предмети, як чуринги, виконували
культову функцію. Наприкінці відзначено, що культура первісного суспільства не знає такого поліфункціонального інституту як музей, а святилища
та храми за своєю сутністю не можуть бути зіставлені безпосередньо з
прамузейними (домузейними) формами.
Ключові слова: культура первісного суспільства, річ, чуринга, цінність,
святилище, храм.

Відомо, що поняття явища може виникнути у суспільстві
та закріпитись у науці пізніше, ніж виникло саме явище. Не
становить у цьому сенсі винятку і поняття “музей”, а з ним
тісно пов’язані такі категорій культури, як “річ”, “цінність”,
”традиція”, “соціальна пам’ять”.
Досліджуючи сутність музею, чеський філософ та музеолог,
представник музеологічної школи із м. Брно професор З. Странський у 1970-х роках увів у науку поняття “музейність” — рису,
яка виявляється передусім у музейних предметах (у нашому
розумінні предметах музейного значення), тобто є одночасно
об’єктивною властивістю, що спостерігається у реальному світі. Учений має на увазі певний взаємозв’язок між пізнаваним
предметом та суб’єктом, який його пізнає. Людина прагне затримати невідворотний біг змін дійсності в її автентичності та
не дає себе замінити елементами. Ці елементи, отримані з потоку випадковості, затримані у світі матеріальної субстанції, —
свідчать про минуле, дозволяють заново пережити та пізнати
подію. З. Странський доходить висновку, що процес пізнання
музейності та її суспільна функція відбувається передусім у чотирьох основних площинах пізнання: 1. Діахронічній. 2. Синхронічній. 3. Теоретичній. 4. Прикладній [19].
В історії музейництва (музейної справи) можна вирізняти
так званий передісторичний етап, пов’язаний зі збиральництвом та колекціонуванням речей, що їх у сучасній музеології
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визначають як предмети музейного значення. Археолог і музеєзнавець Г. Г. Мезенцева окремо розглядала збирання доби Середньовіччя (IX‒XVII ст.)
і висунула гіпотезу, згідно з якою храми Київської
Русі були своєрідними сховищами “музейних” цінностей [10, 12, 14]. Подібної точки зору дотримуються і білоруські музеєзнавці В. П. Грицкевич та
О. О. Гужаловський [4, 21; 5]. Російський музеолог
А. А. Сундієва для зібрань такого типу запропонувала термін “протомузейна форма” [21]. Інші дослідники вважають, що саме тієї доби зароджуються експозиції в інтер’єрах культового призначення
[9,10].
У той же час український музеєзнавець, професор Ю. А. Омельченко висунув гіпотезу, згідно
з якою предмети музейного значення у сучасному
розумінні цього терміна існували в кам’яному віці
[14; 15].
Отже, метою статті є дослідити витоки музейної діяльності, зокрема музейної потреби.
Тільки людина здатна освоювати світ у системі практичного, практично-духовного, духовнотеоретичного взаємозв’язки із дійсністю. Ціннісні
взаємовідношення у сфері соціально-економічного
життя фіксують різні сторони і рівні взаємодії людини у зв’язку з матеріальним, речовим світом, тоді
як на рівні духовно-практичної діяльності вони набувають форми ціннісно-смислових відношень, і
самі речі, які є витвором культури, втрачають свою
утилітарну цінність, але набувають знакового статусу. Дослідники розглядають культуру як комунікативну систему. Модель світу може бути реалізована в різних формах людської поведінки та її
результатах (тексти, соціальні інститути тощо) [16].
Культура є колективною формою пам’яті. Артефакти (нерухомі об’єкти та рухомі предмети, створені
у результаті людської діяльності) з часом можуть
стати пам’ятками і розглядатись як своєрідні “тексти” минулих і сучасних соціумів.
Розглядаючи генезу речової культури, філософ
А. Р. Миролюбова поділяє усі речі на два класи. До
першого класу належать речі, які слугують утилітарним, матеріальним потребам людини, а до другого — ті речі, які задовольняють і духовні потреби
людини. Дослідниця до другого класу відносить
речі у значенні сувенірів, речі як атрибути свят,
“престижні речі”, які мають ціннісний характер,
вироби декоративно-ужиткового або промислового мистецтва, а також речі сакрального змісту. Як

елемент культури річ за своїм змістом поліфункціональна. Для людини кожний елемент речового
середовища як соціокультурного явища має певне
значення. В історії речей виділяється так званий
міфотворчий період, в якому первісна людина інтуїтивно розуміла соціальну природу речей, що проявлялось у фетишизації, анімізмі та тотемізмі. На
певній стадії розвитку культури первісної людини
вона вже стала усвідомлювати реальні й символічні функції речей. Семіотичний аспект часового
буття речі, речового середовища дозволяє говорити
про речі як знаки минулих, сучасних і майбутніх
культур. Речі мають комунікативний характер, тобто мають здатність щось повідомляти (або нагадувати) людині [12, 14‒93].
Власне історія речей розпочинається з їх виготовлення, і, на думку філософа М. С. Кагана,
аналіз природи цінностей повинен відбуватись за
допомогою генетико-історичного підходу, із використанням даних археології та етнографії. Учений
визначив в аксіосфері закон нерівномірного розвитку різних форм ціннісного відношення. Початковою формою усвідомлення світу людиною була
праціннісна свідомість. У первісному суспільстві
це виявлялось у синкретичному характері архаїчних працінностей. Образ речі у первісній культурі
має три значення: виробнича річ, обрядова річ та
річ-іграшка. Естетичне ставлення людини до речей,
на думку вченого, проявляється не раніше античного часу. Із часом з’явились нові форми організації
художнього сприйняття, такі як музейна експозиція
та виставка. Ми не можемо погодитись з М. С. Каганом, що музей є тільки художнім закладом, породженим художньою та соціально-організаційною
діяльністю людини, спрямованою на організацію
творчості та сприйняття мистецтва [7, 142‒207; 8,
58‒93].
Особливої точки зору стосовно виникнення естетичного ставлення людини до дійсності дотримується археолог і мистецтвознавець А. К. Філіпов.
Він вважає, що вже в середньоашельському часі
зароджується естетичне ставлення людей до речей,
зокрема знарядь праці. Про це свідчить витонченість вторинної обробки деяких рубил, наконечників, симетрія знарядь, яка не впливала на їх функцію. Первісний майстер витрачав значно більше
часу, щоб зробити це знаряддя “красивим”. Вчений
наголошує, що з виникненням людських предметів
між формуючою людиною і речами починає про-

171

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

являтися властивість виробів фіксувати, зберігати
та передавати певну соціальну інформацію. Отже,
перші естетичні оцінки людини виникають ще на
світанку її історії. Дослідник появу творів мистецтва відносить до ашело-мустьєрського часу, хоча
зауважує, що точно встановлені археологічними
дослідженнями умовні знаки, виконані у твердому
матеріалі, належать до кінця мустьєрського часу,
а фактично хронологічно збігаються з початком
верхнього палеоліту [22; 23].
За даними археологічних досліджень предмети
неутилітарного призначення з’являються у ранньому палеоліті. У той же час вчені поки що не можуть пояснити, що спонукало стародавню людину
збирати “незвичайні предмети”. Геологи поділяють
такі предмети з мінералів та мінералізованих матеріалів, знайдених на ранньопалеолітичних стоянках Європи на 5 типів: скам’янілості; кристали
кварцу та інші форми; камені з виїмками; предмети
антропоморфної форми; артефакти, виготовлені з
рідкісних чи незвичайних порід каменю [13].
На думку Ю. А. Омельченка, музейна потреба
прослідковується за даними археологічних досліджень на Євразійському континенті вже в кам’яну
добу, й навіть у пізньому палеоліті. При цьому
дослідник до речей — предметів музейного значення відносить так звані “чуринги”. Проте, як
вважають археологи (О. П. Окладніков, А. Д. Столяр, О. М. Титова, М. О. Чмихов та ін.) та етнографи (А. Ф. Анісімов, А. Ломмел, С. П. Толстов,
С. О.Токарев тощо) чуринги як в аполітейних, так і
синполітейних (у розумінні етнографа А. І. Першица) суспільствах виконували сакральну функцію.
Такої ж думки і чеський палеоантрополог Ян Єлінек та російський мистецтвознавець В. Б. Міріманов. Аполітейні суспільства — це ті стародавні супільства, які існували до виникнення цивілізацій;
синполітейні суспільства продовжували існувати
після виникнення цивілізацій і збереглись як релікти в різних частинах Ойкумени [1; 6, 514; 11, 312;
17; 18; 26, 76].
Археолог В. М. Даниленко дослідив на території святилища Кам’яна Могила (Україна) Грот Чаклуна, в якому знайдено 40 (50, за М. О. Чмиховим)
гравійованих предметів, датованих пізньопалеолітичним часом. Б. Д. Михайлов інтерпретує їх як чуринги. А за даними М. О. Чмихова, у Гроті Чуринг
виявлено 40 орнаментованих пісковикових чуринг,
датованих дослідником протонеолітичним часом.

Тим самим можна вважати це своєрідним сховищем культових предметів. Засновуючись на етнографічних відомостях (аборигени Австралії) М.
О. Чмихов поділяє чуринги за функцією, яку вони
виконували в культурі первісного суспільства, на
такі групи: атрибути обрядів, універсальні — тотемічні чуринги. Останні зберігалися в спеціальних
сховищах, до яких допускалися лише старійшини.
Дослідник вважав, що ритуальні предмети, подібні
за своєю функцією до чуринг, походять з пізньопалеолітичних поселень Полезині (Італія), Мізин
та Балин-Кош (за В. С. Ветровим; мезоліт, згідно
з В. Н. Станко (Україна), Єлисеєвич, Костьонки IV
(Росія) та ін. (рис. 1) [24, 57‒58, 145].
Отже, смілива гіпотеза Ю. А. Омельченка потребує підтвердження археологічними та етнографічними джерелами, Ми поки що не можемо ототожнювати ці речі з предметами музейного значення.
Основна їх функція — культова, а це не збігається
у нашому розумінні з поняттям “предмет музейного значення”. Власне предмети музейного значення
та предмети культу в суспільстві виконують різну
функцію, хоча до певної міри першим також є притаманним їхня “фетишизація” людиною. На нашу
думку, у свідомості первісної людини були такі поняття відсутніми, і таким чином, власне “предмет
музейного значення” та “предмет культу” (тотем,
амулет) були не розчленованими.
Розглядаючи генезу мистецтва, археолог
А. Д. Столяр проаналізував структуру стоянок первісної людини мустьєрського часу у печерах Драхенлох (Швейцарія), Вільденманнліслох, Петерсхелле (Австрія) і висунув гіпотезу, згідно з якою
зображальна природа цих комплексів є своєрідними стародавніми музейними експозиціями, присвяченими темі полювання на печерного ведмедя.
Аналогічна “музейна експозиція” відома й за результатами розкопок А. В. Добровольського у печері Іллінка мустьєрського часу чи початку пізнього
палеоліту (за І. В. Сапожніковим) під Одесою [20;
18, 94‒95].
Важко погодитись з думкою словацького музеолога А. Грегорової, яка, спираючись на дослідження британського археолога Л. Вуллі 1927‒1928
років міста Ур, вважає, що за часів правління
останнього вавилонського царя Набоніда (роки
правління 555‒539 роки до н. е.) вже de facto існував один з перших музеїв у світі [25]. Археолог
Л. Вуллі розкрив рештки храму, в одній з кімнат
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Рис. 1. Тип-лист чуринг за археологічними та етнографічними даними. 1 — Єлисеєвичі. Чуринга 1 (Жирятинський
р-н, Брянська обл., Росія; пізній палеоліт, за К. М. Поликарповичем, 1968 р.); 2 — Балин-Кош (Гірський Крим, Україна,
пізній палеоліт; за В. С. Вєтровим, 2007 р.); 3‒4 — Кам’яна Могила (Мелітопольський р-н, Запорізька обл., Україна,
пізній палеоліт; за В. М. Даниленком, 1986 р., протонеоліт, за М. О. Чмиховим, 1994 р.); 5 — Кам’яна Могила
(печера Чаклуна, № 52, пізній палеоліт, за В. М. Даниленком, 1986 р.; за Б. Д. Михайловим, 1999 р.); 6 — Кам’яна
Могила (печера Містерій, № 51-б, пізній палеоліт, за Б. Д. Михайловим, 1999 р.); 7‒8 — плем’я аранда (Австралія)
(за С. О. Токаревим, 1956 р.).

якого зберігались предмети, а також цих предметів
(можливо, передтеча сучасного колекційного опису) [3, 239‒240]. Водночас мотиви створення такого
інвентарю могли бути різними: йшла війна, і тому
вівся облік матеріальних цінностей, які необхідно
було зберегти.
Як слушно зауважив етнограф А. К. Байбурін,
річ як така і є засобом зберігання інформації, своєрідним “текстом”, що приводить людину на певному етапі розвитку його культури до усвідомлення
необхідності експонування таих речей [2].

У музейному аспекті закодований історичний
сенс людини виявляється в тому, що людина усвідомлює плин часу з погляду розвитку — з погляду
часу тройдіменсіональної дійсності (минуле — сучасне — майбутнє). Цей аспект у музейному ставлені здійснюється повагою до минулого, традицій
та захисту свідчень цього минулого.
Вищевикладене дозволяє зробити такі висновки:
1. Поняття “річ” тотожна терміну “артефакт”,
тобто предмету не природного походження, а штуч-
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ного, зробленого людиною на відміну від еоліту.
2. Процес ціннісного (аксіологічного, “музейного”) ставлення людини до світу уявляється наступним чином: річ → річ як працінність → річ
як цінність (предмет музейного значення) → “музейний предмет” → колекція → зібрання → музей.
Предмет музейного значення виконує мнемоністичну функцію, тобто має властивість нагадувати
людині про щось.
2. Аполітейні та синполітейні суспільства не
знають такого соціокультурного поліфункціонального інституту як музей. Як показує історія культури, такі сакральні інститути в суспільстві, як святилища та храми, не наділені музейними функціями.
3. Передусім церква виконує сакральну функцію у суспільстві і її аж ніяк не можна ототожнювати з музейним закладом. У церквах направду зосереджувалися і знаходяться високохудожні витвори
мистецтва, виконані талановитими, а часом навіть
і визначними майстрами, але, як свідчить історія
церкви, ставлення її діячів до історико-культурної
спадщини не завжди сприяло збреженню пам’яток,
а в багатьох випадках призводило до їхнього руйнування.
4. У свідомості людей того часу не було ще
виробленим розуміння необхідності створення
такого світського просвітницького закладу, як музей. Повинен минути певний час, коли в культурі
суспільства будуть вироблені критерії щодо “му-

зейного” поцінування речей та усвідомлення необхідністі збереження та популяризації пам’яток
шляхом створення експозицій для широкого кола
відвідувачів, що в зарубіжних країнах Європи припадає на добу Відродження та Просвітництва. На
початку XIX ст. в Україні організовуються перші
музеї історико-археологічного профілю в районі
Причорномор’я, а також при Харківському університеті у 1807 р. засновується кабінет раритетів, а
1835 р. — Музей красних мистецтв. За ініціативи
першого ректора Київського університету Св. Володимира, визначного вченого-ботаніка та історика, професора М. О. Максимовича у 1835 р. створено Археологічний музей.
5. Музей є архетипічним символом культури,
мірою розвитку сутнісних сил людства. Музей як
поліфункціональна система є епістемною моделлю
культури, однією з історичних форм колективної
пам’яті, ціннісного ставлення людини до світу, збереження традиції та засобом масової комунікації,
що проявляється в експозиції, яка, своєю чергою інформує про абстрактне за допомогою конкретного.
Подальшого дослідження потребує історія приватного колекціонування на теренах України доби
Середньовіччя. За професором С. Б. Кримським,
архетипи — ... це наскрізні символічні структури
історії культури, асоціюють певний тематичний
матеріал свідомого та підсвідомого, функціонування людських цінностей.
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Кепин Дмитрий Владимирович
Предистория музейной работы: историко-культурологический аспект
Аннотация. В статье рассмотрена гипотеза украинского музееведа, профессора Ю. А. Омельченко, согласно
которой домузейные формы накопления и использования историко-культурных ценностей известны в первобытном
обществе, что проявилось в организации святилищ и позднее храмов, получивших свое распространение в классовом
обществе.
С привлечением данных археологии, этнографии, геологии обосновывается отсутствие предметов музейного
значения в аполитейных и синполитейных обществах в современной их трактовке. Такие предметы, как чуринги
выполняли культовую функцию. В заключении отмечается, что культура первобытного общества не знает такого
полифункционального института, как музей, а святилища и храмы по своей сущности не могут быть соотнесены
непосредственно с прамузейными (домузейными) формами.
Ключевые слова: культура первобытного общества, вещь, чуринга, ценность, святилище, храм.
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Kepin Dmytro
The Prehistory of Museum Work: Historical and Cultural Aspect
Summary. In the article the authtor disclouses the hypothesis of Ukrainian museologist, Professor Jurii Omelchenko,
according to which the pramuseums forms of accumulation and use of historical and cultural values were known in Primitive
Society, that is manifested in cult buildings and the temples later, its distribution in Class Society.
In the history of the Museum it is possible to allocate prehistory stage associated with gathering and collecting things
in modern museology are treated as objects of museum value. The Russian museologist, Professor A. A. Sundieva proposed
the term “protomuseum form”.
The article analyses the views of philosophers, culturologists, archeologists, ethnographers on the origin of clothing
culture. Only man is capable of mastering the world of practical system surrounding-spiritual, spiritual, theoretical attitude
to reality. Values of relations in the sphere of socio-economic life and record levels of human interaction in connection with
the material world, clothing, while at the level of spiritual and practical activity they take the form of values-semantic relations, and the things that are the product of culture, losing their utilitarian value, but acquire simbolic status. Philosopher
Professor M. S. Kagan is identified in aksiosfere the law of uneven development of various forms of values corespondence.
Culture is the collective form of memory. Artifacts (immovable and movable objects, created as the result of human activity)
may eventually become monuments and are considered as a sort of “texts” of the past and contemporary societies. According
to the geologists' unusual items people started togather in the Early Palaeolithic. Items from minerals and mineral materials
found on Early Palaeolithic states of Europe are divided into 5 types: fossils; quartz crystals and other forms; stones with
hollows; objects of anthropomorphic shapes; artifacts made from rare and unusual stones.
On the basis of the data of archeology, ethnography, geology the absence of objects of museum values in apolitejnyh and
sinpolitejnyh societies in modern interpretation. Was justified such items as churynhs served the cult function. Churynhs are
analyzed with the Upper Paleolithic monuments of Polezini (Italy), Mezin, Balin-Kosh (Ukraine), Eliseyevitchi, Kostenki
IV (Russia). Detail cult objects-churynhs Mesolithic-Neolithic with sanctuary Stone Tomb (Zaporizhia region, Melitopol
district, Ukraine). The concept “thing” indentical to the term “artifact”, that is, the subject is not of natural origin, artificial made by man. The process values (aksiological, “museological”) attitude of man to reality folloving the mode: thing
as pravalues thing → thing as values (the subject of museum meaning) → “museum object” → collection → storehouse →
museum. The subject of museum meaning carryes out a mnemonistical function, that is has the property memory of man,
about evants in meaning memory. The cults institutes in community — cult biildings and templs do not allot museum
functions. The church is endowed with sacred function in society. In temples really conserved and are highly artistic works
of art created by talented and even brilliant masters, however, as evidenced by the history of the church, the ratio of its personalities to historical and cultural heritage is not always contributed to the conservation of monuments, and in many cases
resulted in their destruction.
Based on data of archeology, ethnography, geology there is no objects in museological meaning in Apolitej and Sinpolitej Societies in their interpretation. Such items as churings had a cult function. In conclusion, Culture of Primitive Society
does not know such multifunctional institute as museum and cult building, and temples in its essence could not be correlated
directly with the pramuseums (up to museums) forms.
In the consciousness of people at that time there was not understanding of the need for a secular educational establishment as a museum. Had to pass some time, when the culture of a society had developed the criteria for “Museum” valued
things and the need for preservation and popularization of monuments by creating exposures for a wide range of visitors
appeared. In foreign countries of Europe evalution happened in Rinascitta and the Age of Enlightenment. In the beginning
of the XIX in Ukraine the first historical-archeology of the Black Sea region was founded; in Kharkiv’ university was opened
in 1807 consalting room of raritys was opened, in1835 — Museum of fine arts. In 1835 Archeological Museum (Kyiv University of St. Vladimir) was opened. The museum was founded by the researcher famous — botanist and historian, Professor
M. O. Maksymovych.
The Museum is a symbol of the culture archetype. The Museum as multyfunctional system is an epistemological model
of culture, singl of the historical forms of collective memory, valuable attitude man to reality, preservation of traditions and
means of mass media. The museum exposition informs about abstract with the help of concrete.
Key words: Primitive Society’ Culture, thing, churinga, value, Cult building, temple.
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Анотація. Ім’я Святителя Христова Миколи Мирлікійського було добре відоме на східнослов’янських землях ще за часів давньоруської держави. Одними з головних святинь в церквах в його ім’я безумовно були ікони
цього святого. Деякі з них, за легендами, походили з Х‒ХІІ століть. Ідеться
про ікони з Києво-Софійського собору і Микільського Пустинно-Слупського
монастиря. У Софійському соборі зберігалася стародавня ікона святого
Миколи Чудотворця, широко відома в народі під назвою Миколи Мокрого.
Микільський монастир також славився іконою Миколи Чудотворця, яка належала до ХІІ ст. У 1930-х роках ці ікони передано до фондів Лаврського
державного культурно-історичного заповідника. На жаль, вони зникли під
час Другої світової війни. Частина інформації про них не збереглася, частина розпорошена по різним архівним сховищам і музеям. Ця стаття має
на меті введення до наукового обігу нових документів, пов’язаних із стародавніми пам’ятками та сприяння у справі пошуку і повернення унікальних
ікон до Києва.
Ключові слова: ікона, св. Микола Мокрий, св. Микола Пустинський, Софійський собор у Києві.

Ім’я Святителя Христова Миколи Мирлікійського було широко відоме на східнослов’янських землях ще в часах давньоруської держави. За легендою, перша християнська споруда,
названа на його честь, з’явилася на околиці Києва на місці поховання вбитого у 882 р. князя Аскольда. Збудували її за вказівкою княгині Ольги. Приділи на честь архієпископа Миколи
Мирлікійського мали Десятинна церква і Софійський собор.
Згодом побудовано в Києві ще кілька окремих церков в ім’я
цього святого. Деякі з них були зруйновані під час нападів загарбників. Протягом часу з’явилися й нові. За описом Київського намісництва 1787 р. в місті нараховувалося вже вісім
миколаївських церков. У подальшому їх кількість зросла.
Одними з головних святинь у таких церквах, безперечно,
були ікони Святого Миколи, який вважався в народі покровителем моряків, купців, дітей і мандрівників. Деякі з ікон, за легендами, походили з Х‒ХІ століть і вважалися чудотворними.
Ідеться про ікони з Києво-Софійського собору і Микільського
Пустинно-Слупського монастиря. У Софійському соборі зберігалася стародавня ікона Святого Миколи Чудотворця, широко відома в народі під назвою Миколи Мокрого. Микільський
Пустинно-Слупський монастир на початку ХХ ст. славився
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Іл. 1. Копія ікони св. Миколи Мокрого.
Київщина, 1852 р. Фото 2014 р.

Іл. 2. Гравюра із зображенням св. Миколи
з книги “Пречистые Акафисты”.
Друкарня Києво-Печерської лаври, 1629 р.

чотирма своїми іконами із зображеннями цього
святого. Три з них також названі стародавніми, а
четверта походила із старовинної дерев’яної церкви на Аскольдовій могилі [4, 22‒23].
На жаль, майже всі вищеназвані ікони зникли
за доби радянської влади. Можливо, що деякі з них
загинули, а деякі до цього часу не ідентифіковано
в музейних колекціях. Так сталося, що більшу частину інформації про них втрачено, частину розпорошено по різних архівних сховищах і музеях. Дослідники, які займаються пошуком утрачених ікон,
часто не мають у своєму розпорядженні навіть
фотографічних зображень пам’яток. Здебільшого
послуговуються застарілою інформацією, яка не
завжди є точною. Ця стаття має на меті ввести до
наукового обігу документи, пов’язані з двома стародавніми іконами, подати до друку реальні зображення найдавніших київських пам’яток. Матеріали
мають слугувати справі розшуку і повернення унікальних ікон до Києва.
Ікона Миколи Мокрого із Софійського собору
Києва. Іконографія святого Миколи дуже розвинута. Протягом століть створено багато різноманітних
типів зображення Миколи Чудотворця. Найбільш

поширений — це поясний. На ньому святитель зображувався фронтально, благословляючи правою
рукою і тримаючи в лівій закрите Євангеліє. Доволі часто на таких іконах додатково розміщували
поясні фігури Ісуса Христа і Богоматері. Вони нагадували про Нікейський собор 325 р., на якому архієпископ Мирлікійський був позбавлений святительського сану за удар Арія по щоці. Це відбулося
під час суперечки про божественну і людську суть
Ісуса Христа. Тієї ночі багатьом учасникам собору
сталося сновидіння, в якому Господь вручив Миколі святе Євангеліє, а Богоматір одягла на нього
омофор. Це слугувало підтвердженням правоти
святителя, якому негайно повернули сан архієпископа. Пізніше на іконах Миколи Чудотворця стали
зображувати також Ісуса Христа з Євангелієм і Богоматір з омофором в руках, які стоять на хмарах,
обабіч голови Миколи. Саме такого типу ікона й
була тривалий час святинею Софійського собору
(іл. 1).
Згідно з легендою, ікону архієпископа Миколи
Мирлікійського привезено до Києва ще наприкінці
Х — на початку ХІ століть і пізніше встановлено
в іконостасі Софійського собору, а згодом перене-
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сено у вівтар на хорах. Цей вівтар назвали також
на честь цього святого. Свою назву “Миколи Мокрого” ікона отримала серед киян в 1092 р. З нею
пов’язана легенда про чудо — врятування святим
потонулої у Дніпрі дитини. Пізніше ця подія була
описана в окремому Акафістіоні Святому Миколі
та віршах під списком ікони, яка висіла раніше в
Софійській дзвіниці. Текст віршів такий:
За князя Всеволода и митрополита
Ефрема, бывшаго зде на престоле в лето
В тысяща девяносто втораго года, Святитель
Чудотворец Николай, в Софийскую обитель
Призрев свыше, где его икона святая
Возлюбил место сие, и в дар себе вдавая
С верою приходящих начал зде оттоле
Различные чудеса творити по воле
Бога всеблагаго, меж теми чудесами
В первых есть знаменито се, что пред очами.
Плывущим с Вышгорода Киевляном, мало
Дитя, внегда мать вздремася, из рук в Днепр впало,
И абие утопе; но как в дом прибыли
И к сему Святителю горько возопили,
Услышал их, нощию взял из воды их сына,
Внес в церковь пред свой образ жива. Се причина,
Что сего Чудотворца Мокрым называют [13, 440].

Іл. 3. Ікона св. Миколи Мокрого. ХІІ ст.? Фото 1924 р.

Однак, хоча ікона, за легендою, належала до
ХІ століття, дані про неї в давньоруських літописах відсутні. Можна припустити, що зображення
ікони Миколи Мокрого вперше з’явилося у книзі
“Пречистые акафисты”, яка побачила світ в 1629
р. у друкарні Києво-Печерської лаври (іл. 2). Це
сталося при архімандриті Києво-Печерської лаври
Петрі Могилі, який щиро опікувався відновленням
православної церкви в Україні. Іконографічне зображення на деревориті близьке до того, що й на
самій іконі. Імовірно, що остання була оздоблена
срібною ризою і рамою з рослинним орнаментом.
Не виключено, що на той час вона перебувала в
Києво-Печерській лаврі.
Під час перебування у 1655 р. у Києві Антіохійського патріарха Макарія, його син Павло описав
Софійський собор. У ньому він бачив також і вівтар
в ім’я святого Миколи на хорах церкви [17, 71]. Однак сама ікона чомусь не привернула його уваги.
Першу достовірну згадку про ікону знаходимо під
роком 1689-м у заповіті Київського митрополита Гедеона (князя Святополка Четвертинського). В остан-

ньому розпорядженні він просив: “…червоный золотой великий, в котором сто червонных по шесть
золотих, на образ чудотворный Святителя Христова
Николая Мокрого в той же церкви святой Софии на
хорах в каплици знайдуючийся, завесити легую…”
[12, 117]. У цьому повідомленні образ названий чудотворним (іл. 3).
У ХVІІІ ст. ікона була вже широко знана далеко
за межами Києва. Шанували її запорозькі козаки.
До неї зверталися в тяжкі години, робили коштовні
внески. Про це свідчать срібні хрести на спомин
про загиблих товаришів. На одному з них такий
напис: “Ведмедовского куреня Никифор за покойного Иоана зделал крест в Софейский монастырь
до храму Мокрого Николая” [9, 9367]. Напис на
іншому хресті датований 1768 р. Він сповіщає,
що хрест дано в Києво-Софійський монастир “…
до Мокрого Николая с куреня Величковского атаманом Данилом Кучером за покойных Емелияна,
Феодора, Илиеферта” [9, 9399]. Зрозуміло, що ці
хрести надані саме до ікони, хоча в одному з написів і йдеться про храм Миколи Мокрого.
У 1761 р. монастирським коштом ікону прикра-
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Іл. 4. Фрагменти ікони: а) лик св. Миколи Мокрого; б) зображення Ісуса Христа; в) зображення
Богоматері. Зйомка у штучному освітленні. Фото 1924 р.

сили срібною золоченою ризою, а трохи згодом і
срібною короною [18, 49]. Про це є інформація в
описах ризниці храму.
Пізніше ікона згадується в книзі Київського митрополита Євгенія Болховітінова під 1825 р. В цей
час вона перебувала у вівтарі ім’я цього святого на
верхній галереї ліворуч [12, 50]. Опис самої ікони
відсутній (іл. 4).
Інформацію Євгенія Болховітінова повторив
1847 р. у праці про київські старожитності Іван
Фундуклей [21, 43]. За грудень цього року збереглися архівні дані про надання грошей прихожанами до ікони. Вони становили 65 копійок. На перший погляд, це зовсім незначна сума. Проте слід
взяти до уваги зимовий час. До інших святинь Софійського собору подання також були невеликі. Наприклад, до ковчега всіх святих надано 53 копійки,
а до ікони Куп’ятицької Богоматері — всього 8 копійок [1, 1]. У літній час кількість прихожан значно
збільшувалася. Зростали і доходи монастиря. Так,
у серпні 1848 р. до ікони святителя Христова Миколи було пожертвувано значно більшу суму грошей — 13 карбованців 80 копійок [1, 4].
Опис самої ікони 1888 р. знаходимо також і в
книзі М. М. Захарченка “Киев теперь и прежде”. На
відміну від інших, він вказав, що “Вся икона в серебряном вызолоченном окладе, который пожертвован в 1840-м году усердием московского купечества в замен бывшей на ней же также серебряной
ризы, построенной в 1761 году и находящейся ныне

на копии сего чудотворного образа. Доска иконы
массивная из дерева, длиною в 1 ½ арш., а шириною почти в 1 ¼ аршин (106,7х88,9 см. — Г.П.).
Письмо иконы древнее греческое, с подписью по
сторонам лика “оаугос — отецъ Никола”. Святитель изображен с открытою головою, без митры, и
без панагии, в ризе одноцветной зеленой материи
с золотыми тонкими кантами. Чудеса от этого образа относятся к 12-му веку: самая же икона, без
сомнения, значительно древнее…” [5, 186]. Імовірно, автор мав змогу ознайомитися з іконою без
ризи чи використав інформацію П. Г. Лебединцева
або А. В. Прахова, який досліджував і проводив її
реставрацію в 1882 р.
У цьому повідомленні слід наголосити на тому
факті, що автор згадує про копію ікони Миколи
Мокрого, розповідаючи про стару срібну ризу, яка
в той час перебувала “…на копии сего чудотворного образа”. Тобто в Софійському соборі, крім оригіналу ікони Миколи Мокрого, зберігалася і його
копія, на що ніхто із дослідників чомусь не звертає
уваги.
У 1869 р. в “Киевских епархиальных ведомостях” надруковано невеличке історичне дослідження під назвою “О чудотворной иконе святителя
Христова Николая”. В ньому розповідається, що
сам образ, крім обличчя і рук, закритий срібною
ризою. При цьому автор наголошував, що ікона
мала три шпуги, була виготовлена з дуба і мала
розміри: 1 аршин 8 ¾ вершки на 1 аршин 3 вершки

180

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

Григорій полюшко

Іл. 5. Фрагменти ікони св. Миколи Мокрого: а) зображення лівої руки з Євангелієм; б-в) зображення написів.
Фото 1924 р.

(109,7 х 84,4 см. — Г.П.) [13, 439]. За його інформацією, 9 березня 1768 р. святиню було перенесено
на майданчик хорів навпроти вівтаря жертовника.
Відбулося це при Київському митрополиті Арсенії Могилянському для зручності прихожан і проведення служби [13, 442]. Тоді ж ікону розмістили
в кіоті, який спорудив на свої кошти мешканець
міста Слуцька купець Петро Сухозанетов в подяку
за зцілення від паралічу. Про цю подію розповідав
“Акростихон”, написаний на блясі і привішений
біля кіоту. У поетичному творі є згадка про те, що
ікона поставлена (в 1768 р. — Г.П.) на старому місці. У 1845 р., під час ремонту в соборі, чудотворну
ікону повернули в іконостас Миколаївського вівтаря хорів [13, 444].
Подібний опис ікони надав і П. Орловський
в книзі “Святая София Киевская, ныне КиевоСофийский кафедральный собор” (1901 р.).
Професори Київської Духовної Академії також
згадували у своїх виданнях чудотворну ікону Миколи Мокрого із Софії. Так, Федір Титов вказував,
що вона перебувала на хорах біля колони Миколаївського вівтаря [19, 128], а Микола Петров вважав
її однією із найбільш давніх грецьких ікон. При
цьому Петров надав її короткий опис, який повторював опис Захарченка [14, 18].
У 1917 р. ікона знаходилася в Миколаївському
вівтарі. Відомий дослідник київської старовини
К. В. Широцький повідомляв про це так: “…В левом северном отделении хор у соответствующего

столба в Николаевском приделе помещается икона
Николая Мокрого, относимая (Праховым) к Х веку,
что едва ли верно, ибо вообще икон того времени
почти не сохранилось” [22, 78].
В роки революцій, окупації міста та подій громадянської війни в першій чверті ХХ ст. ця стародавня ікона не зазнала якихось суттєвих пошкоджень
і перебувала на своєму місці в соборі. Восьмого
серпня 1924 р. Археологічний комітет Всеукраїнської академії наук розглянув на своєму засіданні
питання збереження і реставрації київських стародавніх пам’яток іконопису: образів Миколи Мокрого і Ігорівської Богоматері. Було прийняте рішення
розпочати їх реставрацію. Водночас наголошувалося, що образ Миколи Мокрого перебував у загрозливому стані. Археологічний комітет доручив
провести реставрацію професору М. П. Бойчуку і
реставратору М. І. Касперовичу. Нагляд за роботою мав здійснювати відомий український мистецтвознавець М. О. Макаренко, а її фотографування — один з найкращих майстрів цієї справи С.
Оршеневський [2, 0 зв.]. На наступному засіданні
комітету, яке відбулося через тиждень від попереднього, вирішили зробити з ікони Миколи Мокрого
десять фотографічних знімків за рахунок парафії
Святої Софії. Негативи С. Оршеневський мав передати до реставраційної майстерні. Своїм рішенням
Археологічний комітет дозволив М. І. Касперовичу
працювати над іконою через день, щоб від цього не
страждала робота в лаврській майстерні [2, 2], яка
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була відкрита 1 травня 1924 р. [6, 162]. (Іл. 5а). Наявні документи показують, що парафія Святої Софії відмовилася оплатити роботи Оршеневського і
Касперовича. У звʼязку із цим Археологічний комітет ухвалив забрати образ у реставраційну майстерню і повідомити про це парафію [2, 8].
Роботи з реставрації тривали кілька місяців. У
звіті про працю в майстерні М. І. Касперович зазначив, що він відреставрував ікону Миколи Мокрого.
Було проведено такі дії: закріплено відсталого левкасу 0,3 м2; знято з образа оліфи — 0,9 м2 та знято
перемальовок — 0,4 м2 [23, 1 зв.] Обсяг проведених реставраційних робіт був значний, якщо врахувати, що загальна площа ікони становила 0,88 м2
М. М. Касперович зняв всю стару оліфу, укріпив
більше 30% левкасу, зняв перемальовок майже з
половини ікони. Після закінчення робіт унікальну пам’ятку повернули до Софійського собору. В
1930 р. вона перебувала ще в соборі. Про це писав
М. О. Макаренко у провіднику “Київ”. Відомий історик і мистецтвознавець вважав, що вона належить до часу, не пізнішого за ХІV ст. [8, 308‒309].
(Іл. 5б).
За наслідками реставрації ікон Миколи Мокрого та Ігорівської Богоматері, наприкінці 1920-х
років планувалося вмістити протоколи досліджень
обох пам’яток разом з ілюстративним матеріалом у
спеціальному виданні “Матеріали та досліди реставраційної майстерні Всеукраїнського музейного
городка в Лаврі” [6, 165]. Однак ні тоді, ні в наступних роках це зробити не вдалося. Місцезнаходження цих матеріалів на сьогоднішній день невідоме.
У 1934 р. радянською владою у релігійної громади відібрано Софійський собор. Згідно з планами Народного комісаріату освіти, він мав стати філією Всеукраїнського музейного містечка (ВММ).
У травні цього ж року релігійна громада передала
за описом своє майно представнику ВММ [16, 13].
Наступного місяця ікону перевезли до Лаврського
державного культурно-історичного заповідника.
До інвентарної книги вступу вона записана під
№ 40146. Її опис такий: “№40146. Ікона Миколи
“Мокрого”. Поясне виображення Миколи в темнозеленій ризі і білому з чорними хрестами омофорі.
На правій руці рукав підризника смугастої (в червону, білу і чорну смушку) тканину. В лівій — Євангеліє з червоною обкладкою. Правою — благословляє. Вгорі на золотистому тлі Іс. Хс. з євангелією
та Богородиця з омофором в руках і напис: “АГИО

wЦ). Над Іс. Хс. і Б. М. напис: (АГИО wЦЬ) над
Іс.Хс. і Б.М. напис: (Іс.Хс.і. МР Fm) НИКОЛАЄ».
Дошка з виїмкою і 3-ма шпугами і полотняним
підкладом під левкас. Темпера. 1924‒5 рр. реставрована Касперовичем. По краю дошки є дирочки
від цвяхів. По краю — червона смуга. 107х82 см.
Ікона ХІІ‒ХІІІ ст. З Соф. заповідника. Привезена
в 1934 р. червень” [10, 282]. Цей опис, хоча він і
лаконічний, слід вважати найточнішим на сьогоднішній день, адже він стосується саме стародавньої
пам’ятки після реставрації, а не її копії.
У подальших роках сліди ікони губляться. У
документації Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника дані про неї
відсутні. Вважається, що чудотворна ікона зникла під час окупації Києва німецькими військами
в 1941‒1943 роках. Однак достеменно невідомо, в
якому саме музеї старовинна пам’ятка перебувала
напередодні війни. Час наприкінці 1930-х — на
початку 1940-х років був надзвичайно складним
у музейному житті України. Радянська влада неодноразово реформувала Лаврський заповідник,
замінювала його науковий склад, проводила перерозподіл музейних цінностей. Не виключено, що
ікона могла бути передана до одного з київських
музеїв. Так, у актах збитків, заподіяних німцями
в 1941‒1943 роках Музею українського мистецтва
(нині Національний художній музей) записано ікону ХІV‒ХV ст. “Микола Мокрий”, дерево, темпера. Розміри: 117х91,5 см. [11, 10]. Що це була за
ікона, зараз з’ясувати важко, але за розмірами вона
дещо більша за ікону із Софійського собору. За повідомленнями директора Софійського заповідника
в часи окупації Києва німцями Олекси Повстенка,
ікона до 1943 р. перебувала в соборі. Він засвідчив,
що стародавня пам’ятка у срібній ризі 1840 р. на
той час знаходилася на стіні Миколаївської нави в
дубовому різьбленому кіоті [15, 212].
Колишній директор Лаврського музею Петро Курінний, перебуваючи в еміграції у США, в
1966 р. опублікував статтю про стародавні українські пам’ятки, в якій коротко згадав ікону Миколи
Мокрого. На його думку, ікона, за церковною традицією, належала до ХІ ст. і це датування було підтверджено реставрацією в майстерні ВММ [7, 88].
До статті додане фото ікони святого Миколи Зарайського з підписом “Ікона (чудотворна) св. Миколи
Мокрого з храму Св. Софії у Києві з ХІ-го століття”. Сталася незрозуміла нам помилка, оскільки
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автор був одним із організаторів реставраційної
справи в Києві й роботи над образом Миколи Мокрого відбувалися на його очах. Тоді, у 1927 р., він
оголосив, що стиль і техніка ікони не підтвердили
традиційних датувань “…і присунули дату виготовлення цього образу значно ближче до нас” [6,
165]. Імовірно, що таку саму думку мав і Микола
Макаренко, який відносив її до ХІV ст.
У статті П. П.Курінного 1966 р. не було вказане
місце знаходження на той час ікони. Можливо, що
він цього не знав, хоча в повоєнних емігрантських
виданнях інформацію про ікону з Софійського собору опубліковано ще в 1954 р. М. Битинським в
“Українському Прометеї”. 1974 р. у Торонто вийшли
друком спогади протоєрея Віталія Сагайдаковського, в яких він наводить відомості про долю унікальної ікони [20, 169‒171]. За його словами, святиню
в 1943 р. з Києва вивіз єпископ УАПЦ Мстислав
до Варшави. У повоєнний час ікону перевезли до
Бостона, а згодом — до Торонто. Тут оригінал ікони був схований, а в новий кіот вставлено копію,
виготовлену Антоном Романюком з Нью-Йорка. У
спогадах протоєрей Віталій Сагайдаковський наводить опис стародавньої ікони, складений в 1954 р.
М. Битинським. Подаємо його повністю за публікацією І. Ф. Тоцької. Він такий: “…загадкову ікону
св. Миколи Мокрого мені вже пощастило бачити.
Я, як іконограф, дуже зацікавився цією знаменитою дорогоцінністю і за ласкавим дозволом о. Сагайдаківського мав повну змогу уважно і докладно
оглянути образ. Не вдивляючись у специфічні фахові подробиці, подаю для ширшого загалу такий
іконографічний опис образа: Розмір образа досить
великий у площі 43х33,5 інчів (109,2 х 85,1 см.
— Г.П.); намальовано його на грубій кипарисовій
дошці, чи, сказати б вірніше, — на трьох зліплених дошках, скріплених двома сильними шпугами.
Дошка і шпуги заховалися назовні добре і від часу
заялозились і закостеніли, але всередині виявляють вже значну струхлявість. Всю ікону покриває
тяжка, лита “срібна” риза з відповідними прорізями для обличчя святого і рук. На ризі навколо голів
святих — Миколи і по боках його Христа та Богородиці приковані візерункові німби. Риза, як можна
пізнати по гарній, тонкій, технічно досконалій роботі і по дуже точному геометричному орнаментуванні — недавнього походження, очевидно, з ХІХ
чи з кінця ХVІІІ ст. На долині ризи, посередині у
прямій стрічці виписаний напис слов’янськими

уставними літерами: свят. Миколай Чудотворець.
Але властивий віковий скарб — чудовий живопис ікони давнього візантійського стилю — знаходиться саме під металевою ризою-покришкою.
Мальовило зроблено на левкасовому ґрунті, що покриває рівномірно площу дошки, а самий малюнок
виконано, як можна догадуватись, технікою яєчної
темпери, настільки високої якості, що й досі через
стільки століть зберігає витривалість і виразну чіткість барв, хоч вони взагалі і є дещо притьмарені.
Все ж таки деякі фарби і в деяких місцях од часу і
різних сторонніх впливів природно дещо змінилися, головно потемніли, особливо на відображенні
частин тіла і на тлі ікони, яке, можливо, тоном підроблялося під золоте. Виразно видно темні смуги
на тлі по краях образа в тих місцях, де западала колишня стара рама, поки образ був убраний в ризу.
У деяких місцях помітно фарби потріскались і повідлуплювались, а біля обличчя святого і рук, очевидно, від гострих країв прорізі ризи, відлупилась
фарба свіжо настільки, що в тих місцях пробивається білий левкасовий ґрунт.
Мальовило образа трактовано за звичайною
старою візантійською іконографічною традицією
і типізацією св. Миколи Мирлікійського. Продовгаста голова з коротким сивуватим волоссям і з такою округлою бородою; широко відкриті, виразні
темно-карі очі, з чистими чоловічками, під округлими луками брів; вузький продовгастий ніс, малі
уста, вуха з обох боків голови виображено ненатурально анфас. Правильно також за давніми приписами іконографії подано і типовий атрибут святителя й отця церкви — Євангелію, яку він тримає
лівою рукою на омофорі, а правою благословляє.
Але самі руки святого намальовано малі непропорційно до розмірів голови і всієї постаті.
Одяг св. Миколи також трактовано давньою іконографією — священицька фелон й омофор. Але
фелон має незвичайний і, можливо, в даному разі
винятковий блакитно-зелений колір, замість постійного червоного (чи іноді зрідка і білого), що
притаманно, звичайно, цьому святому, як іконографічна відмінна особливість. Дрібніші, менші
складки фелоні модельовано натуральним темнозеленим відтінком натомість основні схематичні
заломи на ній умовно шировано темночервоним,
цеглястим, кольором. Барва на фелоні в деяких місцях просвічує особливою, ніби свіжою ясністю.
Омофор має жовтаво-білий лагідний кольоро-
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вий тон, на якому виразно і гармонійно виділяються чорні видовжені хрести з червонаво-цеглястими
просвітами всередині. Євангелія в руці святого є
темного брунатного кольору із ще темнішими защіпками і квадратами по кутках палітурки.
На загальному тлі ікони по обидва боки голови
святого виображено малі, довернені до себе, поясні
постаті Христа з Євангелієм в руках і Богородиці з
омофором. Ніякого німба навколо голови святителя Миколи і навколо бічних постатей немає, й це
підсуває здогад, що німби заступало колись загальне колоте колись, чи підмальоване під золото тло
ікони. Ікона випосаджена написами у слов’янській
транскрипції, з них деякі тепер незрозумілі через
стислу лігатурну вʼязь і титулування, а взагалі, всі
ті написи разом дають добрий матеріал для широких палеографічних студій і дослідів. По самій
горі образа вміщено написи слів під титлами, вʼязь
і лігатуру літер трудно розібрати. А під цими написами великими окремими літерами по боках голови св. Миколи написано грецьке імʼя святителя:
НИКО ЛАЄ. Також над головою Богоматері подано
звичайний богородичний знак “МР”, в лігатурі і У.
Всі написи брунатно-червоні, притемнені. Ось так
загально виглядає назовні образ Свят. Миколи Мокрого у властивому давньому живопису, захованому під новою срібною ризою” [20, 171‒173].
Прочитавши опис, розумієш, що М. Битинський
описав ікону Миколи Мирлікійського. Імовірно, це
була ікона Миколи Мокрого. Але що саме бачив іконограф М. Битинський? Копію чи оригінал? Якщо
порівняти його опис з описом, зробленим співробітниками Лаврського музею, то зразу побачимо в
них деякі відмінності. У Лаврському музеї описано
саме оригінал ікони і в ньому йдеться про три шпуги, а М. Битинський пише тільки про дві.
Про три шпуги повідомляв і автор статті 1869 р.
в “Киевских епархиальных ведомостях”. Він також визначив, що ікона виготовлена з дуба, а у
М.Битинського вона з кипариса. Не зовсім збігається в описах і кольорова гама ікони. Розміри ікони в них також дещо відрізняються.
За описом 1869 р. ‒ 109,7х84,4 см.;
За описом Захарченка 1888 р. ‒ 106,7х88,9 см.;
За описом 1934 р. (в музеї) ‒ 107 х 82 см.;
За описом Битинського 1954 р. ‒ 109,2х85,1 см.
Розбіжності розмірів можна пояснити замірами
ікони в шаті і без неї. У музейному опису шата не
згадується і тому розміри дещо менші.

Опис М. Битинського в деяких місцях не зовсім
зрозумілий читачеві. Наприклад, дослідник зазначив, що “…дошка і шпуги заховалися назовні добре
і від часу заялозились і закостеніли, але всередині
виявляють вже значну струхлявість”. Він повідомляв про тяжку, литу срібну ризу і далі продовжував, що вона являла собою гарну, тонку, технічно
досконалу роботу з дуже точним геомет-ричним
орнаментування. Прочитавши це, важко уявити
собі литу ризу, та ще й з тонкою роботою. Критично можна поставитися і до його “здогаду” про техніку виконання живопису. Немає сумнівів, що М.
Битинський бачив ікону в ризі та без неї. Однак яку
саме? Його твердження про відсутність німбів навколо голів святих вказує на те, що він оглядав не
оригінал ікони, а її пізнішу копію і, очевидно, не
роботу Антона Романюка з Нью-Йорка.
Останнім часом до пошуку видатної пам’ятки
долучилося багато вчених, зокрема й відомий дослідник україніки С. І. Білокінь. На його персональному сайті розміщено статтю під назвою “Київська
ікона Св. Миколи Мокрого на американському континенті”, в якій автор повідомляє, що ікона перебуває у церкві Святої Трійці у Нью-Йорку (США).
Йому особисто довелося її бачити, підтвердженням
чого є фото 2000 р. кіоту з іконою. За інформацією
С. І. Білоконя, ця ікона перевезена до Нью-Йорка в
1963 р. До самої статті додано ще кілька фото. На
одному з них — ікона Миколи Мокрого в шатах; на
другому — без шат. У підписах до фото, на жаль, не
надано пояснень щодо часу фотографування ікони.
Можна припустити, що вони зроблені в дореволюційний час. Риза на першому з них дуже схожа на
ризу ікони, яка перебуває у церкві Святої Трійці.
Останнім часом питання реституції ікони зі Сполучених Штатів Америки до Києва набуло широкого розголосу. Про це писали київські газети, подібна
інформація лунала й на телебаченні. Святий Синод
Української Православної церкви ще наприкінці
2010 р. ухвалив рішення звернутися до Президента
України і Прем’єр-міністра з проханням допомоги
у справі повернення святині на Батьківщину. Зрозуміло, що йдеться про ікону ХІІ ст. Однак в жодній
публікації не наводяться достовірні фото стародавньої унікальної пам’ятки, що ускладнює її пошук та
ідентифікацію. По суті, на сьогоднішній день ікона
Миколи Мокрого, яка перебуває у Нью-Йорку, слабо вивчена, а її давнина ніким не доведена. Попри
це, фотографії оригіналу ікони існують. Ще під час
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її реставрації у 1924 р. на засіданні Археологічного
комітету ВУАН було ухвалено зробити із стародавньої пам’ятки 10 фотознімків, з яких виготовити
по три примірники фотовідбитків. Перший — для
Археологічного комітету, другий — для реставраційної майстерні, третій — для вченого, якому буде
доручено проведення вивчення ікони. Частина одного комплекту фотографій збереглася до нашого
часу у фондах Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника. Усіх фото одинадцять. На одному з них зафіксовано повне зображення образу святого, на інших — його фрагменти.
Фото наклеєні на картон. Hайбільший з них — №
15. Згадаймо про вказівку ВУАКу на десять фотознімків, на яких мали бути зафіксовані процеси
реставрації, зокрема і фото ікони до початку робіт.
Порівнюючи зображення на фрагментах і зображення загального вигляду, напрошується висновок,
що більшість фотографій зроблені до реставрації.
Крім загального фото ікони, на десяти інших зафіксовано її фрагменти, а саме:
1. Голова Святого Миколи;
2. Верхня частина голови Святого Миколи;
3. Фрагмент обличчя Святого Миколи;
4. Верхня частина чола Святого Миколи;
5. Чоло Святого Миколи;
6. Зображення Ісуса Христа;
7. Зображення Богоматері;
8. Зображення руки Святого Миколи з Євангелієм;
9. Частина напису над зображенням Ісуса Христа;
10. Частина напису над зображенням Богоматері.
Публікація фотографій оригіналу старовинного
образу Миколи Мокрого допоможе виявити та ідентифікувати його, якщо він зберігся до сьогодення.
Попередньо можна погодитися з думкою М. О. Макаренка про належність ікони до ХІV ст. За палеографічними особливостями написів її можна датувати ХІV–ХVІ століттями.
Ікони святого Миколи з Микільського
Пустинно-Слупського монастиря у Києві. В описах Микільського Пустинно-Слупського монастиря ХVІІІ ст. згадуються храмові та чудотворна, над
царськими воротами, ікони Святого Миколи. Вони
були прикрашені срібними шатами з коштовними
привісками [3, 5534]. Особливості ікон при цьому
не зафіксовані.
Із книги І. Фундуклея відомо, що в 1847 р. “…из
древних предметов, находящихся в монастырской
церкве, достойны особенного внимания три иконы

святителя Николая, живописи греческой. Одна из
них, висящая над царскими вратами, прославлена
чудотворениями” [21, 70].
На початку ХХ ст. святинями монастиря названо вже чотири ікони святого: “1) чудотворный
образ святителя Христова Николая, древняго византийского письма, находящийся в соборной
св.Николаевской церкви, над царскими вратами
главного алтаря; пред сия чудотворным образом каждую неделю по четвергам совершаются
молебныя пения; 2) икона святителя Николая стоящая ныне по правой стороне главного олтаря; эта
икона перенесена из древней монастырской церкви,
находившейся на Аскольдовой могиле; 3) древний
образ святителя Христова Николая находящийся в
Пантелеймоновском приделе соборной церкви и
почитаемый народом; 4) древний образ св. Николая на металлической доске, находившейся раньше в часовне (slup’e), на месте которой устроена
нынешняя соборная церковь монастыря, в фасадной стене которой он и вделан теперь” [4, 22‒23].
У цьому повідомленні три ікони з чотирьох названі
“древніми”, а четверта була перенесена з “древньої”
монастирської церкви, що дає підстави вважати її,
за назвою споруди, подібною до трьох інших. При
цьому слід зауважити, що ці назви досить умовні.
На початку ХХ ст. старовинною можна було назвати як ікону ХІІ ст., так і ікону ХVІІІ ст. Пізніше,
вже в радянський час, з’ясувалося, що одна з них
дійсно належала до ХІІ ст. Це могла бути друга чи
третя ікона з описаних вище.
На жаль, доля трьох з чотирьох ікон на сьогоднішній день невідома. Сталося так, що вони
залишилися майже невідомими сучасній мистецтвознавчій науці. З огляду на це, доцільно впровадити зібрану інформацію, (більшою мірою про одну з
них) до наукового обігу.
У старих інвентарних книгах Всеукраїнського
музейного містечка 1930-х років пощастило відшукати відомості про три ікони, забрані співробітниками музею в березні 1934 р. із закритого ПустинноСлупського монастиря. Перша з них записана під
№ 39513. Її опис такий: “Ікона Миколи, до колін.
Святий в малиновій фелоні з квітами та білому в
хрестах омофорі; одною рукою благословляє, в
другій — розкрите Євангеліє з словами: “Во время
он…”. Німб рельєфний в церовашних кружочках,
по боках німб Іс. Хр. та Б. М. Береги пофарбовані в
сіро-блакитний тон. Дошка з великими тріщинами
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Іл. 6. Ікона св. Миколи Пустинського. ХІІ ст.
Фото 1920-х років. Після реставрації.

Іл. 7. Фрагмент ікони. Голова св. Миколи Пустинського.
Фото 1920-х років. Після реставрації.

повздовж. Темпера. Розміри: 1 м. 42 х 1 м. 24,5 см.”
[10, 250]. На сьогоднішній день ікона зберігається в
Національному художньому музеї України.
Під наступним описом зазначена більш стародавня ікона: “№ 39514. Ікона Миколи. Поясний в
темній з блакитним відтінком фелоні та зеленкуватому з хрестом омофорі; однією рукою благословляє, другою в омофорі тримає Євангеліє з мальованим хрестом і кольоровими камінцями. Тло
золотисте без напису. Малювання забруднено, поруйноване і взагалі дефектне з боку збереженості
за винятком лиця святого; по краях левкас з паволокою осипався і місцями є випади, золото на фоні
майже змите. Дошка з виїмкою, в кількох місцях
є великі тріщини, без шпуг, є сліди від дерев’яних
цвяхів, що ними були прибиті дерев’яні планки.
Темпера. 0, 928х0,588. Товща дошки в середньому 0,22. ХІІ ст.? З Нікольсько-Слупського монастиря в 1934 р.” [10, 250]. (Іл. 6). Третю ікону під
№39516 описано стисло: “Ікона Микола, поясний,
в малиновім і синім омофорі, в колах Іс. і Б. М.,
на полі Анна. Дошка, темпера. Малювання облітає.
28,2х23,8 см”.
Із цих трьох ікон особливу увагу привертає ста-

родавня ікона під № 39514. В 1937 р. ця пам’ятка
експонувалася в Антирелігійному музеї на виставці “Релігія на службі феодалів”. Далі образ Миколи
документально не простежується. Зараз в колекції іконопису Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника ця старовинна
пам’ятка відсутня. Найімовірніше, ікона була втрачена під час окупації Києва німецькими військами
в 1941‒1943 роках. Після війни, у зв’язку із втратою інвентарних книг музею, майже повної заміни
складу його співробітників, її ніхто і не шукав. У
подальшому святиня просто випала з поля зору науковців. Про ікону просто забули, хоча образ, безперечно, заслуговував і заслуговує на увагу. Місце
його перебування невідоме (іл. 7).
Вивчаючи збірку фото і негативів КиєвоПечерського заповідника, вдалося знайти і ідентифікувати зображення ікони Св. Миколи Пустинського, датованої ХІІ ст. Це стало можливим
завдяки зіставленню описів і фото, перевірці старих номерів за вцілілою документацією. Внаслідок цього були виявлені фото загального вигляду
пам’ятки і кілька її фрагментів. Фото зроблені до
і після реставрації. Це підтвердило повідомлення
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П. П. Курінного про проведення над нею реставраційних робіт у його книзі 1966 р.
У порівнянні з іконою Миколи Мокрого ікона
Миколи Пустинського мала вигляд більш ранньої.
Помітний іконографічний звʼязок із фресковим живописом часів Київської Русі. Можна припустити,
що фрескові зображення святих слугували в ХІ‒ХІІІ
ст. зразками для написання ікон. Так, фреска з об-

разом Святого Миколи з Києво-Михайлівського
Золотоверхого монастиря та образ Святого Фоми
із Софійського собору в Києві мають багато спільного з іконою Миколи Пустинського. Не виключена
ймовірність належності цієї стародавньої пам’ятки
до робіт київських іконописців ХІІ — першої половини ХІІІ ст.
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Полюшко Григорий Васильевич

Старинные киевские иконы Николая Мокрого и Николая Пустынского: поиск утерянных раритетов
Аннотация. Имя Святителя Христова Николая Мирликийского было хорошо известно на восточнославянских землях еще во времена древнерусского государства.
Одними из главных святынь в церквях в его честь, были иконы этого святого. Некоторые из них, согласно легендам,
принадлежали к Х‒ХІІ столетиям. Речь идет об иконах из Киево-Софийского собора и Никольского ПустынноСлупского монастыря. В Софийском соборе хранилась древняя икона святого Николая Чудотворца, широко известная в народе под названием Николая Мокрого. Никольский монастырь также славился иконой Николая Чудотворца,
которая принадлежала к ХІІ столетию.
В 1930-е годы эти иконы были переданы в фонды Лаврского государственного культурно-исторического заповедника. К сожалению, во время Второй мировой войны они были утеряны. Большая часть информации о них не сохранилась, часть находится в разных архивах и музеях. Публикация этой статьи имеет цель введения в научный
оборот новых документов, связанных с древними памятниками, а также способствовать делу поиска и возвращения уникальных икон в Киев.
Ключевые слова: икона, св. Николай Мокрый, св. Николай Пустынский, Софийский собор в Киеве.
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Poliushko Hryhorii
Ancient Kyiv Icons of Mykola Mokryi (Wet) and Mykola Pustynskyi (Solitude): Search of the Lost Rarities

Summary. St Nicholas’ of Myra name has been known enough in the East Slavic lands since the Old Rus period. Icons of
the saint were among the main church shrines. The saint was considered to be the patron of sailors, merchants, children and
travelers. Some of the icons, according to the legends, came from the 10th–12th centuries. Mentioned icons existed in KyivSophia cathedral and St Nicholas Hermitage monastery. The cathedral kept an old icon of St Nicholas, widely known under
“Nicholas the Wet” the name. St Nicholas monastery in the early 20th c. was known for its four icons of the saint. Three of
them were considered to be the old pieces of art, and the fourth icon came from the old wooden church at the Askold grave.
One of them was dated the 12th c.
Unfortunately, the majority of the mentioned icons disappeared in Soviet time. Probably, some of them were demolished and
some still haven’t been identified in the museum collections. So happened, that most of the information about them has been
lost, some materials are in different archives and museums. Researchers — the seekers of the lost icons often don’t have even
photos of them. Mostly they use outdated information, which is not always reliable.
The paper is intended to introduce new documents concerning the couple of old icons into scientific circulation. The information is accompanied by true images of Kyivan monuments. These data publication should be helpful in tracing and return of
the unique icons to Kyiv.
“St Nicholas the Wet” icon. As legend says, the icon of Archbishop Nicholas’ of Myra was brought to Kyiv in the late
10th — early 11th centuries and later was placed in St Sophia Cathedral iconostasis. It has been known in Kyiv as “Nicholas
the Wet” since 1092, which was associated with the following miracle: once the saint saved a drowned child.
In the 18th c. the icon became already popular far beyond the boundaries of Kyiv. It was respected among Cossacks of Zaporizhia. It was asked for assistance in hard times and provided with valuable donations. During the revolution, the occupation
of the city and the Civil War in the 1st quarter of the 20th century that old monument was not damaged significantly and
stayed in the same place of the cathedral. In 1924 it was restored by M. Kasperovych.
In 1934 the icon found itself in the Lavra State Cultural and Historical Preserve collection. Later the traces of the icon were
lost. It is believed the miracle-making icon disappeared during the occupation of Kyiv by Nazi troops in 1941–1943. After
World War II it was reported the icon was replaced from Kyiv to Warsaw by Mstislav, the Bishop of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, in 1943. Later the icon was relocated to the USA. A number of historians suggest that the shrine is
in the Holy Trinity Church in New York now. However, it is an old copy of the icon. The original photos found will help in its
finding and identifying (if the icon survives).
Icon of St Nicholas from St Nicholas-Hermitage Monastery. In the descriptions of St Nicholas Hermitage Monastery of the
18th c. the patron and miracle-making icons of St Nicholas over Holy Gate occur. In the early 20th c. there were four sacred
icons in the monastery; including one dated the 12th century.
Unfortunately the fate of the three of the mentioned icons is unknown today. So happened, they have been almost unknown to
the modern art science. That is why the collected most important information, needs to be introduced into scientific circulation. In the old inventory books of the Lavra State Cultural and Historical Preserve of the 1930-ies we could find information
about one of the icons dated the 12th century, under the number 39514. It was grabbed by the Preserve staff in 1934 from the
old monastery closed by the Soviet power.
In 1937 the icon was displayed at the Antireligious museum exhibition named “Religion at the service of the feudal lords”.
Later St Nicholas image was not been traced in any document. Most likely the icon was lost during the Nazi occupation of
Kyiv (1941–1943). After the war, due to the loss of museum inventory books and nearly complete its staff’s change, nobody
searched it. Subsequently the shrine just dropped out of scientists’ sight. The icon was simply forgotten, but the peace of art
definitely deserved and deserves attention. Nowadays its location is unknown.
Fortunately, the “St Nicholas” icon from St Nicholas Hermitage monastery dated the 12th c. was found and identified in
the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve collection. In comparison with “Nicholas the Wet” icon the
mentioned image looks earlier. Its iconographic connection with Kyivan Rus frescos is noticeable. We can assume the fresco
images of saints were models for painting icons since the 11th until the 13th centuries. We can suppose also the old piece of
art could be created by the Kyivan artists in the 12th — first half of the 13th centuries.
Key words: icons, St Nicholas the Wet, St Nicholas Hermitage-Monastery, St Sophia 's Cathedrale.
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УДК 130.2

Огляд міського простору, пам’яток
та локальної історичної пам’яті міста Канів

Андрес
Ганна Олександрівна

Анотація. У статті здійснено огляд міського простору та локальної
історичної памʼяті міста Канева Черкаської області, визначено історичні
етапи в житті міста, що зумовили до спорудження памʼяток і памʼятних
знаків.
Ключові слова: історичне місто, памʼятка, памʼятний знак, туристичний потенціал, міський простір, історична памʼять.

Андрес
Анна Александровна

У науковій літературі всі існуючі на сьогоднішній день міста умовно поділяють на два типи: “природні”, що утворились,
як правило, дуже давно і розвиваються природним шляхом, і
“штучні” — міста, збудовані за визначеним регулярним планом. Така класифікація дозволяє враховувати сутнісні риси
міста як соціокультурного феномену [1]. Актуальність статті
полягає в тому, що Канів у своєму просторі зберіг нашарування памʼяток різних часів, що в порівнянні з історичними подіями дасть змогу не тільки по-новому оцінити їх значення в
історії, а й зрозуміти роль памʼяток у житті сучасного міста.
Проблема полягає в тому, що памʼятки малих міст цінуються на підставі їх давнини та історико-культурного значення, а
памʼятки із менш “авторитетною історією” посідають менш
значуще місце в науковому обігу, не враховуються в туристичних маршрутах.
Метою статті є необхідність визначити основні етапи, за
якими відбувалася активізація суспільного життя міста, що
втілилося в памʼятках історико-культурної спадщини або в
памʼятних знаках Канева.
Передусім треба зауважити, що Канів — історичне місто із
давньою історією. Історичне місто, цінне як спадкоємець змін
в культурі, є багатоплановою памʼяткою культури [2]. Поняття
“місто” розглядається з декількох позицій — чисельність населення (за критеріями ООН 20 тис. осіб і більше), зайнятість
жителів (окрім сільського господарства); функціональне спрямування — як центр промисловості, торгівлі, науки, культури.
У звʼязку із цим місто є історичною категорією із органічно переплетених економіко-географічних, архітектурних та інженернобудівельних чинників [3]. Історичне місто — це особливий тип,
в якому значною мірою зберігся історико-культурний потенціал, здатний актуалізуватися в теперішній час. По-перше, історичні малі міста є своєрідним перехідним щаблем від міської
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культури до традиційної сільської. Невелике місто
цінне насамперед тим, що воно міцно повʼязане
із сільською периферією, бувши ніби “столицею”
сільського району. По-друге, найважливіша особливість невеликого центру — взаємодія з живою
природою, автентичним ландшафтом. По-третє,
соціальна організація життя в малому місті характеризується такими параметрами, як неквапливість
і розміреність повсякденного життя, близьке знайомство мешканців один із одним. У звʼязку із цим
соціальна інформація, що осідає протягом багатьох
років у середовищі історичного міста (традиції,
звичаї, міфи, фольклор і т. ін.), зберігається довше
й не зазнає істотної трансформації [3].
Кожному місту притаманна динамічна природа.
Вагомим критерієм є наявність збереженого історичного містобудівельного ансамблю, що містить
у собі як памʼятки зодчества, так і типові споруди.
Не логічно вважати історичним місто, в якому повністю знищена традиційна забудова, не зберігся,
хоча б частково, історичний центр — ядро міста,
знищено з різних причин культові комплекси. В такому випадку можна говорити про невідповідність
віку й змістовного наповнення міського простору.
Наявність у місті памʼяток як “матеріального документа”, факту еволюції — є одним із головних
критеріїв історичного міста. Місто — “згусток
культури” [4, 128–147], її матеріальне втілення,
безпосередньо залежне від часу. Ландшафт є автентичним свідоцтвом звʼязку часів. Однак формування культурної території завершує людина. За
збереженими памʼятками архітектури можна відтворити культурний еволюційний ряд міста. Водночас ландшафт і вигляд міста тим індивідуальніші, чим давнішим воно є [2]. Ландшафт, спадщина
й вік є основними критеріями історичного міста.
Учені зазначають, що однією із особливостей,
притаманною історичному місту є те, що місто завжди належить одночасно й минулому, й сучасності, втілюючи в матеріальній формі звʼязок часів [5,
4]. Критерієм історичності міста можна вважати
також його звʼязок із долями відомих осіб, що народились, померли або провели частину свого життя
в ньому, а також значущими історичними подіями,
що відбулись у культурному просторі міста.
Без легенд неможливо уявити й презентувати
місто. Однак виникає необхідність своєрідної візуалізації історичного факту, існування якого тільки
в усній формі ставить під сумнів його правдивість.

У просторі історичного міста такий процес варто
розглядати як своєрідну форму охорони та популяризації спадщини: візуалізація легенди, міфу проходить через музеї — історичні, краєзнавчі, що зберігають правдиві свідчення місцевої історії.
Уперше поняття “історичне місто” було запроваджено в травні 1970 р., коли Рада міністрів
РРФСР затвердила список із 115 міст. Постановою
Ради Міністрів України та Держбуду з 1976 р. Канів віднесений до історичних міст [7; 8].
Історичне місто це “природно сформований
протягом століть “організм”, що своєю структурою
і виглядом відображає характер історичних етапів
свого існування, зростання і закономірну зміну цих
етапів” [2]. Формування культурного середовища
міста як певної сфери існування і взаємодії культурних новацій і традицій — процес тривалий, він
прискорювався або сповільнювався залежно від
багатьох чинників Прийняті Генеральною конференцією ЮНЕСКО “Рекомендації про збереження
і сучасну роль історичних ансамблів” (1976) подають лише (загальне визначення. Під “історичними
або традиційними ансамблями” розуміють будь-які
скупчення будівель і просторових структур, що
є людськими поселеннями як у міському, так і в
сільському середовищі, включаючи археологічні
та палеонтологічні місця, які мають археологічну,
архітектурну, історичну, естетичну або соціальнокультурну цілісність і цінність [9].
У житті Канева варто конкретизувати такі
основні етапи, які втілилися в памʼятках історикокультурної спадщини або в памʼятних знаках:
Перший період (від заснування до кінця
ХІХ ст.) — від нього залишились безліч досліджених і малодосліджених памʼяток археології, Успенський собор, частково збережене стародавнє планування та єврейська торгова забудова ХІХ ст.
Образ Канева формується, передусім, завдяки
особливим природним умовам (місто знаходилося
між пагорбами та Дніпром, що мало важливе оборонне значення), історичним подіям, що відбулися
на цій території та видатним особам. Щодо середньовічної історії міста та його активної участі в
козацькому русі, то матеріальних залишків цього
періоду не залишилось. Канівський замок, перебування в місті Б. Вишневецького, відомих в історії
гетьманів Я. Шаха, С. Кішки не залишили по собі
матеріальних свідчень, а тільки в легендах, писемних джерелах і дослідженнях краєзнавців та істо-
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риків можна знайти відомості про ті події. Також
не проводилося окремих досліджень щодо вивчення історії, побуту та культури місцевого населення. Відомо тільки, скільки було шинків і церков, а
також, що міське населення за віросповіданням не
було однорідним, більшість становили православні, католики та іудеї. Чвар серед населення на національному і релігійному ґрунті не зафіксовано.
Важливим чинником і одночасно показником
рівня соціокультурного розвитку міст було становлення міської інфраструктури. Благоустрій у
повітових містах загалом обмежувався доглядом
за станом центральних вулиць і площ. Міська інфраструктура були мало впорядкована. Місто залишалися невеликим з одноповерховою архітектурою, відомим тільки своїми краєвидами та місцем
поховання Т. Г. Шевченка. Всі спроби в ХІХ–ХХ
ст. перепланувати місто й надати йому сучаснішого вигляду були неможливі через складний рельєф
місцевості. Однак у цей період завершилось формування загального простору стародавнього міста.
Другий період припадає на 60-і — кінець 80-х
років ХХ ст. Активізація культурного життя Канева того часу була викликана промисловим розвитком — будівництвом ГЕС та заводу “Магніт”.
У місті відкриваються нові навчальні заклади,
зростає кількість шкіл. Це привело до створення нових районів. До Канева приїздять фахівці з
усього Радянського Союзу, що сформувало необхідність забезпечення потреб (як культурних, так
і побутових) нових мешканців міста. У цей період
зросли не тільки культурні запити народу, а й можливості їх задоволення. Розширилася сфера духовного життя всіх верств суспільства — музеї, виставки, бібліотеки, будівництво будинку культури,
танцювальних майданчиків і кафе стали частиною
культурного життя канівчан. Разом із розбудовою
міста зʼявилися і типові райони пʼятиповерхової
забудови хрущовських часів.
Загальновідомо, що центр міста утворює сукупність значущих публічних просторів: центральну
площу, головний храм, ринок, урядові установи.
Це — містоутворювальна домінанта. У Каневі
значення поняття “центр” набуває “плаваючого”
характеру. Найбільш значущі події в місті відбуваються як у старому центрі, так і в “новому”,
сформованому в зазначений період. У формуванні
культурного середовища варто виокремити спорудження памʼятника Батьківщині-матері, впоряд-

кування поховань загиблих на канівській землі під
час Другої Світової війни, встановлення історичної
реконструкції бронепоїзда на місці боїв за Канів.
Третій період — кінець 1990-х — 2000-і рр.
Як і для більшості міст України, для Канева — це
період після розпаду Радянського Союзу і економічної кризи, час переосмислення історичних
подій і постатей, перейменування вулиць і площ,
спорудження нових памʼятних знаків. Агресивне
вторгнення в історичні центри нових архітектурних форм, ігнорування не тільки встановлених регламентів, а й законів, що призводить до руйнування цілісності історичного середовища міст.
Використання і пристосування памʼяток зодчества до нових функцій і зведення нових обʼєктів у
контексті існуючої історичної забудови — необхідність, з якою стикається будь-яке місто, прагнучи
активного туристичного розвитку. Незважаючи на
сучасне виробництво, що розмістилося на околицях, місто зберегло свою історичну спадщину.
Соціально-економічні та історико-культурні зміни
тут відбувалися значно повільніше, ніж у столиці.
Протягом останніх пʼяти років активно здійснювались заходи з відновлення, ремонту, реконструкції місцевої інфраструктури та благоустрою
центральних вулиць. Відбулася реконструкція музею Т. Г. Шевченка та розширення експозиції військової техніки поблизу бронепоїзда.
Основними носіями інформації про історикокультурні характеристики міста стали: герби,
памʼятки та памʼятні знаки, альбоми, путівники, довідники, буклети з текстовою та фотоінформацією,
а також календарі, поштові листівки, місцеві музеї,
легенди, сувеніри, ЗМІ, що містять і розповсюджують відомості про конкретні території та історичні
місця. Опубліковано численні нариси, статті, дослідження, що розповідають про історичне минуле
Канева. Варто зазначити останні публікації місцевих авторів, де описується історія Канева в різні
історичні періоди, це: “Канів історичний”, “Канів
козацький” та “Канів стародавній”. Ці роботи написано здебільшого як науково-популярні нариси
[10;11].
Шевченківська тематика є панівною в історичних дослідженнях Канева. Одне із найґрунтовніших
досліджень “Святиня” (автор З. Тарахан-Береза)
присвячене історії поховання та діяльності шевченківського національного історико-культурного
заповідника [12].
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У розумінні містян, на наш погляд, сформоване усвідомлення значення міста в історії України,
його стародавньої історії. Однак передовсім як
історико-культурна спадщина розглядаються такі
обʼєкти, як могила Т. Г. Шевченка, Успенський (Георгіївський) собор, монумент “Батьківщина-мати”
та могила дитячого письменника А. Гайдара. Перші два обʼєкти — памʼятки Національного значення, події ІІ Світової війни небайдужі переважній
частині населення, а могила А. Гайдара і бібліотека
за СРСР були традиційним місце посвяти в піонери
місцевих школярів та місцем покладання квітів в
день випуску із школи. Стара забудова єврейських
торговельних рядів, синагога (памʼятки кінця
ХІХ — початку ХХ ст.) продовжують виконувати активну соціальну функцію в житті населення.
У них розташовано музей, ресторан, готель, дитяча
музична школа.
Протягом останніх років фахівцями історичного музею міста (філія шевченківського заповідника) спільно із співробітниками Інституту
памʼяткоохоронних досліджень (м. Київ) проводиться розробка (поновлення) науково-облікової
документації на ці обʼєкти. Тільки нещодавно
памʼяткою науки і техніки було визнано історичну
реконструкцію бронепоїзда (За інформацією, наданою співробітниками НДІПОД)).
Міський культурний простір охоплює процесуально-діяльне, духовно-людське і предметне вимірювання. Культура міського простору стародавнього історичного міста розкривається як простір
культуротворчої діяльності людини, в рамках якої
відбувається створення, зберігання та трансляція
культурних цінностей [13].
У другій половині ХХ ст. в Каневі, в старому
центрі міста, зʼявились нові памʼятні знаки — меморіальні таблички, альтанка та ін. Вони не мають видатної мистецької або історико-культурної
цінності, але присвячені вагомим історичним, політичним подіям чи особам, повʼязаним із життям
міста. Подібна трансляція нових сторінок історії
культури, як правило, визначається певними обставинами, повʼязаними із соціальними, політичними,
економічними змінами в суспільстві, та пояснюється конкретними історичними причинами. У цьому
реалізується прагнення різних верств місцевого
населення усвідомити події сучасної історії, роль
окремих осіб у ній через ті чи інші їм зрозумілі
культурні обʼєкти.

Ще здавна було прийнято дарувати сувеніри —
невеликі памʼятні предмети, що хоча б частково
відображають деякі історико-культурні, а іноді й
ресурсно-промислові характеристики міст, територій і місць.
Це можуть бути значки, емблеми, листівки, книги або альбоми тощо. Все це — своєрідні візитівки
певного місця, його важлива реклама, яка використовується для поширення позитивної й оригінальної інформації, для ненадокучливого нагадування
про нього [14].
Набори та окремі листівки з видами міста стали
відомі з кінця Х1Х ст. На них зображувалися загальні види Канева, головні вулиці та площі, церкви. У радянський час поштові та просто сувенірні
листівки з видами міста і памʼяток були особливо поширені (із зображеннями памʼяток, краєвидів, листівок з художніми творами Т. Шевченка,
інтерʼєрами музею, видами Тарасової гори тощо).
У пострадянський період, особливо в 1990-х роках
видання листівок помітно скоротилося. Відзначено
відсутність виданих за останні двадцять років фотоальбомів, які представляють портрет міста. Недостатня кількість путівників і буклетів. Такі речі
могли би бути чудовою рекламою міста, вплинути
на розвиток туризму.
Значення історико-культурної спадщини в житті Канева можна також прослідкувати на підставі
сувенірної продукції, яка виготовляється в місті й
виставлена у місцевих художніх салонах. Їх у Каневі два. Більшість представленої продукції — це
роботи місцевих майстрів: плетіння, вишивка,
деревʼяні різьблені сувеніри із традиційними українськими сюжетами.
За підрахунками, близько 60% від загальної
кількості сувенірів — види Шевченкової гори,
зображення памʼятника поета, споруди музею.
20% — зображення Успенського собору, інші, не
повʼязані із памʼятками міста сувеніри, — також
20%. Асортимент сувенірної продукції дуже обмежений: календарі, сувенірні тарілки, магніти та ін.
Неодноразово зазначалося, що Канів позиціонує
себе як туристичне місто. Однак така характеристика змушує широко пропагувати місто, надавати
інформацію, яка може зацікавити потенційного туриста, привернути його увагу та викликати бажання особисто подивитися і відвідати привабливий
туристичний обʼєкт. У переліку характеристик, що
описують конкретну територію та можуть створити
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позитивний образ міста, — географія міста, флора
і фауна, наявність відомих архітектурних памʼяток,
музеїв, розвинена інфраструктура та ін.
Така інформація транслюється через ЗМІ, довідники та путівники, розповіді очевидців, що побували в цих місцях, Інтернет. У інтернет-просторі
Канів представлений передусім двома сайтами:
сайт міста та сайт “Канів туристичний”. Саме
останній містить різноманітну інформацію про історію та памʼятки міста (не тільки загальновідомі),
музеї, готелі, транспортні маршрути. Інформація
постійно оновлюється. Стереотипні уявлення про
різні міста поширені в масовій свідомості. Стереотип сприйняття Канева — це “Шевченківська земля” та “літописне місто”. Саме такі стереотипи закріплено в назвах громадських установ, магазинів,
закладів харчування.
“Історичне місто” є місцем, що знаходиться в
просторовому взаємозвʼязку матеріальних свідчень історичного розвитку та повʼязаних з ними
плануванням, забудовою, ландшафтами [15]. Унікальність Канева, як і інших подібних територіальних обʼєктів, полягає в тому, що вони несуть у собі
інформацію, яка може зберігатися та інтерпретуватися тільки в його межах, водночас її носії нерозривно повʼязані, проявляють себе і не підлягають
переміщенню, оскільки існують тільки в межах
конкретної території. Характерні риси міського середовища та способу життя населення мають значну естетичну, історичну та культурну цінність, що
увиразнює необхідність особливого ставлення до
збереження і розвитку міста [15; 16].

На жаль, потенціал Канева як історичного міста
не використовується на належному рівні, від чого в
підсумку страждає його соціально-культурний розвиток. Серед актуальних проблем — необхідність
комплексного виявлення історико-культурних ресурсів, тобто ідентифікація місця і розробка концепції та комплексної програми збереження та
використання культурної спадщини, професійна
організація культурного туризму. В таких програмах необхідно враховувати не тільки сферу
культури та мистецтва, а й спадщину в цілому
(включаючи археологічну спадщину, памʼятки науки і техніки, природно-історичний ландшафт,
прояви нематеріальної спадщини). Потенційна
екскурсійно-туристична привабливість територій,
багата подіями історія краю, яка привертає увагу
не тільки відомими памʼятками минулого, а й місцями, повʼязаними з життям або перебуванням тут
відомих персон, збереження культурно-історичної
спадщини створять умови для залучення в регіон
інвесторів і фінансів, розширення туристичного
бізнесу істворення нових робочих місць.
Вирішення цих завдань скорочує ризик культурної ізоляції історичних центрів, підвищуючи
одночасно життєвий рівень їх населення. Тому актуальним варто вважати необхідність розширення
досліджень саме на місцевому рівні, зокрема визначити стан соціальної памʼяті, а також соціокультурних запитів людей, встановити найбільш суттєві чинники, що впливають на ставлення населення
до свого життєвого середовища і памʼяток історії
міста [16, 12].
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Обзор городского пространства, памятников и локальной исторической памяти города Канева
Аннотация: В статье проводится обзор городского пространства и локальной исторической памяти на
примере памятников города Канев Черкасской области, формулируются основные этапы жизни города, которые
привели к появлению памятников и памятных знаков. Основным источником исследования стали исторические и
научные источники, а также легенды, предания местных жителей, учетная документация на имеющиеся объекты,
путеводители, карты, открытки
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Review of Urban Space, Sights and Local Historical Memory of the Town of Kaniv
Summary. In this article an overview of urban space and local historical memory on the example of historical monuments in the town of Kanev, Cherkassy region, is made. We depict historical stages in the life of the town that led to the construction of monuments and memorials. The study refers primarily to historical and scientific sources, as well as to legends
and stories of the locals, accounting documentation for available objects, also guides, maps and leaflets.
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Анотація. Статтю присвячено теоретичному осмисленню поняття
“дитячий музей”, визначенню особливостей його діяльності як освітнього
інституту.
Ключові слова: дитячий музей, освітнє середовище, освітня функція,
дитяча аудиторія.

Постановка проблеми. У історичних і соціальних умовах,
що змінюються, музеї, залишаючись зберігачами культурної
спадщини, зазнають серйозних трансформацій, перетворюючись на систему, яка все більш відкрита суспільству. Зокрема,
це має прояв у появі нових типів музеїв і модернізації традиційних; зміщенні акцентів у культурно-освітній діяльності музеїв: з розповсюдження знань у площину формування поглядів,
оцінок, розвитку творчих здібностей особистості. Тенденція
останніх років — увага до культурно-освітньої діяльності музеїв як одного із пріоритетних напрямів музейної роботи. Музеї стають центрами як формальної, так і неформальної освіти
для всіх категорій населення. Створюються нові організаційні
структури, зокрема, дитячі музеї, які мають багато модифікацій, що зумовлено специфікою територій, культурним потенціалом регіонів тощо.
ХХІ ст. розширило вікові межі відвідувачів музею, до нього прийшли учні молодших класів та дошкільнята. Діти в музеї стали нормою не тільки для всіх розвинених країн, а й для
України. На жаль, дитячі музеї у їх класичній формі ще не набрали широкого розповсюдження в нашій країні. Вочевидь, це
зумовлено особливостями розвитку поглядів на освітню функцію музею, трудомісткістю процесу його організації, а також
відсутністю розробленої моделі освітнього середовища такої
інституції. Адже особливості дитячого сприйняття вимагають
специфічної побудови експозицій і принципово нових методик
впливу.
На сучасному етапі в зв’язку із загальною демократизацією
культурного життя у вітчизняній музейній справі зростає необхідність досліджень, пов’язаних з оновленням поняттєвого
апарату музеєзнавства. Значний інтерес у цьому контексті становить розгляд відносно нового для українських спеціалістів
поняття “дитячий музей”.
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Світовий досвід роботи дитячих музеїв свідчить
про те, що такий соціальний інститут може запропонувати форми роботи, які є цікавими для різних
вікових та соціальних груп і сприяють соціалізації
особистості. Але до цього часу труднощі, пов’язані
із самовизначенням дитячого музею, не дозволяють йому реалізувати свій потенціал. Його цінність
повинна бути визначена і представлена українському суспільству.
Історія питання представлена переважно роботами емпіричного характеру, в яких прослідковується процес виникнення і розвитку дитячого музею (М. Бартрам, Т. Галкіна, Н. Макарова,
С. Мініна), описуються форми і методи роботи з
дітьми в конкретних музеях (Д. Альварес, З. Бонамі, Ф. Верпланке, О. Зеленко, Н. Капустіна, Г. Кершенштейнер, О. Медвєдєва, Г. Рудик), їх виховні
можливості (І. Коссова, Я. Мексін, Ф. Шміт), музейна педагогіка (Т. Бєлофастова, О. Ванслова,
Л. Гайда, О. Караманов, О. Медвєдєва, Б. Столяров,
М. Юхневич). Дослідники наголошують на факті
цілеспрямованого створення дитячого музею як
інституту з освітньою функцією, орієнтованого
на дитячу аудиторію, водночас зауважуючи неоднозначність його трактувань, інваріантних характеристик. Можна констатувати суперечність між
усвідомленою потребою у теоретичному обґрунтуванні сутності діяльності дитячого музею, комплексі педагогічних умов створення його освітнього
середовища і відсутністю концептуального вирішення цієї проблеми.
Мета статті — конкретизувати сутність і зміст
поняття “дитячий музей”, визначити особливості
дитячого музею як освітнього інституту.
Виклад основного матеріалу. Підхід до діяльності музею з педагогічної точки зору почав формуватись у ХVІІІ ст. Ідеї Просвітництва дозволили
говорити про його нову функцію — соціокультурну, яка передбачала становлення музею як центру
популяризації культури й реалізації завдань виховання та освіти. У ХІХ ст. в період руху за реформування школи з’явились власне освітні музеї, що
стали своєрідними “альтернативними центрами
педагогічного експерименту” [11, 41]. Існувало
три групи музеїв: педагогічні, шкільні та дитячі.
У ХХ ст. популярність дитячих музеїв помітно
зросла. Спроби привести багатоманіття дитячих
музеїв у єдину систему, сформулювати поняттєві
засади, об’єктивні критерії відповідності музейних

закладів цьому типу здійснювались неодноразово.
Однією із перших до цієї проблематики у 1941 р.
звернулась Е. Моор. Дослідниця зазначила складнощі щодо точного встановлення поняття “дитячий
музей”, однак запропонувала критерії, за якими
можна визначити специфіку дитячого музею. Зокрема, музейні предмети повинні бути вибрані для
дітей, представлені для дітей, інтерпретовані для
дітей, розміщуватись у просторі, орієнтованому
на дітей [14]. На основі представлених критеріїв
можна назвати головну ознаку всіх дитячих музеїв — орієнтація на відвідувача. Водночас музейні
співробітники мають змогу вільно і творчо підходити до питання формування музейних колекцій.
Здебільшого цінність музейного предмета визначається його можливістю активізувати пізнавальну
діяльність у дітей.
Щодо специфіки дитячих музеїв подібних поглядів дотримується і Беатріс Парсон: “Це є колекції речей, сконцентрованих навколо дитини та
її інтересів… Ці матеріали не обмежені певним
часом, темою або місцем. Вони можуть не бути
раритетними, цінними… Сутність їх у тому, щоб
вони зберігали минуле, ілюстрували сучасне і висвітлювали майбутнє” [15]. Згодом Ю. Кольман у
дисертаційній роботі “Дослідження динаміки дитячих музеїв” наголосила, що дитячі музеї більше
займаються освітою, аніж збереженням колекцій
[13]. Це дає нам підстави стверджувати, що саме
в дитячому музеї відбулася трансформація поняття
“музейний предмет”. Музейними предметами можуть бути як раритетні, так і типові предмети, а також спеціально сконструйовані моделі. Більшість
експонатів дитячого музею перебуває у відкритому
доступі. Самим дітям надається можливість створювати “музейний предмет”.
Цю думку розвинула Т. Галкіна, яка вважає,
що таке настановлення дитячого музею, який не
накопичує фонди, а працює з кожним музейним
предметом, пропонуючи його для ознайомлення і
дослідження відвідувачеві, свідчить про пріоритетність культурно-освітньої діяльності серед інших
напрямів роботи закладу [5]. Таким чином, дитячий музей, реагуючи на запити сучасної музейної
аудиторії, певною мірою змінює усталені трактування і методи, пріоритети музейної роботи.
Зростання популярності дитячих музейних закладів останнім часом пояснюється тим, що вони
пропонують “на ринок освітніх послуг” унікальну
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продукцію, що відповідає потребам дітей і сімей
всіх верств населення, та прилучають значно більшу кількість відвідувачів, аніж інші музеї, вступаючи також у партнерські відносини з державними,
громадськими, комерційними структурами.
На сьогодні дослідники виокремлюють чотири
типи моделей дитячих музеїв:
- американська — в її основі лежить концепція інтерактивного музею, коли діти опановують
предметне середовище у безпосередній взаємодії з
ним. Акцент робиться на розвивальному, соціальноадаптаційному моменті в діяльності за мінімального
використання оригіналів, які несуть культурно-історичне навантаження. Критерієм цінності експонату
є його здатність розширити уявлення дітей про реальний світ у максимальній взаємодії з предметом;
- європейська — виникає в межах структури
традиційного музею (з використанням його колекцій). Такий музей використовує ідею занурення у
історико-культурний контекст, тому тут важливого значення надають музейній цінності колекцій.
Провідною формою роботи з дітьми є спеціальні
програми, які розробляються на підставі наявних
предметних експозицій;
- авторська — характерна для дитячих музеїв
Російської імперії на початку ХХ ст., коли стиль
роботи, форми подання особистістю автора — засновника музею, його індивідуальним нетрадиційним підходом.
- змішаний тип — коли використовуються інтерактивні експозиції з обов’язковим включенням раритетного компонента. На сучасному етапі це найбільш поширений тип дитячого музею
[9;11;12].
Форми втілення ідеї дитячого музею різноманітні: дитячі музеї, які діють в структурі традиційних
“дорослих” музеїв на правах спеціально створених
підрозділів; музеї, що є частиною інших, не музейних, дитячих культурно-освітніх центрів; музеї, які
є частиною інфраструктури двох сфер: культури і
освіти; самостійні дитячі музеї; музеї, що не мають стаціонарного майданчика, “музеї без даху”,
що здійснюють свою діяльність на основі короткострокових проектів.
З огляду на те, що сучасні концепції освіти
орієнтують на підготовку дитини до життя у суспільстві, її соціалізацію, формування уявлень
щодо чинних моральних і соціальних норм, набуття навичок логічного аналізу ситуації, розви-

ток творчих здібностей, завданнями музеїв у сфері
освіти, відповідно до світових тенденцй, є:
- розвиток здатності вилучати інформацію із
першоджерела — на основі спостереження явищ
природи або огляду предметів матеріального середовища;
- формування поняттєвого апарату шляхом
спостереження і спілкування з творіннями природи
або предметами матеріального середовища;
- прищеплення навичок самостійного навчання;
- мотивація процесу навчання, створення “досвіду радості” в процесі навчання [3].
До інваріантних (сутнісних) характеристик дитячого музею відносять такі. 1. Провідною функцією дитячого музею є освітня (при збереженні та
коригуванні традиційних); всі напрями діяльності
розглядаються як елементи його освітньої політики. 2. Діяльність музею орієнтована на конкретну
соціальну групу, тобто має адресність. Специфіка
аудиторії, її інтереси визначають форми і засоби
експонування, змістовну спрямованість всієї роботи музею, який є місцем для постійної експериментальної діяльності. 3. У музеї створюють умови для
прояву активності дітей, оскільки в підґрунті роботи з відвідувачами лежить принцип інтерактивності, який дає досвід особистого ознайомлення з реальністю історії та культури через предметний світ.
Дитині надається вільний вибір змісту і форм опанування предмета шляхом розширення меж форм
музейної презентації (музей-лабораторія, музей
— ігровий простір, музей-театр тощо). 4. Музейнопедагогічна діяльність будується на основі діалогу,
який є оптимальною умовою розвитку дитини. Це
стосується не тільки соціальних контактів із значущими для дитини людьми, а й параметрів фізичної
організації зовнішнього середовища. Відвідувачі
музею із пасивних глядачів перетворюються на активних учасників [10].
На думку фахівців, модель освітнього середовища дитячого музею повинна мати розвивальний характер; педагогічні завдання кожного етапу діяльності — випереджальний характер; зміст матеріалу
і видів діяльності — відповідати рівню розвитку
дітей; методи роботи — відповідати змісту; також
необхідно забезпечити умови для індивідуального
розвитку дитини. Особливістю моделі є гнучка, не
детермінована ієрархія її основних компонентів:
проектно-процесуального, матеріального та особистісного. Матеріальний компонент охоплює: бу-
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дівлю музею (її архітектуру, розмір та інші характеристики); дизайн внутрішніх приміщень, їх розмір
та просторову структуру; фондові колекції музею,
обладнання. В організації внутрішнього простору
дитячого музею необхідно враховувати характер
діалогу на його майданчику; кількість учасників;
багатоваріантність проектів; відсутність формальних тематичних обмежень; розмір приміщень. Це
зазвичай визначає спрямування експозиції. Залежно від організації внутрішнього простору, експозиція може бути стаціонарною, динамічною (із
щоденною зміною “декорацій”), комбінованою.
В дитячих музеях почасти використовується система “природного зонування”, тобто виділяються
функціональні зони: творча, зона ігор і адаптації у
музеї, експозиційна тощо. Саме ці зони є постійно
діючими елементами, що організують музейний
простір. У них реалізовуються основні типи дитячого музейного простору (музей-майстерня, музейлабораторія, ігромузей тощо ).
Структура фондів дитячого музею, як правило,
також має свою специфіку і дещо відмінна від фондів традиційного музею. Адже їх комплектування
та використання спрямовані на максимальне відображення багатоманітності навколишнього світу
з метою задоволення інтересів і запитів маленьких відвідувачів, спонукання їх до самостійних
досліджень і відкриттів. Експонатом може бути
будь-який предмет за умови його доцільності в
експозиції; основний критерій добору — здатність
експонатів викликати інтерес, дивувати, пробуджувати бажання ставити запитання і шукати відповіді. Окрім традиційних, дитячий музей може мати
інтерактивний та ігровий фонди. Інтерактивний
фонд складається із матеріалів, знайомство з якими відбувається у процесі безпосереднього маніпулювання з ними. Це можуть бути оригінальні
об’єкти, технічні пристрої та механізми з деталями, що рухаються; спеціально сконструйовані дидактичні, демонстраційні макети, тренажери і т. ін.
Ігровий фонд моделює світ суспільних відносин,
що опосередковані відповідними предметами: дитячі іграшки, а також предмети, безпосередньо для
гри не призначені, але використання яких допомагає дитині спробувати себе в майбутній соціальній
ролі.
Проектно-процесуальний компонент передбачає, що діапазон програм і послуг, які пропонують
дитячі музеї, повинен бути достатньо широким і

різноманітним. Для освітніх проектів, орієнтованих на інтереси дитячої аудиторії, як правило, характерний випереджальний ефект завдань розвитку. Бажано, щоб проекти рецензувались музейним
психологом. Кожен із співробітників творчої групи
повністю відповідає за окремий блок: від науководослідної діяльності, добору та підготовки предметного матеріалу, складання етикетажу й до безпосередньої участі в експозиції (як інтерпретатор
або екскурсовод). Така організація праці дозволяє
кожному співробітнику музею скласти цілісне уявлення про свою частину проекту в контексті загальної теми й спільної роботи.
Під час роботи над проектом необхідно враховувати ряд важливих положень. Зокрема, зміст
проекту визначається основною метою і конкретними освітніми завданнями, що спрямовані на
розвиток дитини. Потрібен творчий підхід до використання складових проекту (конкурси, путівник
з розвивальними завданнями для індивідуальних
відвідувачів, листки активності, ігри тощо). Для
прилучення відвідувачів і активізації їх діяльності
використовуються мотивації (стимули): конкурси
з призовим фондом, демонстрація по телебаченню рекламного ролика, організація шоу в межах
проекту і т. ін. Якщо роботу орієнтовано на індивідуального і сімейного відвідувача, пропонуються
програми вихідного дня, знижуються ціни на “сімейний” квиток, проводяться конкурсні номінації
“сімейна творчість”, творчі заняття і майстер-класи
для дітей і батьків тощо.
Важливим моментом проектно-процесуального
компоненту є адаптація складових частин проекту
для кожної групи відвідувачів. Зокрема, на основі врахування потреб різних вікових груп можуть
розроблятися різні типи екскурсій, робочі листипутівники, листи активності, сімейні путівники.
Принцип доступності передбачає врахування фізичного і просторового аспектів: зріст відвідувача,
його потребу в комфорті та різний рівень інтересів.
Наприклад, експонати у вітринах розташовують
переважно на висоті 127 см від підлоги, тобто на
рівні очей більшості дітей 7–11 років.
На сьогодні сформовані певні критерії складання текстів до експозицій: текст використовується
мінімально, якщо тему можна інтерпретувати за
допомогою невербальних засобів вираження —
предметів, графіків, таблиць; текст пишуть крупними літерами, розбірливим шрифтом і візуально
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пов’язують із загальним оформленням експозиції.
Із метою уникнення монотонності, в процесі
опанування дитиною музейної експозиції застосовується принцип чергування методів. Зміну методів показують як новим кольоровим рішенням
конкретної тематичної зони, так і формою вітрини,
що певним чином стимулює пошукову діяльність.
Важливим моментом є забезпечення свободи вибору алгоритму опанування території експозиції:
якщо у відвідувача є можливість вибору поведінки,
він не відчуває хвилювання і напруги в процесі навчання, яке відбувається у темпі відповідно до його
здібностей і рівня інтересів. Гарантією цілісного
опанування матеріалу експозиції є можливість багаторазового відпрацювання однієї інтелектуальної
операції за поступового ускладнення та розширення змісту. Необхідно також брати до уваги особливості індивідуального сприйняття дитиною часу,
інформації тощо.
Врахування вище зазначених положень сприяє
вирішенню основних освітніх завдань, що передбачають створення умов для саморозвитку; розвиток
пам’яті, уваги; розвиток уяви, яка розширює межі
особистого практичного досвіду і є умовою творчості; активізацію пізнавальної діяльності; розвиток
емоційної сфери; розвʼязання розумових завдань,
пов’язаних з перетворенням предметного світу.
Особистісний компонент моделі дитячого музею базується на тезі, що відмінність дитячого
музею від дорослого полягає не в дозованій кількості знань, а у способі “занурення” в ці знання та
опануванні світу через спілкування один з одним,
спільну діяльність і самостійний пошук відповідей. В умовах дитячого музею необхідний новий
тип музейного спеціаліста, здатного творчо опанувати музейну реальність у її педагогічному аспекті.
Співробітник дитячого музею створює експозиції, розробляє і реалізовує програми, шукає нові
форми та методи роботи, проводить соціальнопсихологічні дослідження, є екскурсоводом, інтер-

претатором, актором, що забезпечує високу результативність освітнього середовища, конкретизує
сутність і зміст поняття “дитячий музей”, визначає
особливості дитячого музею як освітнього інституту [5; 9; 10; 11].
Висновки. Отже, особливості дитячого музею
як освітнього інституту полягають у тому, що:
- в основу діяльності дитячого музею покладено принципи наочності; інтерактивності й поліфунціональності музейного простору; психологічної комфортності; діалогічності; адресованості;
- колекції дитячих музеїв формуються не так
за традиційними законами і правилами музейного комплектування фондів, як з метою виконання
різних освітніх завдань. Склад колекцій кожного
конкретного музею визначає його експозиційновиставкову діяльність;
- модель освітнього середовища дитячого музею повинна мати розвивальний характер; педагогічні завдання кожного етапу діяльності — випереджальний характер; зміст матеріалу і видів
діяльності — відповідати рівню розвитку дітей;
методи роботи — відповідати змісту; також необхідно забезпечити умови для індивідуального розвитку дитини.
Сучасний дитячий музей є закладом музейного типу, для якого характерна орієнтація на цільову музейну аудиторію (діти); пріоритет освітньовиховної функції, що доповнена здійсненням
соціальної адаптації дитини до навколишньої дійсності; інтерактивна музейна експозиція, яка стимулює творчу та ігрову діяльність дітей;
- дитячий музей є синтетичною формою, що є
одночасно музеєм, школою, гральним майданчиком, творчою майстернею, клубом;
- дитячий музей може функціонувати як самостійна структура, входити до складу традиційного
музею на правах відділу або філії ( “музей у музеї”), бути складовою інших закладів культури і
освіти для дітей.
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Анотація. У статті робиться спроба охарактеризувати потенціал об’єктів історико-архітектурної спадщини м. Львова з позиції гостятуриста. Розглядається історико-архітектурна спадщина Львова, його
історія розвитку, розбудова, туристичні ресурси та ін., що підкреслюють
унікальність та неповторність міста.
Ключові слова: спадщина, імідж, туристичні ресурси, архітектурні
об’єкти.

Актуальність. Формування позитивного іміджу України в
соціально-психологічному сприйнятті світовою громадськістю набуває все більшого значення в умовах глобальних політичних, соціальних і економічних змін у світі. Цей активний
процес надає державі шанс заявити світові про власні туристичні можливості.
Кожне місто володіє індивідуальними рисами і потребує виваженого підходу до його позиціонування в туристичній сфері.
В цьому аспекті розглядається його історія розвитку, розбудова, туристичні ресурси тощо, які свідчать про унікальність та
неповторність міста. Різноманітність туристично-ресурсного
потенціалу, багата історико-культурна спадщина, розвинена
інфраструктура підкреслюють туристську привабливість міста. Усвідомлюючи підвищену складність цього процесу, визначення сучасних теоретичних основ організації формування іміджу країни, вважаємо актуальним науково-практичним
завданням аналізу зазначених складових, зокрема й історикоархітектурну спадщину Львова. Місто Львів рекламує себе як
місто, відкрите для світу, як розвинений туристичний центр.
Стан дослідження. Вагомий внесок у розробку теоретикометодологічних засад іміджу зробили зарубіжні науковці:
К. Веркман, С. Девіс, Я. Елвуд, Г. Чамерсон та ін. Ними висвітлено питання створення іміджу, основи його позиціонування, стратегії управління тощо. Проблемами територіального
іміджу займаються О. Горохов, А. Панкрухін, І. Важеніна,
Т. Мещеряков, С. Митрофанов та ін. Розробка теоретичних і
практичних засад формування національного іміджу знаходиться в центрі уваги У. Оллінса, С. Анхольта, Дж. Ді Вісенте.
Деякі аспекти національного туристичного іміджу розглядаються у роботах І. Рейна, К. Соренсена, А. Еклунда, М. Бойко,
Г. Заячківської, В. Тарнавського, А. Теплухіна, Л. Шульгіної.
Питання збереження та популяризації історико-архітектурної
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спадщини, зокрема Львова, досліджуються у роботах А. Данилюка, І. Лемка, О. Лесика, М. Мальської, О. Мацюка, М. Рутинського, В. Петранівського та ін.
Метою статті є визначення потенціалу об’єктів
історико-архітектурної спадщини м. Львова з позиції гостя-туриста.
Виклад основного матеріалу. Місто реформує
своє туристичне господарство, впроваджує сучасні
форми обслуговування, забезпечує комфортне перебування українських та іноземних туристів.
Наукова новизна роботи полягає у тому, щоб виявити особливості історико-архітектурної спадщини Львова в трансформаційних процесах сучасного
вітчизняного туризму.
Пізнавально-просвітницька складова формування туристської привабливості міста включає
наявність туристичного ресурсу, якість та ступінь
збереженості пам’яток культури та архітектури, відомостей про видатних людей, які жили і творили
у місті. Серед головних туристських ознак міста
366 пам’яток історії, що перебувають під захистом
ЮНЕСКО, 25 постійно діючих музеїв, історикокультурні заповідники, замки, театри, парки, церкви та костели. Місто має багато видатних архітектурних об’єктів та комплексів, що приваблюють
туристів: площа Ринок, оперний театр, вірменський квартал, палац Потоцьких, каплиця Боїмів,
Домініканський собор, Бернардинський монастир,
палац Корнякта та ін. [6; 2].
Площа Ринок — центр політичного, громадського, культурного і торгового життя міста протягом 500 років, серце Львова, історичний початок
європеїзації України.
Львівська площа Ринок зберегла свою назву від
ХІV ст. Назва походить від німецького “der Ringˮ
(коло, кільце), власне, за таким принципом будувалися центральні площі німецьких середньовічних
міст [4, 49; 5].
Саме тут, у долині річки Полтва, в середині
ХІV ст. за дорученням короля Казимира ІІІ було
започатковано класичне європейське місто з ринковою площею. Польський король зводив місто за
найдосконалішими тогочасними будівельними технологіями, він запросив із цією метою ремісників
та будівельників із Німеччини. У наступні століття
архітектурну досконалість Ринку доповнювали італійські та австрійські архітектори.
Площа Ринок у її сучасному вигляді — це на-

шарування архітектурних ідей багатьох творців і
багатьох століть, які, втім, мають одну єдину особливість — незмінну узгодженість і гармонію. Всі
кам’яниці площі різні й неповторні, але у той самий час наче споріднені між собою однією ідеєю.
Кожна кам’яниця — окремий і завершений образ.
Будинки не надто високі й не надто малі, жоден із
них не випадає з загального ансамблю своїми розмірами, висотою чи стилем. Несиметрично розміщені вікна — два поруч і одне осторонь — мають
утилітарне призначення: два вікна припадають на
головну залу — світлицю, а третє — на бокову, господарську кімнату.
Львівські середньовічні патриції замовляли
проекти своїх будинків здебільшого італійським
архітекторам, вихідцям із північної Ломбардії та
південної Швейцарії. Але італійський ренесанс не
зміг у Львові зберегти свою чистоту і непорушність
стилю, він доповнений і збагачений місцевими
традиціями, зокрема рисами східного українського зодчества. Таким чином, протягом майже п’яти
століть творився єдиний в Україні неповторний ансамбль житлових будинків на площі Ринок.
Площа Ринок разом із ратушею має 45 будинків. Майже в кожній кам’яниці мешкав якийсь
“пивничнийˮ чи “пивничнаˮ, тобто власники шинків. У кожному будинку було своє “обійстяˮ, медове, горілчане або пивне. Будинок № 45 також відомий в історії як популярний у 30-ті роки ресторан
“Атлясˮ — улюблене місце львівської богеми: артистів, музикантів, поетів, художників.
Усі кам’яниці Ринку є пам’ятниками архітектури, хоча дійшли до нашого часу з ґрунтовними
перебудовами ХVІІ–ХХІ ст. Серед архітекторів, які
створювали і реставрували ансамбль площі Ринок:
Петро Барбон, Броніслав Віктор, Ян де Вітте, Дені
Гібо, Людомил Дяюркович, Петро Красовський,
Франциск Кульчицький, Міхал Лужецький, Бернард Меретин, Іван Могитич, Христофор Мурадович, Василь Нагірний, Ян Пйотровський, Ян Покорович, Петро Полейовський, Павло Римлянин,
Мартин Урбанік, Павло Щасливий [4; 5; 6; 7].
Збудований на початку минулого століття за
проектом архітектора Зигмунда Горголевського
оперний театр у Львові порівнювали з Паризькою
та Віденською операми. Це споруда, у якій можна
знайти різні архітектурні стилі європейських країн,
утілені з пишномовною імпозантністю.
Форми фасаду дуже складні і різноманітні: це
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колони, балюстради, ніші, насичені алегоричними
скульптурними постатями. Над головним карнизом
фасаду височать статуї восьми муз, над ними горельєфна десятифігурна композиція “Радощі і страждання життяˮ. Фронтон угорі завершується скульптурною тріадою крилатих бронзових постатей
Генія драми, комедії і трагедії, а у центрі — Слави,
яка тримає золоту пальмову гілку. Ці скульптури
творили видатні львівські митці: Попель, Баронч,
Війтович. Внутрішнє убранство споруди оздоблене
позолотою (на неї витратили декілька кілограмів
золота), різнокольоровим мармуром, декоративними розписами і скульптурою. Окрасою сцени є
декоративна завіса “Парнасˮ — робота відомого в
Європі польського живописця Генрика Семирадського (1900 р.). Із нею пов’язана цікава легенда
Львівської опери. Художник Семирадський чотири
роки працював в Італії над замовленням львів’ян.
На викуп завіси грошей, на жаль, не знайшлось, і
художник подарував свій шедевр опері. Він помер
уже в 1902 р., але його робота і дотепер тішить
вишуканий художній смак львів’ян і гостей міста
[4, 49].
Національні громади у стародавньому Львові
займали кожна свою територію. Одна з найстаріших громад Львова — вірменська — віками створювала у місті осередок свого національного життя
з унікальною архітектурою і неповторним духом
найдавнішої східної християнської культури.
Вірмени, вигнані з батьківщини монголотатарською навалою у середині ХІІІ ст. і позбавлені державності, знайшли гостинний прихисток
на галицькій землі. Вони прийняли християнство
на декілька століть раніше, аніж це зробили народи Європи — принесли до Львова разом зі своїми
капіталами творчий пошук і бездоганну ремісничу
вправність ювелірів, шкіряників і гартувальників.
Та найкраще вірмени одвічно освоїли купецький
фах. Торговельні каравани зі східних країн до Європи були майже цілковито вірменською монополією. Вірмени не лише торгували самі, а й постійно обіймали посади торгових перекладачів, через
яких здійснювалися контакти всіх іноземних купців у Львові.
Вірмени селилися за мурами міста у північній
частині, неподалік центральної Ринкової площі.
Тут містився осередок григоріанського єпископства, який підпорядковувався лише голові вірменської церкви — Католикосу всіх вірмен. Світським

життям громади керував війт і рада старійшин.
Вірмени для залагодження внутрішніх проблем
громади користувалися власним звичаєвим законодавством, наприклад, якщо палія ловили на місці
підпалу, його мали право беззастережно кинути у
вогонь. Вірмени мали власну школу, шпиталі, бібліотеку, театр, а у 1616 р. заснували навіть першу
вірменську друкарню. Забудова Вірменського кварталу була своєрідною, з урахуванням тогочасних
тенденцій, зокрема, багато будинків до другої половини ХVІІІ ст. мали широкі в’їздові брами, у деяких вони збереглися й до сьогодні.
Вірменський кафедральний собор Успення Пресвятої Богородиці було споруджено у 1356–1370 рр.
на місці дерев’яного вірменського храму за зразками давніх вірменських церков. Після пожеж 1712 р.
та 1778 р. вірменську дільницю відбудували, а в
1908–1928 рр. було проведено реконструкцію храму. Вірменський собор прикрашають мозаїка та
вітражі Юзефа Мегоффера, фрески Яна Генрика
Розена, пам’ятники, скульптури, барельєфні епітафії. До комплексу собору входять дзвіниця, собор,
пам’ятна колона Св. Христофора, що є пам’яткою
архітектури національного значення.
У стилі французького неоренесансу кінця
ХІХ ст. побудовано у місті палац графів Потоцьких.
Імпозантний палац прикрашений рельєфами, ліпниною, настінним живописом і вітражами. Палац
Потоцьких — яскравий зразок архітектури зрілого історизму, одна з найцікавіших архітектурних
пам’яток Львова. Запроектував його французький
архітектор Луї д’Оверню на замовлення намісника
королівства Галичини і Лодомерії графа Альфреда ІІ Юзефа Потоцького (1817–1889). Будівництво
тривало від 1888 до 1890 р. під наглядом та певними змінами львівського архітектора Юліана Цибульського.
Інтер’єри палацу на першому поверсі вирішені
здебільшого у стилі короля Луї ХVІ. Зали (Червона,
Дзеркальна, Голуба, Кабінет Ордината) оздоблені
штучним мармуром і позолотою, ліпниною та дзеркалами. Різьблені з мармуру каміни прикрашені золоченою бронзою.
На першому поверсі міститься каплиця з чудотворною іконою Львівської Богородиці (ХV ст.).
Експозиція Львівської галереї мистецтв розгорнута на другому поверсі. Її відкриває зал античного
мистецтва. Європейське мистецтво ХІV–ХVІІІ ст.
представлене найкращими творами збірки: україн-
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ською іконою ХV ст. “Св. Параскевоюˮ, полотнами
М. Базаїті, Я. Цуккі, С. Річчі, Ж.-Е. Ліотара, Ж. Герена, Ф. Гойї. Часто у палаці відбуваються конференції, презентації, камерні концерти, зустрічі політиків [2; 4; 5; 6; 7].
Каплиця Боїмів — славнозвісна пам’ятка пізнього ренесансу, що не має аналогів не лише в Україні, але й у європейській архітектурі. Ця унікальна
пам’ятка є окрасою Катедральної площі, з цього
провулка відкривається один із найкращих краєвидів Львова — на площу Ринок і міську ратушу.
Львівський купець родом із Угорщини Георгій Боїм
розбагатів на торгівлі вином та, отримавши громадянство Львова разом із посадою бургомістра, вирішив збудувати родинну каплицю небаченої краси.
Будівлю звели за проектом вроцлавського будівничого Андрія Бемера і освятили у 1615 р. [2, 4].
На іншому фасаді, з боку вулиці Галицької, під
склом, — старовинні оригінальні портрети Боїма і
його дружини. Третій фасад має чудовий рельєф,
що зображує Георгія Змієборця. Купол каплиці завершує статуя скорбного Христа у Гетсиманському саду, де він просить Отця, щоб Його оминули
страждання на хресті. Сюжет, досить часто репрезентований у малярстві, у скульптурі й є справді
унікальним. Фасадна стіна каплиці вкрита суцільним кам’яним різьбленням на тему Страстей і фігурами святих Петра та Павла. Інтер’єр будівлі є
не менш пишно декорований [2, 4]. При створенні
багатофігурних композицій за звичаєм того часу
використовували, як моделей, пересічних людей
[2, 4].
Домініканський собор (нині греко-католицька
церква Святої Євхаристії) — велична архітектурна пам’ятка пізнього бароко з оригінальним
скульптурним оздобленням. Монастир домініканців на цьому місці заснували ще у ХІІІ ст. на
прохання дружини українського князя Лева Даниловича, угорської принцеси Констанції, яка була
католичкою і на чужині тужила за своєю вірою. Від
ХV і до середини ХVІІ ст. тут стояв костел, збудований у готичному стилі.
Через аварійний стан готичний домініканський
костел розібрали у 1748 р. Новий храм, який нагадує костел святого Карла у Відні, у 1748–1764 рр.
спорудили за проектом військового інженера, генерала артилерії Яна де Вітта у пізньому бароковому
стилі. В ті часи існувала добра традиція зберігати
від попередньої знищеної споруди все цінне, що

тільки можна було зберегти. До наших часів у південній частині храму можна оглянути алебастровий надгробок ХVІ ст. — пам’ять про старовинний
готичний костел, що зник ще 260 років тому [5].
Усередині храму є низка надгробків, найціннішим із яких є надгробок графині Дунін-Борковської,
роботи всесвітньо відомого датського скульптора
Бертеля Торвальдсена (1816 р.). Львівську школу скульпторів представляє пам’ятник губернатору Галичини Гауеру роботи Шімзера (1824 р.).
У 1880 р. тут споруджено пам’ятник знаменитому
польському художнику Артурові Гротгеру роботи
скульптора Гадомського.
Із 90-х рр. Домініканський собор став грекокатолицьким храмом Святої Євхаристії, особливо
популярним серед львівської інтелігентної і національно свідомої молоді.
Бернардинський монастир (греко-католицька
церква Святого Андрія Первозванного) — пам’ятка
ренесансу, маньєризму і бароко 1600–1630 рр. —
цілісний середньовічний монастирський комплекс
із фортифікаційними укріпленнями.
Монастир бернардинів (польський варіант ордену францисканців) збудовано за міськими мурами, тому міцні і високі фортечні укріплення добре
збереглися з північного і східного боків. Історія
монастиря сягає середини ХV ст., але цю пам’ятку
збудували на початку ХVІІ ст. Це була епоха надзвичайно швидкої зміни архітектурних стилів.
Відомий зодчий Львова італієць Павло Римлянин
у 1600 р. розпочав будівництво костелу у стилі
звичного для нього ренесансу, але майстер, не завершивши справи, помер у 1618 р. Польському
королеві Сигізмунду, який прибув на оглядини
будівництва, первісний задум здався надто скромним. Тож уже учень і наступник Римлянина, швейцарець Амброзій Прихильний будував споруду.
Розкішний маньєристичний скульптурний декор,
який, проте, не порушує мистецького почуття міри,
є найціннішим спадком цієї пам’ятки: більше двадцяти довершених скульптур становлять живу галерею колоритних постатей ХVІІ ст. Вроцлавський
архітектор Андрій Бемер завершив ансамбль монастиря бароковою вежею й оздобленням фасаду.
Інтер’єр храму прикрашають численні різьблені
вівтарі ХVІІ ст., стіни вкриті оригінальним фресковим розписом того ж періоду. Тут настільки злилися воєдино реальні факти міських хронік із легендами, що розділити їх тепер неможливо: цілюще
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джерело, що вдарило після поховання у 1484 р. на
подвір’ї монастиря святого Яна з Дуклі; барокова
ротонда над криницею, куди скидали тіла вбитих
українців, які у 1648 р. хотіли відчинити браму міста гетьманові Богдану Хмельницькому; годинник
на вежі костелу, що завжди випереджав час на п’ять
хвилин на згадку про те, що монах-бернардинець
перевів стрілку годинника вперед (міська брама зачинилися перед самим носом загарбників і таким
чином було врятовано Львів від знищення). Багато
легенд та реальних історичних подій пам’ятають і
підземелля монастиря бернардинів [4, 26].
Палац Корнякта — надзвичайно цінна ренесансна пам’ятка 1580 р. — палац найбагатшого
львів’янина за всю історію міста купця Костянтина
Корнякта.
Грек за походженням із острова Крит, Костянтин
Корнякт, який мешкав у Львові в ХVІ ст. і контролював торгівлю вином на всьому Чорномор’ї, був
меценатом, досвідченим і мудрим чоловіком, знав
багато східних мов. Завдяки Корнякту, ми маємо й
архітектурні пам’ятки Львова епохи Ренесансу. Цю
кам’яницю збудував для нього на місці колишніх
двох італійський архітектор Петро Барбон. За тодішніми законами всі кам’яниці, розташовані на
площі Ринок, могли мати не більше трьох вікон по
фасаду, це було так зване правило рівних можливостей, адже кожне вікно першого поверху могло
використовуватись для облаштування майстерні,
крамниці чи аптеки, а також для реклами. І ніхто,

навіть найбагатший громадянин Львова Костянтин
Корнякт, не міг порушити цього правила. І лише
пізніше, за свої заслуги перед польськими королями, він одержав дворянський титул і дозвіл збудувати собі палац.
У середині ХVІІ ст. палац Корнякта перейшов
до родини польського короля Яна ІІІ Собеського і відтоді почав називатися Королівською
кам’яницею. Місто викупило будівлю у 1908 р., і
вже майже сто років тут знаходиться Львівський
історичний музей. У будівлі після ренесансної перебудови збереглася Готична зала — єдина українська пам’ятка світської готики ХV ст., тут також
працює антикварний магазин.
Висновки. Серед головних чинників упливу на
вибір подорожі у туристів особливо підкреслимо
ті, що є значущими у формуванні іміджу держави:
культурний рівень, екологічна ситуація, криміногенна обстановка, національна та релігійна толерантність, політична та економічна стабільність.
Слід назвати також ті, що стосуються розвитку
туристичної індустрії: наявність рекреаційних
ресурсів та комфортність відпочинку, співвідношення рівня сервісу рівню цін, безпека подорожі
тощо. Важливими є також сформований стереотип,
реклама в засобах масової інформації, відгуки інших туристів про місто, регіон, країну. Саме Львів
є сьогодні таким листом, де переплітаються епохи
і представлено багату історико-архітектурну спадщину країни.
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Крупа Инна Петровна
Историко-архитектурное наследие как составляющая туристской привлекательности города (на примере
г. Львова)
Аннотация. В статье делается попытка охарактеризовать потенциал объектов историко-архитектурного наследия
Львова с позиции гостя-туриста. Рассматривается историко-архитектурное наследие Львова, его история развития, строительство, туристические ресурсы и т.д., которые подчеркивают уникальность и неповторимость города.
Ключевые слова: наследие, имидж, туристические ресурсы, архитектурные объекты.

Krupa Inna
Historical and Architectural Heritage as a Part of the Tourist Attractiveness of the City (for Example, the City of Lviv)
Summary. The article aims to identify the potential sites of historical and architectural heritage of Lviv from a guest-tourist position.
One of the important directions of development of society is the tourist business. Tourism is one of the largest and most dynamic sectors
of the global economy. A high rate of development, large amounts of foreign exchange earnings actively influence the various sectors
of the world economy, promotes the formation of their own sectors of the national tourism industry. This paper considers the historical
and architectural heritage of Lviv, its history of development, construction, tourism resources, etc. City travel reforming its economy,
introducing modern forms of service, ensure a comfortable stay of Ukrainian and foreign tourists. Informative and educational component
of the formation of the tourist attraction of the city includes the presence of tourism resources, quality and degree of preservation of
cultural monuments and architecture, information about famous people who lived and worked in the city.
The main tourist city features 366 historical monuments under UNESCO protection, 25 permanent museums, historical and cultural
reserves, theaters, parks, churches and cathedrals. The city has long been known as a center of artistic creativity; literature, music and
theater. The cultural richness of the city are its theaters; concert halls; retain creative achievements of the past 50 state, public and private
museums; held in numerous cultural events and art events, operates more than 100 churches of different denominations and there is great
interest in Lviv tourists. The city has many outstanding architectural objects and complexes that attract tourists: Market Square, the Opera
House, the Armenian quarter, Potocki Palace, Boim Chapel, Dominican Church, Bernardine monastery, palace Kornyakta and others. The
medieval patrician houses ordered projects of mostly Italian architects, people from northern Lombardy and southern Switzerland. But
the Italian Renaissance in Lviv could not maintain its purity and sanctity of style, it was supplemented and enriched by local traditions,
in particular, by the features of Ukrainian Eastern architecture. For nearly five centuries, only in Ukraine there was unique ensemble
of residential buildings on Market Square. All buildings are monuments market, but have survived with extensive reconstructions in the
seventeenth and twenty-first century. Among the architects who created and restored ensemble of Market Square Peter Barbon, Bronislaw
Victor, Jan de Witte, Denis Hibo, Lyudomyl Dyayurkovych Peter Krasovsky, Francis Kulchytsky, Michal Luzhetskyy Bernard Meretin John
Mohytych, Christopher Muradowicz, Basil Nagorny, Jan Piotrowski Ian Pokorovych, Poleyovskiy Peter, Paul Roman, Martin Urbanik,
Paul The Happy. In the style of French Renaissance late nineteenth century. built in Counts Potocki Palace. Imposing palace is decorated
with reliefs, moldings, wall paintings and stained glass. Potocki Palace - a vivid example of architecture of mature historicism, one of the
most interesting architectural monuments of the city. In the architects of the time to keep the tradition of the previous building destroyed
everything of value that could just save. Before our time in the south of the Dominican church, which was built in 1407 and was dismantled
by the state of emergency in 1748 and built a new one, you can see the alabaster Tombstone XVI century - a memory of the old Gothic
church. Those highlight the uniqueness and originality of the city. The provisions and the conclusions set out in the work based on the use
of the principle of the unity of theory and practice, scientific and special methods of investigation (analytical - conceptual approaches
in the study, which is based on the study of historical and cultural heritage, the system - in the definition of the role of experience in the
tourism sector; history - comparative - to identify the characteristics of historical and architectural heritage of Lvov; cultural - in the
justification of cultural and historical implications of national historical and cultural heritage), which ensured their high reliability.
The scientific novelty of this work lies in the fact that in the course of the study the peculiarity of historical and architectural heritage of
Lvov in the transformation processes of contemporary national tourism. Conclusions. When you select a country or a city trip in the first
place tourists interested in the image of the state (level, the environmental situation, the crime situation, national and religious tolerance,
political and economic stability), and the development of the tourism industry (availability of recreational resources and a comfortable
stay, the level of service ratio the level of prices, travel safety, the integrity of the baggage, etc.). Currently, Lviv, a city that is completely
focused on tourism.
Keywords: heritage, image, tourist resources and architectural objects.
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Анотація. У статті аналізується культурологічна проблема
смислового багатоманіття детермінант культурної самоорганізації в сучасних полікультурних суспільствах. Досліджується функціональна роль базових культурних універсалій, їх здатності конвенційними вимогами регулювати суспільне життя в режимах мирного
співіснування. Автор виявляє специфічні сфери, у яких акумулюється
конвенційний досвід. Це — традиційний культурний комплекс, ідентифікаційні практики та ціннісні системи.
У статті значна увага приділяється аналізу ціннісних чинників
конвенційності, зокрема, з’ясовано особливості впливу ціннісних систем на форми запобігання конфліктності, на продукування конвенційних правил і практик.
У висновках автор узагальнює логіку викладу змістовних сюжетів від загальних категорій до їхніх онтологічних проявів, обґрунтовує важливість дослідження онтологічних властивостей культурної
системи, атрибутом якої є конвенційність — здатність людської
спільноти до самовпорядкованості своїх взаємозв’язків і відносин.
Ключові слова: смисл, культура, культурні універсалії, культурна
самоорганізація, менталітет, ідеологія, полікультурність, мультикультуралізм, конвенційність, традиційний культурний комплекс,
практики культурної ідентифікації, ціннісна система.

Актуальність теми. У сучасних культурологічних дослідженнях важливим напрямом дедалі частіше визначають
проблематику смислів, смислових атитюдів — суто людського
(тобто цивілізованого) ставлення до реалій суспільного світу,
його рухів, змін, його перспектив у контексті новітніх специфічних форм відображення культурного багатоманіття. Звернення до цієї проблематики обумовлено суспільною потребою
в осмисленні імперативних навантажень смислових утворень,
які є причинами й умовами різних соціальних режимів співіснування людей. Такі смислові “утворення”, як відомо, загалом
презентовані комплексом культурних універсалій. Сферою їх
органічної єдності є соціокультурний простір, в якому за їх
допомогою формуються специфічні вимоги до вироблення і
втілення в організоване суспільне життя писаних і неписаних
систем договорів, правил порозуміння і взаємовизнання. Саме
© Валентина Судакова, 2016
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ці універсальні смислові комплекси культурних
значень безпосередньо обумовлюють ефективність
прагматичного впливу соціальних конвенцій як
важливих детермінант процесів соціальної та культурної самоорганізації. Водночас, слід наголосити,
що сучасне соціальне життя дає підстави для різних і суперечливих наукових оцінок такого впливу. Реальні зміни й тенденції надають сприйняттю
змісту соціальних конвенцій трагічний, навіть апокаліптичний характер. В умовах сучасної глобалізації спостерігається інтенсивний “рух народів”
(У. Бек), формуються “нові соціальні мобільності”
(Дж. Уррі), які призводять до радикальних потрясінь і перетворень у всіх сферах суспільного життя. У ситуації “незнайомого соціального світу” (І.
Валлерстайн) у стані глибокої кризи перебувають
традиційні політичні технології підтримки міжнародної та внутрішньої стабільності. Саме тому не
дивно, що зараз триває інтенсивний пошук нових
стратегій задля утвердження світового порядку на
принципах мирного співіснування, зростає кількість досліджень з метою отримання нового знання
про засоби регулювання суспільного життя в аспектах гармонізації та гуманізації соціальних відносин. Вочевидь, що подолання методологічних труднощів у дослідженні новітніх культурних процесів
пов’язано з подальшим розвитком концептуальних
засад сучасної ідеології мультикультуралізму як
ідеології обґрунтування онтологічної значущості
культурного багатоманіття, цінностей взаємовизнання культур. І хоча сьогодні цей концепт зазнає
нещадної критики, слід розуміти, що цій стратегії
немає альтернативи. Тому актуальним є питання
про конвенційні “ресурси” в ментальних, культурних надбаннях сучасних суспільств.
Метою цього дослідження є аналіз протиріч
співіснування в полікультурних суспільствах і виявлення потенціалу соціальних конвенцій як смислових детермінант процесу культурної самоорганізації.
Насамперед зазначимо, що сучасний глобалізований світ сприймається більшістю учених
як структурована цілісна та стабільно відтворювана реальність, яка у своїх натуралістичних або
символічно-віртуальних проявах виступає як реальність соціокультурна та полікультурна.
“Культура” в сучасному культурологічному
розумінні — це категорія, в якій відображується її
соціальна сутність; у найширшому контексті вона

є сукупним смисловим полем, яке скріплюється
системою культурних універсалій. У цій системі
домінантною є “модель виживання”, яка за суттю
є динамічним, етнічно специфікованим засобом
адаптації індивідуальних і колективних суб’єктів
суспільного життя до соціального і природного
cередовища. У цьому сенсі “модель виживання”
це — індивідуальна і групова актуалізація життєво
важливих схем поведінки людей, а також цінніснонормативної основи функціонування та розвитку
системи соціальних інституцій.
Ідея “культурної моделі виживання” видається
надзвичайно важливою. Вона дає змогу органічно
включити в пояснювальний контекст концепт конвенційності в системі суспільних взаємозв’язків,
концепт спілкування, співучасті різних етнокультурних і етнополітичних спільнот. У цьому розумінні культура завжди є взаємодією попередніх,
теперішніх і народжуваних культур.
“Полікультурність” — термін, яким визначається здатність будь-якого суспільства як соціальної системи забезпечити співіснування різних
соціальних груп і спільнот, які розрізняються за
ознаками мови, віри, традицій, культів, власної історії; наявністю унікальних культурних архетипів,
епосів, цінностей; ставленням до досягнень і поразок, міфів та ідеологем. Відмінність між такими спільнотами (великими та малими) може бути
значною і незначною. І нерідко саме тому виникає спокуса спрощеного ставлення до проблеми,
коли здається, що великі розбіжності породжують
масштабні та гострі конфлікти, а малі, незначні
розбіжності не породжують конфліктних протиставлень. У координатах такого розуміння рішення проблеми подолання міжкультурних конфліктів
полягає, по-перше, в усуненні розбіжностей. Але
саме це “рішення” містить величезний потенціал
конфліктності, навіть агресії між культурними групами, які не хочуть поступатися своїми цінностями
та принижувати власні культурні надбання. Подруге, “спрощене” ставлення створює ілюзію легкого вирішення проблеми шляхом виявлення значних розбіжностей і, відповідно, посиленої уваги
і контролю за культурною спільнотою з виразною
культурною специфікою.
У цьому контексті слід зазначити, що суспільні практики стосунків між людьми як учасниками
таких культурних стосунків показують, що значні
розбіжності, власне, і створюють атмосферу не-
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втручання. Дійсно, очевидні ризики появи ворожості реально стримують людей від вияву своєї
специфічності. Це дуже аргументовано доводить
Дж. Мацумото в роботі “Суспільство. Культура.
Психологія” [2]. І ще більш виразно — З. Фройд,
який достеменно фіксує цю особливість у статті “Переживання культури” [3]. Він доводить, що
саме сусідні та багато в чому близькі народи активно конкурують, конфліктують і ворогують між
собою. Фройд називає цей феномен “нарцисизмом
малих розбіжностей” і вважає саме ці розбіжності
психологічною підставою і простором виникнення
великих конфліктів.
“Конвенційність” — це поняття, яким визначається здатність будь-якої соціальної спільноти,
об’єднання створити смислове поле впорядкування процесів своєї життєдіяльності; в онтологічному вимірі — це найважливіша умова “життя”
культурної моделі виживання, основа програми
соціально-доцільного співіснування полікультурних суспільств.
Останнім часом наукові дослідження проблем
міжкультурних комунікацій наражаються на труднощі теоретичного та ідеологічного порядку [3; 7;
9; 10]. На думку більшості вчених кінець ХХ — початок ХХІ століть виявився поворотним пунктом
у духовному житті людства. Цей поворот супроводжується зростанням сумнівів у дієвості деяких
висхідних ментальних передумов, до яких відносять гуманістичну віру в природну доброту людини, в “природні права” особистості і громадянина,
в можливість розумно-організованого соціального
світу. Тому актуальним соціальним завданням для
науковців є виявлення проблем, конструктивне
вирішення яких здатне забезпечити мирне, доброзичливе співіснування у межах конкретної країни
різних етнічних, вікових, гендерних, релігійних
професійних, територіальних угруповань [7; 8].
Не викликає сумнівів твердження про специфічні культурні смисли, які притаманні кожній із
перелічених груп [1; 4; 14]. Тому не випадково дослідники вживають такі визначення, як “молодіжна
культура”, “жіноча культура”, “релігійна культура”, “професійна культура” і т. ін. Такі угруповання власне і є тими суб’єктами, котрі формують
соціальне поле, яке функціонує як культурна самоорганізація. В умовах полікультурності вона зазнає впливів економічних, політичних, релігійних
чинників, які можуть іноді суттєво деформувати її

сутність. Тому в умовах новітніх глобальних змін
культурна самоорганізація набуває різних проявів
[4; 7; 8; 9; 10].
Передусім це позитивний ефект збереження
культурного багатоманіття, культурної багатовимірності, які загалом сприяють розвитку суспільства як соціальної системи й збагаченню наявної
культури та її форм завдяки інноваційним намаганням суб’єктів творчої активності виробляти унікальні технологічні духовні продукти. З іншого
боку, полікультурність є завжди майданчиком суперечок, специфічної боротьби за пріоритети, за
первинність, за належність до “вищої”, “якіснішої”
культури. І це є певним кроком до відтворення ідеологеми національної культурної зверхності, наслідком чого стають небезпечні настанови та політичні
дії в напрямі культурного тиску, примусу, накидання культурних цінностей домінантної групи іншим
групам і спільнотам.
Визнання полікультурності в організації суспільного життя як норми, як блага, як культурного
досягнення у ХХІ ст. водночас обумовлює важливість постійної уваги вчених до пошуку засобів
погодження, рецептів замирення. На цю обставину
слушно звертає увагу один із найвпливовіших західних дослідників новітніх культурних практик
Ч. Тейлор, який наголошує, що “найважливішою
рисою людського життя є його фундаментальний
діалогічний характер” [11]. Смисл діалогізму полягає у підтримуванні енергії самозбереження, соціальної солідарності завдяки репродукції усталених
способів організації соціального діалогу та комунікативних конвенцій. Загалом можна стверджувати,
що діалогізм, конвенціональність є специфічним
традиційним атрибутивним смислом культурної
самоорганізації й ці два смислових утворення існують у культурному просторі як культурні універсалії.
Вважаємо за необхідне пояснити методологічну
значущість поняття “культурна універсалія”, яке
в категоріальній системі культурологічних теорій
з’явилось невипадково. Полікультурне суспільство
передбачає фактор багатоманіття культурних феноменів, які, незважаючи на їх динамічність, організовані в цілісну систему. Їх системоутворювальним
чинником виступають граничні основи кожної історично визначеної культури. Вони представлені
культурними універсаліями, тобто культурно затвердженими, ментально засвоєними, соціально
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необхідними смислами буття, які акумулюють історично накопичений соціальний досвід. У системі
цих смислів людина оцінює, осмислює і переживає
світ. Ю. Габермас вирізняє чотири види таких універсалій. Це — праця, мова, інтеракція і система
значень [12]. Є вчені, які вважають культурними
універсаліями філософські категорії, тобто суто
ідеальні утворення [6]. Видається, що це — не зовсім так. Категорії дійсно відображують певні сторони реальності, але культурні універсалії — це
передусім певним чином об’єктивовані смисли, які
людина надає суспільно значущим, фундаментально значущим соціальним явищам і процесам. Це
специфічна програма розуміння і дій, обумовлених
певним типом соціальної організації. Тобто культурна універсалія діє як прагматично орієнтована
“вказівка”. Її прагматика в дієвості “культурної
моделі виживання”. Тому смислове значення будьякої культурної універсалії є значно ширшим, ніж
просто її словесне вираження.
Загалом слід наголосити, що соціально значущі
прояви і втілення культурних універсалій є історично, етнічно, географічно специфікованими, але,
одночасно, смисл культурної універсалії полягає у
тому, що це — соціокультурна субстанція, яка позначає коло якісних ознак культурної самоорганізації. Вона виражає найбільш глибинні уявлення про
соціальне буття, про цінності, про засоби адаптації
і виживання, про духовність у вигляді віри і надій,
тобто найважливішою ознакою культурних універсалій є їх інваріативний характер. Вони містять
певний абстрактний загальний зміст, який властивий усім типам культур і який слугує підставою
формування глибинних структур людської свідомості. Саме цей універсальний, глибинний, субстанціональний зміст на початку історії породжує
переживання, а, згодом і культуру погодження у
вигляді різних типів і форм моральних і правових
конвенцій.
Як відомо, суспільство є складною сукупністю
особистісних і соціальних комунікацій, способів
спілкування, взаємодій, які спираються на ментальні (тобто соціально-психологічні й культурнотрадиційні) структури, відповідальні за настанови
миролюбності, згоди, терпимості. Не викликає
сумнівів, що процес соціокультурного становлення етносу, суспільства, цивілізації пов’язаний з
формуванням певних архетипів (підсвідоме переживання етнічно-значущих абстрактних симво-

лів і архаїчних способів самосвідомості етносів)
і комунікативних стереотипів (відносно тривале
переживання соціально-значущої символіки та
сталі структуровані механізми включення самосвідомості як окремих особистостей, так і певних суспільних груп у загальне коло соціальних взаємодій.
Саме вони визначають специфіку мотиваційних
модифікацій, а також презентаційних технологій у
міжособистісних і міжгрупових комунікаціях. Слід
зауважити, що саме в цих комунікаціях наочно виявляються ресурси конвенціонального потенціалу
культурної універсалії, смислом якої є вироблення
і закріплення в суспільній свідомості культури погоджень, миролюбності, ненасильства та примирення. Це особливо помітно в діях: 1) Традиційних
культурних комплексів; 2) в системі ідентифікаційних практик; 3) ціннісних чинників.
Традиційний культурний комплекс це — підсистема суспільного буття, яка “живе” на ґрунті
закріплених досвідом використання і застосування
норм, настанов і наказів у межах “культурної моделі виживання”. Такі “моделі”, безперечно, мають
етнокультурні конотації. Вони наслідуються в процесах соціалізації, у яких здійснюється стереотипізація різних форм поведінки. Не є таємницею,
що в традиційних і багатьох сучасних соціалізаційних і освітніх системах широко застосовуються
репресивні методики виховання і навчання. Водночас загальна гуманізація світових соціалізаційних
практик у ХХ ст. актуалізувала пошук відповідального наукового підходу до розробки теми загальнозначущої стратегії виховання, зокрема виховання
з ненасильницькою, гуманізованою орієнтацією.
Нагадаємо, що в другій половині ХХ ст. блискучий
приклад такої розробки показав П. Сорокін. Він, як
відомо, намагався розробити теорію “соціального
альтруїзму” яка безпосередньо була спрямована на
вироблення таких соціалізаційних програм. Значущість зусиль П. Сорокіна та його прихильників
полягає в тому, що в його концепції об’єктом аналітичного інтересу були не спеціалізовані інститути соціалізації, а саме закріплені в культурних
традиціях та історичному досвіді засоби, прийоми,
методики, тактичні та стратегічні орієнтири соціокультурних сценаріїв альтруїстичної (конвенціоналістської) соціалізації індивидів.
Дія традиційного культурного комплексу виявляється в настановах традиційних порядків спілкування, у яких затверджено рецепти гостинності,
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поваги до сусідів, впорядкування відносин із неворожими іноземцями, непровокативна поведінка,
уникання участі в ризикованих стосунках, наміри
домовлятися. Звісно, в традиціях є і інші настанови, але загалом традиційні норми миролюбні. Це
виявляється в багатоманітті норм, які заохочують
до співпраці, до бесіди, до спільних святкувань, до
допомоги та благодійності.
Ідентифікаційні практики. Конвенціональний
потенціал ідентифікації як процесу самовизначення має величезний вплив на становлення культурної ідентичності. Ідентичність не є зовнішньою і
випадковою ознакою суб’єктності, а є основною
ознакою у визнанні себе як подібного іншим і визнанні іншого як подібного собі. Це те, без чого
людина не існує, тобто в акті взаємовизнання міститься необхідність впорядкування правил співіснування. Звісно, в комунікативному просторі завжди є певний “горизонт подій”, в якому можливе
взаємопорозуміння. Саме в ньому люди спілкуються з приводу переважно безболісних подій, не
торкаються загрозливих тем, розуміють мову (усну,
жестів, міміки, рухів тіла) і цей дискурс не несе загроз. За межами такого горизонту є ризики зіткнення, але ідентичність має можливості тиражування
нейтральних норм і правил (етикетних вимог), їх
розповсюдження на простір спілкування без ворожості до інших. Архітектоніка ідентичності має
конвенційну природу і це дійсно так.
Культурологічний вимір у дослідженні ідентифікаційних практик орієнтує дослідника на врахування тісного зв’язку із традиційним комплексом.
Саме в цьому ракурсі в колі прихованих явищ етнокультурного простору висвітлюються дуже цікаві
конвенційні “споруди”. Це, по-перше, етикет — система формалізованих і соціально легітимізованих
норм і правил поведінки людей у процесах спілкування. Етикет є дуже потужним інструментом соціальної регуляції. Багато різних суперечок у системі
“суспільство — індивид” за допомогою етикету
вирішуються в соціально-доцільній формі. Це —
винайдений людством комплекс конвенцій щодо
цивілізованого (тобто ненасильницького) засобу
спілкування, засіб “амортизації” та пом’якшення
відносин індивидів у колективі, інших форм спільного існування людей.
По-друге, це — діалог, тобто діалогічна взаємодія. Уже зазначалося про величезне значення діалогу, як засобу здійснення комунікацій у полікуль-

турному середовищі, як беззаперечної культурної
універсалії, що відповідальна за смисл і якість
інтеракції в дії [11]. Діалог завжди здійснюється
за правилами, але це — жива зустріч. Саме тому
діалог — це квінтесенція комунікації, він є життям
полікультурного середовища, джерелом існування
культурної самоорганізації [10]. Як особливий прояв індивідуальної активності діалог є специфічним
проявом ціннісно-раціональної поведінки індивідів. Проте неможливо не зауважити й того, що діалогічне спілкування має і негативні особливості,
бо може мати провокативний характер. Повсякденна реальність часто пропонує пораду: “іноді краще
помовчати, ніж говорити”. Але, якщо заглибитись в
суперечливу природу діалогу, можна виявити його
дивну особливість: навіть сварка, образи, лайка в
суспільстві виконують важливі функції: амортизації агресивних намірів, ненасильницьких засобів
психологічної розрядки, коли ці види діалогу виконують роль “псевдозасобу”, за допомогою якого
зникає необхідність у насильницькій дії.
По-третє, це — випрошування — специфічна взаємодія, що відкрито демонструє орієнтованість на порозуміння і дружбу як найбільш значущі взаємозацікавлені форми спілкування. Звісно,
слід розуміти, що випрошування має специфічні,
частково інституціалізовані форми. Це — жебрацтво. Але в цьому випадку ми звертаємо увагу на
наявність у соціальних відносинах простору суто
міжособистісних взаємин. У соціальній повсякденності ці взаємини, як правило, існують як неформальні, “людські”, більш того, визначають
певну “щільність” комунікації. У розгляді цієї сфери абсолютно очевидним є наявний соціальний
досвід використання різного роду замаскованих,
культурно-ритуалізованих, художньо забарвлених
(обрядових, культових, ігрових) форм випрошування. Справді, і в традиційних, і в сучасних культурах
суспільство морально дозволяє, а, іноді заохочує до
діяльності випрошування. Це відбувається у формі
святкових колядувань, піснях, виставах, обрядах
весіль, поховань, гостинності. Усі ці соціально значущі, культурно замасковані, художньо ритуалізовані форми випрошування і філантропії становлять
особливий шар конвенціональної сутності традиційної народної культури. На перший погляд, ці —
буденні, широко розповсюджені й навіть укорінені
в повсякденність стосунки “прохання — допомога”
є цілком необразливими й корисними. Звісно, це —
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і так, і не так. Іноді випрошування набуває масштабів, які починають загрожувати дружнім стосункам. Тоді, як правило, спільнота знаходить засоби
обмеження випрошування, зокрема, за рахунок дії
заперечення необмеженого користування соціальною допомогою, якою деякі “утриманці” починають зловживати.
Ціннісні чинники конвенційності мають величезне значення у культурі спілкування. Не викликає
сумнівів твердження, що полікультурна реальність
є майданчиком базування ціннісних чинників культурного взаємовизнання. Наприклад, набір культурних універсалій, у яких відображуються цінності
життя, прав людини, честі, гідності, справедливості,
працьовитості й т. ін. формують простір загальноприйнятних понять і правил. Але необхідно вказати
на певну особливість впливу ціннісних систем на
форми запобігання конфліктності, на продукування конвенційних правил. Ця особливість полягає
в тому, що саме ціннісні комплекси дуже чутливі
до суспільних змін і часто під впливом ідеологічних чинників породжують атмосферу специфічних
непорозумінь, атмосферу невдоволення і протистояння. Тому невипадково досвід життя багатьох
суспільств демонструє специфічні ціннісні “розколи”, коли терпляче ставлення до інших культурних
спільнот нерідко обмежується іншим ставленням
(байдужістю або ворожнечею). Цінності цивілізованого життя можуть протистояти етнокультурним
або релігійним цінностям. Сучасні проблеми європейських країн із емігрантами-мусульманами —
доволі виразний приклад таких протистоянь.
У цьому контексті варто зазначити ціннісні
конфронтації, які, безперечно, є і в традиційних
комплексах, і в ідентифікаційних практиках. Так,
наприклад, цінності збереження людського життя,
гідності, честі визнаються у більшості культур за
базові. Однак, не менш важливими визнаються і
цілком протилежні цінності: необхідності загибелі, руйнації людського життя (у феномені подвигу,
жертви), а також цінності зневаги та доцільності
омани людей, які визнаються як противники або вороги. Цінність державної єдності, як відомо, суперечить цінності права меншості на самовизначення.
Але навіть у цих ціннісних системах є конвенціональний ресурс. Це, наприклад, шанобливе ставлення до гідного ворога, презирливе ставлення до
зрадництва, допомога полоненим і т. ін.
Вивчення реального досвіду співіснування дає

підстави для висновків, що в сучасному глобалізованому світі практично всі люди починають розуміти, що треба вивчати мову інших спільнот і народів,
поважати їхні звичаї, не критикувати символи іншої
віри, не ображати етноорієнтованими образливими
назвами представників інших етносів і т. ін. Однак
доволі важко виявити конвенційні підстави в ціннісних або ідеологічних системах в умовах кризи,
не кажучи вже про стан збройного протистояння.
Для сучасної України особливо значущим є
дослідження проблем ціннісної поляризації. Архетипні (тобто культурно-традиційні) структури
ментальності українського етносу відрізняються
толерантністю та миролюбністю. Багато і класиків,
і сучасних дослідників української культури зауважують сентиментальність, лагідність, схильність
до компромісів, любов до дітей, загалом — ненасильницьку, миролюбну спрямованість українського національного характеру. У національних традиціях, у художніх творах видатних митців домінують
ідеї соціального примирення, злагоди, культу праці
(концепт “сродної праці” Г. Сковороди), сердечності (“філософія серця” П. Юркевича), любові та
соборності. У сучасних дослідженнях соціологів,
культурологів, інших суспільствознавців аргументовано твердження про колосальний потенціал толерантності в українському суспільстві. незважаючи на значну кількість деструктивних тенденцій
кризового часу.
Висновок. Складні й навіть небезпечні процеси в сучасних суспільствах актуалізують пошук
смислів соціального буття в площині “культурної
моделі виживання”. Полікультурність сучасного
соціального світу, феномен мультикультуралізму
потребують аналітичних зусиль щодо виявлення
засобів подолання або зниження конфліктності. Це
— найважливіше завдання задля забезпечення раціональних форм співіснування. Глобалізаційні процеси сприяють розповсюдженню кризових явищ,
а наявні інституційні системи контролю майже
всюди демонструють свою неефективність. Культурологічний ракурс дослідження має безперечний
потенціал виявлення історичних, етнокультурних,
культурних надбань, які створили базові ресурси
розвитку соціокультурного середовища. Культура
зрештою — це система культурних універсалій.
Її важливішим компонентом є конвенційність як
здатність спільноти до самовпорядкованості. Вона,
звісно, має інституційні втілення, але вона прони-
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зує і годує такі неінституційні утворення, як традиційний культурний комплекс, ідентифікаційні практики та ціннісні системи. Ці культурні утворення
упродовж віків акумулювали величезний соціаль-

ний досвід співіснування. Тому вивчення і використання цього “ресурсу” є актуальним завданням
для суспільствознавців і важливою проблемою для
суспільства.

Література / References:
1. Борзых С. В. Социальные смыслы. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 123 с.
2. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия. // Дэвид Мацумото. — СПб.: ПраймЕврознак. — 2008. — 668 с.
3. Отрешко Н. Б. Мультикультурализм: ескалация или разрешение
конфликтов. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали Х
Всеукр. наук.-практ. конф. — К.: Логос. – 2015. — С. 89–91.
4. Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.Костенко. — К.: Інститут
соціології НАН України, 2012. — 422 с.
5. Сорокин П. А. Долгий путь. Автобиографический роман: Пер. с
англ. — Сыктывкар: МП “Шипас”, 1991. — 304 с.
6. Степин В. С. Культура. // Энциклопедия. Социология. – Минск:
Книжный дом, 2003. — С. 478–480.
7. Субкультурна варіативність українського соціуму. / За ред. Н. Костенко. А. Ручки. — К.: Інститут соціології НАН України, 2010.—
288 с.
8. Судаков В. І. Соціально-технологічні стратегії посилення соціальної
солідарності та гуманізації суспільного життя в українському суспільстві. / Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали Х Всеукр.
наук.-практ. конф. — К.: Логос, 2015. — С. 5–7.
9. Судакова В. М. Проблема ідентифікації конфліктогенних детермінант соціальних взаємодій в полікультурних суспільствах. // Проблеми
розвитку соціологічної теорії. Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф.
— К.: Логос, 2015. — С.120–122
10. Судакова В. М. Концептуально-категоріальні засади дослідження
проблеми культурної самоорганізації. //Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні: Зб. наук. праць /відповід.ред.
Ю. П. Богуцький. Г. П. Чміль. — К.: Інститут культурології НАМ
України, 2014. — С. 39–52.
11. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і “Політика визнання”. — К.: Альтерпрес, 2004. — 172 с.
12. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. / Сост и общ.
ред. А. А. Яковлева: Перевод. — М.: Политиздат, 1989. — С. 94–142.
13. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії /Перекл.
з нім. Андрій Дахній; наук. ред. Борис Поляруш. — Львів: Астролябія,
2006. — 416 с.
14. Шульга О. М. Українське суспільство як поле боротьби символічних
універсумів. // Вектори змін українського суспільства. /За ред. В. Ворони. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — С. 309–326.
15. Шульга Р. Мистецтво в культурному просторі українця. // Вектори
змін українського суспільства. / За ред. В. Ворони. — К.: Інститут соціології НАН України. — 2014. — С. 378–403.

1. Borzykh S.V. Socialnye smysly. – M.: Infra-M, 2012. – 123 s.
2. Matsumoto D. Chelovek, kultura, psihologiya. udivitelnye zagadki,
issledovaniya i otkrytiya. //Devid Matsumoto. – SPb.: Prajm-Yevroznak. –
2008.— 668 s.
3. Otreshko N. B. Multikulturalizm: eskalaciya ili razreshenie konfliktov.
//Problemy rozvytku socіologіchnoyi teorіi. Materіaly X Vseukr. nauk.prakt. konf. – K.: Logos. – 2015. – S. 89 –91.
4. Smislova morfologіya socіumu. /Za red. N. Kostenko. – K.: Instytut
socіologіi NAN Ukrayiny, 2012. – 422 s.
5. Sorokin P. A. Dolgij put. avtobiograficheskij roman: Per. s angl. –
Syktyvkar: MP “Shipas”, 1991. – 304 s.
6. Styopin V. S. Kultura. //Enciklopediya. Sociologiya. – Minsk: Knizhnyj
dom, 2003. – S. 478–480.
7. Subkulturna varіativnіst ukrayinskogo socіumu. /Za red.
N. kostenko, A. Ruchki. – K.: Instytut socіologіi NAN Ukrayiny,
2010 – 288 s.
8. Sudakov V. I. Sotsіalno-tehnologіchnі strategіi posylennya sotsіalnoy
solіdarnostі ta gumanіzatsіi suspіlnogo zhittya v ukrayinskomu suspіlstvі. //
Problemy rozvytku socіologіchnoyi teorіi. Materіaly X Vseukr. nauk.-prakt.
konf. – K.: Logos. – 2015. – S. 5–7.
9. Sudakova V. M. Problema іdentifіkatsyі konflіktogennyh determіnant
sotsіalnih vzayemodіy v polіkulturnyh suspіlstvah. // Problemy rozvytku
socіologіchnoyi teorіi. Materіaly X Vseukr. nauk.-prakt. konf. – K.: Logos.
– 2015. – S. 120–122.
10. Sudakova V. M. Konseptualno-kategorіalnі zasady doslіdzhennya
problemy kulturnoyi samoorganіzatsіi.// Samoorganіzatsіya i dynamіka
kulturi ta yii osoblyvostі v Ukrayinі: Zb. nauk. prats /Vіdpovіd. red.
Yu. P. Bogutskiy, G. P. Chmіl. – K.: Instytut kulturologіi NAM Ukryainy,
2014. – S. 39–52.
11. Teylor Ch. Multikulturalіzm і “Polіtika vyznannya”. – K.: Alterpres,
2004. – 172 s.
12. Freyd Z. Buduschee odnoj illyuzii //Sumerki bogov./Sost. i ob. red.
A. A. Yakovleva: Perevod – M.: Politizdat, 1989. – S. 94–142.
13. Habermas Yu. Zaluchennya іnshogo: Studії z polіtichnoyi teorії /Perekl.
z nіm. Andrіy Dakhxnіy; nauk. red. Borys Polyarush. – Lvіv: Astrolyabіya,
2006. – 416 s.
14. Shulga O. M. Ukrayinske suspіlstvo yak pole borotby simvolіchnih
unіversumіv. //Vektory zmіn ukrayinskogo suspіlstva /Za red. V. Vorony. –
K.: Instytut socіologіi NAN Ukrayiny, 2014. – S. 309–326.
15. Shulga R. Mystetstvo v kulturnomu prostorі ukrayincya. // Vektory
zmіn ukrayinskogo suspіlstva /Za red. V.Vorony. – K.: Instytut socіologіi
NAN Ukrayiny, 2014. – S. 378–403.

Судакова Валентина Николаевна
Социальные конвенции как смысловые детерминанты процесса культурной самоорганизации
Аннотация. В статье анализируется культурологическая проблема смыслового многообразия детерминант
культурной самоорганизации в современных поликультурных обществах. Исследуется функциональная роль базовых культурных универсалий, их способности конвенциональными требованиями регулировать общественную
жизнь в режимах мирного сосуществования. Автор выявляет специфические сферы, в которых аккумулируется
конвенциональный опыт. Это — традиционный культурный комплекс, идентификационные практики и ценностные системы. Значительное внимание уделяется анализу ценностных факторов конвенциональности, особенностям влияния ценностных систем на формы преодоления конфликтности, на продуцирование конвенциональных
правил и практик. В выводах автор обобщает логику изложения содержательных сюжетов от общих понятий
до их онтологических проявлений, обосновывает тезис относительно важности исследования онтологических
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свойств культурной системы, атрибутом которой является конвенциональность — способность человеческой общности к самоупорядочению своих связей и отношений.
Ключевые слова: смысл, культура, культурные универсалии, культурная самоорганизация, менталитет, идеология, поликультурность, мультикультурализм, конвенциональность, традиционный культурный комплекс, практики культурной идентификации, ценностная система.

Sudakova Valentyna
Social Conventions as Semantic Determinants of the Process of Cultural Self-organization
Summary. The modern culturological problem which reflects the sense of plural systems of the coventional determanants
of the process of cultural self-organization is analyzed in the article. The subject-matter of the article are specific ontological factors which are closely connected with multiculturalism phenomena and which also can create appropriate conditions
for peaceful coexistence among the contemporary multicultural societies. Devoted to the importance of further conceptual
development of the ideology of multiculturalism which is now the basic mental resourse for support of cuttural pluralism and
mutual recognition of different cultures.
The main goal of this article is elaboration of a new analytical aproach which is oriented to the investigationn of the
some coexistentional models and communications among multicultural societies and also this analytical aproach is oriented
to the identification of the conventional factors which are the specific ontological determanants of process of the cultural
self-organization. This cognitive trend provides opportunity to organize the specific system of fundamental coucepts of modern sociocultural analysis. Sush fundamental coucepts are: “culture”, “cultural model of surviving”, “multiculturality”,
“conventionality”, “cultural universalia”. According to the author’s positon the system of these concepts is an important
cognitive instrument for explaination of the unity of sociocltural space. As ontological phenomena the sociocultural space is
specific cultural complex which represents the field of integrated cultural meanings and norms of social life. These cultural
meanings and norms are the basic tools for elaboration of different social trusts, convetions, and also rules of peaceful coexistence, recociliation and mutual recognition of different cultures. As cultural complex these cultural meanings and norms
constitute and determine some criteria of pragmatic efficiency of social conventions and cultural self-organization. In this
article the author tried to identify the specific sociocultural domains of accumulation of conventional experience. Such sociocultural domains are 1) traditional cultural complex, 2) practices of cultural identitication, 3) value systems.
Traditional cultural complex is a specific subsystem of collectieve human life. Traditional cultural complex consists of
different conventional norms, orders and rules which constitute in any type of society the “cultural model of surviving”.
Traditional cultural complex also incorporates: 1) ratoinal common sense experience of individual and group socializaton
and humau behaviour; 2) atributive ethnic elements cultural heritage of common actions — rituals, games, selebrations,
gifts, presentations, performances. The practices of cultural identification have specific conventional potential of social actions which are based on several types of non-violent communications — etiquette, dialogue, begging. Etiquette is a system
of formalized and legitimized social norms and rules of human behaviour in the process of communication. Etiquette is a
very powerful tool of peaceful social regulation because adopted set of etiquette conventions people use as civilized means
of communication, a means of preventing many different interpersonal and social conflicts. A dialogue is a specific human
interaction. The author points out the enormous importance of dialogue as the means of achieving communication in a multicultural environment Dialogue is cultural universalia, which is responsible for the sense and quality of human interaction.
Dialogue is commucative process which is always carried out according to the conventional rules, but dialogue is a living
communication. That is why dialogue — is the essence of communication, it is the life of the multicultural society, the basic
factor of cultural self-organization. As a special manifestation of individual activity, dialogue is a value-organized communication among individuals. The article pays attention to the contradictory properties of dialogic interaction, but its features
associate with function of psychological relaxation when the state of peaceful co-existence is achieved. Begging — specific
non-violent interaction that openly demonstrates the importance of human good will to organize money distribution or commodity exchange in peaceful communication. Begging has specific, partially institutionalized forms. So begging phenomenon
is not seen as a distinct institution, but as a special cultural form of interpersonal relationships. In everyday life, these social
relations exist as informal, friendly relationships, in fact, determine a “density” of communication. In this area is evident accumulated social experience of using various cultural masks, ritual and ceremonial actions, game-situations. Value systems
analyzed by the author as a significant foundation of social conventions and as a means of preventing conflict ineractions.
But people use these systems as intellectual base for producing new conventional rules and practices. This is whay value
systems are very “sensitive” to social changes and are often influenced by ideological factors. Ideological contradiction give
rise to misunderstandings, to specific atmosphere of commom discontent and to socal tension. So the life experience of many
societies demonstrates specific value conflicts when the tolerant attitude towards other cultural communities is often chaged
and practiced in forms of indifference or hostile.The examples of value conflicts when the value of life is opposed values of
assistence and help are also presented by the autor.
Key words: sense, culture, cultural universals, cultural self-organization, mentality, ideology, multiculturalism, conventionality, traditional cultural complex, practices of cultural identification, value system.
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Анотація. Уперше в культурологічній науці досліджено організаційні
проблеми художньої культури, пов’язані з формуванням програм мистецької освіти для вищих навчальних закладів на підставі узагальнення зарубіжного досвіду. Комплексно досліджено типологічні критерії та принципи
побудови програм з мистецької освіти та сформульовано висновки, які дозволять на якісно новому рівні здійснювати наближення їх до європейських
стандартів. Досліджено методологію матеріальної підтримки культурних
проектів на підставі вивчення й узагальнення світового досвіду та аналізу
діяльності в цьому напрямку культурних інституцій України. Простежено
різні аспекти матеріального забезпечення діяльності мистецьких установ,
розроблено конкретні пропозиції щодо формування та здійснення стратегії
пошуку, накопичення і використання залучених коштів.
Ключові слова: менеджмент культури, заклади культури і мистецтва,
культурна політика, мистецька освіта, Болонський процес, освітні та культурні реформи в Україні, матеріальна підтримка культури.

У підґрунті економічного прогресу розвинених країн лежить концепція розвитку людського потенціалу, що обумовлює
потребу інвестицій у головну продуктивну силу — людину. У
країнах Європи дедалі більшого розуміння здобуває підхід до
культури як чинника, що сприяє розвиткові національної ідентичності, добробуту громадян, зайнятості, відродження й сталого розвитку міського середовища та регіонів. Одним з пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію
нашої держави в Європейське співтовариство. У перспективі
Україна має узгодити та наблизити свої соціально-економічні
інституції до стандартів країн ЄС та зробити їх відповідними
загальноєвропейським вимогам. Важливими умовами цього
є розвиток демократичного суспільства, громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини,
професійна підготовленість, формування активної життєвої
позиції. У зв’язку з цим культура і освіта стають стратегічним
ресурсом соціально-економічного, культурного і духовного
розвитку суспільства.
Культурну продукцію визнано особливим економічним товаром, який потребує законодавчих інструментів, спрямованих
на вдосконалення системи підтримки культурного сектора. У
кожній країні формується своя модель державного фінансування культури, адекватна національній системі міжбюджетних відносин та традиційним напрямкам державної підтримки
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цієї сфери, але всі європейські країни розглядають
сферу культури як важливий сектор національної
економіки. Тому країни Європи у своїй культурній
політиці обирають найбільш ефективні моделі обстоювання інтересів культурної сфери, які можуть
бути використані в Україні.
Соціальні зміни, що відбуваються в Україні через процеси глобалізації, демократизації та
ринкові перетворення, істотно вплинули на саме
існування і функції художньої культури. Ці зміни
дають імпульс розвиткові культурної політики, законодавства, інфраструктури, появі нових сфер і
видів культурної діяльності. Змінюються практики
фінансування культури, управління культурними
організаціями.
Соціокультурні та економічні перетворення суттєво вплинули на тематичне, змістовне й стильове
розширення меж художньої культури, зміцнення
мистецької самостійності творчих колективів, активізували пошуки організаційних та економічних
засобів удосконалення процесів створення духовних цінностей в сценічному, образотворчому, музичному та кінематографічному мистецтві.
Протягом останнього часу, як зазначається в
працях вітчизняних і зарубіжних науковців [1–6;
9], особливо відчувається необхідність досліджень
художньої культури як особливої системи соціальної діяльності, пов’язаної не тільки з мистецтвом
як таким, а й з організацією діяльності творчих
колективів, з виробництвом, збереженням і розповсюдженням мистецьких цінностей. Саме недослідженість організаційних питань художньої культури в сучасних ринкових умовах України обумовила
актуальність наукового дослідження “Українська
культура і світ: організаційні проблеми художньої
культури”. Уперше у культурологічній науці здійснено науково-методична розробку організаційних проблем, пов’язаних із змінами, які переживає
сфера культури в Україні. Як зазначав дослідник і
організатор театральної справи І. Д. Безгін: “Організаційна проблематика колективної художньої
творчості як складової частини знання про мистецтво полягає в тому, що завдання досліджень наповнюються особливим змістом у процесі сучасних соціоекономічних перетворень, передбачаючи
удосконалення в єдиному комплексі художньої діяльності творчих колективів і організаційноекономічних засад їх функціонування в системі
ринкових відносин” [1, 6].

Мета статті — привернути увагу до маловивчених аспектів управлінського досвіду європейських країн в мистецькій сфері, сучасного стану мистецької освіти, організації підготовки кадрів
менеджерів для сфери культури, робота над якими
велася у наступних напрямках:
• Культурна політика як стратегічний напрямок
розвитку мистецької сфери в Україні;
• Сучасна мистецька освіта в Україні: типологічні критерії, аспекти підготовки театральних фахівців;
• Матеріальне забезпечення закладів культури
та мистецтва в Україні: сучасний стан і проблеми
галузі;
• Моделі кадрового забезпечення мистецької
сфери.
Був застосований комплексний підхід на емпіричному та теоретичному рівнях, в якому задіяні
методи спостереження, моделювання, аналізу, синтезу, порівняльний з використанням критеріїв світового досвіду, програмні розробки та програмний
аналіз.
У розробці матеріалів за першим напрямком дослідження використано документальностатистичні дані, інформацію офіційних галузевих
установ, архівні, історіографічні, культурологічні
матеріали та матеріали звітів Європейської Програми оглядів національних культурних політик Ради
культурної співпраці Ради Європи, Європейської
культурної фундації та Німецького Фонду Маршалла, США (Програма зміцнення Трансатлантичного
співробітництва).
Був зроблений огляд розвитку культурної політики в Україні та управлінського досвіду європейських країн в мистецькій сфері, який дозволяє
проаналізувати успішність державних заходів підтримки культури, створення умов розвитку творчості, ефективного використання потенціалу приватного спонсорства та меценатства, забезпечення
ефективності національної політики в цій галузі.
Адже від визначення соціальної місії митця на
сучасному етапі та міри, за котрою держава повинна впливати на ситуацію та регулювати процес виробництва й споживання творчої продукції,
здебільшого залежить доля української культури,
можливість збереження та розвитку національних
традицій минулого.
Кардинальні зміни в економіці та суспільному
устрої України створили сприятливі умови для роз-
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витку мистецького ринку, який хоч і не є панацеєю,
проте значною мірою може забезпечити повноцінне функціонування мистецтва. Зауважено, що саме
ринок, з його одвічною орієнтованістю на отримання конкурентоспроможного кінцевого результату, може стати дієвим інструментом підвищення
ефективності праці творчих колективів і закладів
культури.
Як відомо, найважливішою функцією держави
є визначення й уточнення пріоритетів національної
культурної політики, яке ґрунтується на аналізі стану сфери культури й прогнозі її розвитку. Одним з
таких пріоритетів повинен стати поступовий перехід від традиційної практики утримання закладів
культури до практики підтримки творчих проектів.
Іншими словами, на зміну існуючому впродовж
десятків років принципу поточного фінансування
творчих колективів та організацій повинна прийти
політика розділення каналів державного фінансування мистецтва: окремо на утримання та розвиток
інфраструктури закладів мистецтва та окремо на
реалізацію творчих програм і проектів (програмноцільовий підхід).
Так як культурна політика бачиться як сукупність науково обґрунтованих поглядів і заходів
щодо всебічної соціокультурної модернізації суспільства, вона передбачає комплекс завдань щодо
завчасного налагодження наукового і освітнього
забезпечення цих принципів, враховуючи цілеспрямовану підготовку кадрів для кваліфікованого
регулювання соціокультурних процесів завтрашнього дня.
Зауважено, що в умовах хронічного дефіциту
державного бюджету принципових змін зазнали
фінансово-економічні складові управління й планування установ культури, хоча основні напрямки місії організацій культури багато в чому залишаються
в рамках консервативних уявлень. Очевидно, що в
цій ситуації потрібен невідкладний перегляд сталих форм і методів управління, що потребує кваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати сучасні
проблеми галузі культури, відповідно — необхідні
нові програми і методики навчання культурному
менеджменту.
За другим напрямком дослідження було здійснено ґрунтовне дослідження маловивчених проблем вищої мистецької освіти на тлі культуротворчих процесів в Україні, організаційної підготовки
управлінського персоналу для галузі культури і

мистецтва у відповідності до світових стандартів
на підставі вимог Болонської декларації.
Було зроблено аналіз загальних тенденцій
освітнього процесу, основних принципів модернізації мистецької освіти, впливу Болонського процесу. Перспективи розвитку сучасної освіти в дослідженні розглядаються в контексті багаторівневої
міжнародної інтеграції, за якої ефективність мистецької освіти стає механізмом гуманітаризації суспільства. Життєво важливою стає проблема функціонування освіти в стані нестабільності знання,
переглядається статус, легітимація та прагматика
освіти, яскравим прикладом чого є впровадження у
вітчизняну практику постулатів Болонської системи вищої освіти, яка із труднощами опановується
вищими мистецькими закладами освіти в Україні.
У контексті європейського інтеграційного процесу розглянуто позитивний досвід мистецьких
освітніх закладів. Простежуючи історію досить
відомих українських навчально-творчих закладів,
діяльність яких пов’язана з іменами талановитих
митців-педагогів і видатних майстрів мистецтв на
тлі історичних соціокультурних перетворень, розглянуто процеси та особливості підготовки фахівців для набуття національною освітою нових
якісних і сутнісних ознак. Мистецька освіта — соціальне явище. Саме вона є основою духов-ного
розвитку національної культури і є гарантом розвитку особистості через творчість. Структурнофункціональні зміни, що відбуваються в мистецьких освітніх закладах з метою подальшого розвитку
мистецької педагогіки та виховання, покликані
формувати та оновлювати знання і навички за допомогою сучасних засобів комунікації, креативних
технологій і широкого міжнародного співробітництва.
Особливу увагу було звернуто на аналіз проблем престижу мистецьких професій і становлення
ринку освітніх послуг. Визначено головні напрямки модернізації мистецької освіти. Зазначено, що з
розвитком культурної інфраструктури зростає потреба у кваліфікованих менеджерах і, відповідно,
у якісних програмах, які навчають майбутніх менеджерів. Постає необхідність вдосконалення освіти
з менеджменту культури і культурної політики, перегляду існуючих та створення нових програм, які
б відповідали сучасним потребам галузі та сприяли подальшому розвиткові української культури як
складової міжнародного культурного середовища.
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На прикладі такої сфери культурної галузі, як театральне мистецтво, визначено типологію менеджерів установ культури та їх основні функції. З урахуванням європейського та українського досвіду
розглянуто форми навчання, наведено методологію
моделювання та розробки навчальних програм підготовки менеджерів культури. Наведено ключові
фактори, які перешкоджають отриманню ними сучасної освіти [11; 14].
У роботі досліджено типологічні критерії та
принципи побудови програм навчання, а також
сформульовано висновки, що дозволяють на якісно
новому рівні вдосконалювати навчальні процеси.
Акцент було зроблено на аспектах підготовки театральних фахівців.
Дуже важливою частиною роботи є розробка
прикладів програмного забезпечення мистецьких
закладів освіти, де також проведено ретельну апробацію вказаних програм. Досвід підготовки менеджерів для сфери художньої культури у вітчизняних мистецьких навчальних закладах підказує, що,
крім спеціальних практичних навичок, менеджер
повинен мати художній смак, ерудицію, ґрунтовну
загальноосвітню і культурну підготовку. Отже, для
навчання студентів із цієї спеціалізації необхідні професійно орієнтовані теоретичні дисципліни
культурологічного і мистецтвознавчого циклів за
сучасною методологією. Тому узагальнення підходів до формування програм з мистецької освіти дозволяє на якісно новому рівні підійти до вирішення
цієї проблеми, що переконливо доведено на прикладах розроблених програм, наведених працях,
виданих за результатами роботи. Дослідники спираються на методологію комплексного системного
підходу, звертаються до ряду методів, розроблених
в культурології, мистецтвознавстві та суміжних галузях знань, що дозволило їм переконливо довести
способи використання світового досвіду та вітчизняних напрацювань для удосконалення навчального процесу і переходу до світових стандартів мистецької освіти.
Моделювання програм враховує, що формування і розвиток спеціальних знань і навичок є
основою для отримання університетського ступеня, водночас ця методологія наголошує на тому,
що слід приділяти час і увагу розвитку загальних
компетенцій або навичок, які можуть придатися
не лише в суто фахових ситуаціях. Цей компонент
стає дедалі важливішими для того, щоб у майбут-

ньому студенти могли відігравати активну роль у
житті суспільства як громадяни і працівники.
Для професійної апробації нових методів і підходів до формування програм з мистецької освіти,
зокрема програм підготовки управлінських кадрів
для галузі культури і мистецтва, спільно з Київським національним університетом театру, кіно
і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого було
проведено серію семінарів, під час роботи яких
вивчалися сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мистецтв.
Учасниками цих семінарів були представники
професорсько-викладацького складу вищих мистецьких закладів освіти України, наукових установ,
а також практики з числа керівної ланки підприємств виконавського мистецтва та закладів культури. Семінари відбулися за сприяння та підтримки Британської Ради в Україні, Посольства США
в Україні, Швейцарської культурної програми у
Південно-Східній Європі та ін. Розгляд питань на
семінарах відбувався за такими напрямами: визначення структури і формування програми, змістове
наповнення програм, адміністрування.
У контексті європейського інтеграційного процесу України важливо враховувати позитивний
організаційний досвід для набуття національною
освітою нових якісних і сутнісних ознак. Цей досвід має допомагати Україні увійти в єдиний освітній простір, який створюється в Європі, не втрачаючи при цьому позитивних надбань національної
освіти.
За напрямком дослідження “Матеріальне забезпечення закладів культури та мистецтва в Україні:
сучасний стан і проблеми галузі” було зазначено,
що на сучасному етапі розвитку суспільства одним
з пріоритетних напрямів повинен стати розвиток
практики державного замовлення творів і реалізація програм і проектів, що мають беззаперечну суспільну значущість або спрямовані на задоволення
попиту в тих галузях і жанрах, до котрих ринок не
має достатнього інтересу. Ця модель універсальна і
може застосовуватися не тільки стосовно фізичних
осіб-митців, а й творчих колективів різного рівня
підпорядкування.
Що стосується фінансування поточної творчої
діяльності державних і муніципальних творчих колективів, то в підґрунтя їх відносин із засновником
повинен бути покладений договірний принцип. Наприклад, в договорі між засновником в особі мініс-
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терства і керівником колективу чітко визначаються мета, завдання й напрямки творчої діяльності,
кількісні та якісні показники її результативності,
обов’язки засновника (фінансові, майнові тощо), а
також відповідальність сторін за виконання договору, включаючи санкції і порядок відшкодування
взаємного збитку. Це дозволить перейти від принципу патронату держави над закладами культури
до встановлення партнерських відносин держави
та творчого колективу із чітко визначеним переліком взаємних обов’язків.
Фінансування утримання інфраструктури творчої діяльності, такої як експлуатація і ремонт приміщень, комунальні платежі та інше, в цьому випадку може здійснюватися на інших принципах і
засадах. Вочевидь, що взаємні обов’язки сторін
в такому процесі будуть залежати від того, хто є
власником будівлі чи споруди, або будуть визначатися умовами договору про користування об’єкту
культури. За органами державної влади або місцевого самоврядування, безперечно, повинно зберігатися завдання створення гармонійного культурного
простору та обов’язок забезпечення нормального
функціонування об’єктів інфраструктури.
Хоча більша частина культурної інфраструктури в Україні перебуває зараз у державній або
комунальній власності та фінансується з державного або місцевого бюджетів, фінансові можливості держави настільки обмежені, що це не може
не позначитися на стані об’єктів культури. Саме
складності з державним фінансуванням об’єктів
культури зумовлюють необхідність всебічно вивчати історичний досвід вітчизняного меценатства
і спонсорства, звертатися до певних зразків, моделей і методичних розробок, що успішно функціонують у сучасній зарубіжній практиці матеріального забезпечення творчих колективів, особливо
у виконавському мистецтві, впроваджувати нові
культуротворчі технології створення умов для художньої діяльності.
У дослідженні був зроблений аналітичний
огляд світового досвіду розвитку спонсорства та
суспільно значущого маркетингу доброчинних ініціатив, розроблено методичні засади стратегічного
управління позабюджетними ресурсами в закладах
культури [13]. Адже відсутність досвіду закладів
культури в залученні додаткового фінансування
в ринкових умовах, обмежені обсяги бюджетного
фінансування сфери художньої культури та нероз-

робленість недержавних механізмів матеріальної
підтримки мистецьких колективів обумовили розвиток негативних тенденцій, що гальмують стабільне функціонування творчих закладів [10].
У дослідженні вказаних вище проблем автори
проаналізували найбільш виразні та результативні
аспекти становлення і розвитку зарубіжного та вітчизняного спонсорства, виявили найбільш суттєве
й корисне для використання в сучасній мистецькій
практиці. Дослідники визначили можливості пошуку й залучення коштів — тобто фандрейзингу — для підтримки діяльності творчих колективів,
а також змоделювали варіанти й розробили рекомендації практичного застосування фандрейзингових важелів.
Треба наголосити, що дослідницька група
плідно працювала у співдружності з науковцями
США — професорами Дж. Річем, Ганною Бернадською (Іллінойський університет, Чикаго), професором А. Димніковою (С.-Петербузька академія
театрального мистецтва), кандидатом економічних
наук Шековою Є. Л. (Вища школа менеджменту
С.- Петербурзького державного університету) та
ін., які поділилися своїми спостереженнями та пропозиціями.
У дослідженні проблеми залучення коштів для
мистецтва було вивчено зарубіжний досвід таких
країн, як США, Велика Британія, Франція та ін.
Для вивчення проблеми залучення коштів на місцевому рівні та досвіду встановлення партнерських
відносин між місцевими органами влади, недержавними установами та бізнесом була проведена
скайп-конференція з представниками місцевих рад
з питань культури і мистецтв (ОРАС) району Оак
Парк, Чикаго, США. Цей захід було здійснено за
підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США у межах заходів культурної співпраці з Національною академією мистецтв України.
За напрямком дослідження “Моделі кадрового
забезпечення мистецької сфери” досліджено питання якості вищої мистецької освіти, визначено
сучасні потреби нових управлінських стратегій і
кадрів для сфери культури, наведена типологія театральних менеджерів.
З огляду на потребу в навчанні та особливих
уміннях, визначених критично важливими для
управління та формування стратегії в галузі культури, дослідницький проект зосередився на підходах до навчання, які можна було б застосувати
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в Україні. Було виокремлено три можливі форми
навчання: вища академічна програма, короткострокові фахові програми для підвищення кваліфікації
та інші форми, такі як стажування чи навчання на
робочому місці. Слід зазначити, що театральний
менеджмент, як і взагалі менеджмент у сфері культури, принципово відрізняється від промислового,
тому що мета художника-творця і промислового
виробництва — протилежні. Поняття художньої
цінності й унікальності нероздільні. Чим оригінальніший творчий “продукт”, тим він дорожчий.
Через великі фінансові видатки на створення творчої продукції та неможливість перекрити їх доходами, виконавське мистецтво завжди має природну
збитковість [1]. Від уміння менеджера залучити додаткові кошти ззовні, методично вибудувати стратегію і шляхи пошуку коштів на утримання творчого колективу, залежить успішний розвиток усієї
його діяльності.
У дослідженні із застосуванням методики Сайкса [15] на підґрунті “ідеальної моделі” фахових
компетенцій менеджера культурної сфери або, за
прийнятою у світі назвою, артменеджера, було проаналізовано і визначено потреби в рамках сучасного академічного дискурсу методик навчання артменеджменту, критеріїв оцінки отриманих знань.
Науково-дослідна робота “Українська культура
і світ: організаційні проблеми художньої культури”

охопила своєю увагою найбільш актуальні аспекти
вказаної проблематики, що, безперечно, буде корисне науковцям-культурологам, мистецтвознавцям, фахівцям з мистецької освіти. Результати роботи, узагальнені та викладені в друкованих працях
за темою дослідження, дозволять розробити єдину
методологію вирішення організаційних проблем у
галузі культури і мистецтва. Варто сподіватися що
методика створення навчальних програм буде застосована мистецькими вищими навчальними закладами так, як це було впроваджено в Київському
національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Конкурентоспроможність України на глобальному рівні залежить від її можливостей щодо
розвитку економіки знань, запровадження інновацій, стимулювання творчих індустрій, створення
і захисту інтелектуальної власності, розширення
співпраці й контактів у сфері культури. Україна історично й культурно є важливою частиною Європи, невіддільним компонентом злагодженої мозаїки
європейської культури. Тому фундаментальні теми
наукових досліджень, такі як “Українська культура
і світ: організаційні проблеми художньої культури” допомагають інтеграції української культури у
світовий культурний простір та підвищенню ролі
культури і мистецтва у формуванні та поширенні
позитивного міжнародного іміджу України.
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Безгин Алексей Игоревич
Украинская культура и мир: организационные проблемы художественной культуры в современном обществе
Аннотация. Впервые в культурологии исследованы организационные проблемы художественной культуры, связанные
с формированием учебных программ для сферы культуры с учетом обобщения зарубежного опыта. Комплексно исследованы
типологические критерии и принципы построения программ и сформулированы выводы, которые позволяют на качественно
новом уровне приблизить их к европейским образовательным стандартам. Исследована методология материальной поддержки культурных проектов на основании анализа мирового опыта и деятельности в этом направлении учреждений культуры
и искусства Украины. Исследованы различные аспекты материального обеспечения деятельности учреждений культуры,
разработаны конкретные предложения по формированию и осуществлению стратегии поиска, накопления и использования
привлеченных средств.
Ключевые слова: менеджмент культуры, учреждение культуры и искусства, культурная политика, образование в сфере
культуры и искусств, Болонский процесс, реформы образования и культуры в Украине, материальная поддержка культуры.

Bezhgin Oleksii
Ukrainian Culture and the World: Organizational Problems of Artistic Culture in Modern Society
Summary. Subject of scientific research devoted to the complex analysis of the artistic culture of organizational problems is related
to the formation and development of arts education based on the generalization of global and domestic experience. A detailed study of the
little-known aspects of the current state of education in the arts, the organization of training managers in accordance with international
standards. Comprehensively researched typological criteria and principles of the programmes in this area and draw conclusions that will
enable a whole new level approach to the approximation of arts education to the requirements of the Bologna system. Performed scientific
work has practical significance to curriculum design in cultural management. It aims to familiarize Ukrainian educators with advanced
methods of curriculum design, assist them in developing and improving their own curricula with regards to current social and economic
situation in Ukraine, and the implications of the Bologna process. The attention is focused on aspects of the formation of programmes for
arts management as a programme structure, content maintenance, the optimal ratio of theory and practice of management. This scientific
work is intended for academisions, administrators and public officials, who are involved in culture and educational reforms in Ukraine.
It is proved that the Ukrainian system of education in the arts is the actual development and implementation of quality standards at all
levels, to improvement of the content of the fundamental and practical training based on innovative trends. Subject scope of the research
covers the information of the empirical and theoretical nature. There is the research methodology of financial support for cultural projects
on the study and generalization of the world experience and the analysis of activity in this area of cultural institutions of Ukraine. The
methodological basis of the strategic management of outside funding resources in the cultural institutions were analyzed. Particular
attention is paid to the development of management of cultural sphere in Ukraine and the preparation of specialists. Furthermore, as
Ukrainian cultural policy evolves, cultural management must develop new skills to make it possible to advocate effectively for their
interests in government. The results are published in the theme series of articles and a number of monographs.
Key words: management of culture, the cultural institutions, cultural policy, system of education in the arts, the Bologna process,
educational and cultural reforms in Ukraine.
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Анотація. З метою дослідження екологічної соціальної реклами
проведено структурно-семантичний аналіз візуальних засобів і стилістичних тенденцій у плакаті. Розглянуто художню образність і
основні етапи розвитку екологічного плакату, зокрема в Україні.
Активізація уваги до проблем навколишнього середовища та розумного споживання ресурсів значно сприятиме розвитку еко-культури
суспільства, особливо молодого покоління. Представлені матеріали
є частиною лекційного курсу дисципліни “Дизайн реклами”, який
може бути використаний не лише для дизайнерів, а й екологів, рекламістів, культурологів, соціологів, менеджерів соціокультурної
діяльності.
Ключові слова: еко-культура, екологічний плакат, соціальна реклама, візуальні засоби, художня образність.

Постановка проблеми. У сучасних умовах надмірного антропогенного впливу на навколишнє середовище актуальним
є завдання формування ефективних програм природокористування та природоохоронної діяльності. Вирішення цих завдань неможливо без зміщення моральних акцентів, настанов,
суспільних пріоритетів і практики на користь гармонійного
розвитку людини й розуміння природи як найвищої цінності.
Глобальні екологічні проблеми стосуються кожного мешканця
планети, хтось переймається ними менше, хтось більше, але
забруднення середовища долає кордони дуже легко. Вплив
сучасного виробництва, утилізація відходів і відпрацьованих
речей не завжди піддаються точному оцінюванню та залишаються об’єктом дослідження багатьох структур. Проте можна
констатувати недостатню кількість екологічних соціальних закликів у сучасному медіапросторі — найчастіше у ЗМІ спостерігаємо зовнішню рекламу та окремі статті на порталах новин.
Особливо це стосується України. Критичний аналіз естетичного рівня соціальної реклами виявляє й використання застарілих
підходів, візуальних штампів і відсутність оригінальних ідей.
Тому метою статті є дослідження візуальних засобів і стилістичних тенденцій у плакаті, зокрема екологічному, в структурі
медіапростору ІІ половині ХХ — ІІ десятилітті ХХІ ст.
Аналіз останніх досліджень виявляє гостру нестачу публікацій як наукового, так і науково-популярного, просвітницького характеру щодо взаємозалежності соціуму та природи,
спрямованих на широке коло населення, особливо дітей та юна222
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цтво. Теоретичні праці за цим напрямком фактично
відсутні, приміром, у тематиці науково-практичної
конференції “Соціальна реклама в Україні” в Києві
серед різноманітних аспектів не знайшлося місця
для розгляду екологічного плакату. Про це зазначають й рекламісти — міждисциплінарний підхід до
розвитку саме екологічної соціальної реклами має
незначне відображення в роботах українських науковців [2].
Суперечності між зручністю, простотою використання та проблемами переробки різних матеріалів стимулює винаходження технологій виробництва новітніх і безпечних матеріалів та їхньої
подальшої утилізації. Американський дизайнер і
рекламіст В. Папанек критикував надлишкове виробництво товарів і заплановане їхнє старіння,
пов’язував екологічну свідомість із процесом проектування і пропагував творчі вирішення, де б враховувалися проблеми екології [5].
О. Павловська, досліджуючи історію екологічної реклами, зазначає, що нині головним завданням
стає реформування масового виробництва з мінімізацією шкідливих наслідків для середовища при
одночасному збереженні споживчого комфорту та
іміджу промислових брендів у медіапросторі. Цей
підхід здобув назву “екологічної модернізації” та
перебуває зараз на піку розвитку [4]. Г.Петренко
наголошує, що “…соціальна відповідальність сьогодні — це споживання якомога меншої кількості
природних ресурсів та продукування якомога меншої кількості відходів” [6].
Серед закордонних досліджень екологічних
проблем і популяризації їх вирішень найавторитетнішими є наукові статті Міжнародної організації “Nature” [16], публікації Міжнародної організації “Greenpeace” [11], Центру охорони довкілля
Р.Карсон в Мюнхені [12] та Федерального міністерства продовольства та сільського господарства
у Берліні [15]. Крім публікацій і конференцій, ці
структури активно організовують еко-семінари,
виставки та ярмарки еко-продукції і виробів екодизайну, поширюють інформацію екологічного
спрямування в масмедіа.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
набувають популярності натуральні матеріали, натуральні складові, натуральні продукти, “натуральні” колірні сполучення в інтер’єрі, одязі, рекламі,
еко-туризм, енергоефективність, формування нового стилю життя в умовах міського середовища.

Сучасні дизайнери шукають гармонійні аспекти
своїх творів саме в складових гармонії природи:
структурах, формах, матеріалах, кольорах, фактурах, візерунках. Ними проголошено новий девіз
“Вперед до природи!” (а не назад), де мається на
увазі нове позитивне ставлення до природи, більш
плідне використання її законів у проектній діяльності. Естетичний потенціал природної гармонійності сприятиме формуванню творчого мислення,
а також удосконаленню предметно-просторового
середовища [7]. Природа пропонує фахівцям мистецької галузі невичерпну скарбницю натхнення,
але ми вивчаємо природу і для розуміння місця людини в ній [14].
Еко-дизайн — напрям сучасного проектування,
в якому домінантними чинниками є вимоги охорони
довкілля, економії природних ресурсів, безвідхідних технологій виробництва, організації процесів
розумного споживання. Так званий “зелений дизайн” враховує весь життєвий цикл промислового
виробу: видобування сировини, екологічні наслідки від її переробки, кількість витраченої енергії,
ефективність утилізації. Відкриваються еко-парки,
зростає випуск еко-продуктів і еко-косметики. Приміром, у жовтні 2015 р. в Лейпцигу відбулася виставка дизайну під гаслом “Екодизайн для соціальних змін”, де більшість представлених експонатів
було спрямовано на зміну стилю життя сучасного
суспільства.
Проблеми екології знайшли відображення в екологічному плакаті, який можна розглядати як різновид соціальної реклами. 22 квітня відзначається
Всесвітній день Землі — День охорони довкілля та
збереження природних ресурсів. Навесні щороку в
багатьох країнах проводяться різноманітні конкурси, виставки, олімпіади (мал. 1).
Розглянемо візуальні засоби та специфіку екологічного плакату в контексті соціальної реклами.
Плакат — поширений вид графіки, художні особливості якого визначаються агітаційною функцією; твір, виконаний на великому аркуші зі стислим
текстом або без, що переслідує соціальну, рекламну, політичну, навчальну або іншу мету. Смисл інформації має бути сприйнятим людиною у русі, і
це визначатиме візуальну форму плаката — розмір,
лаконізм зображення, зрозумілість ідеї, шрифт, що
легко читається, яскраві кольори.
Найбільш поширений рекламний (комерційний) плакат, в якому часто використовують фото-

223

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

Мал. 1: а) Earth day-2005, Польща; б) Олімпіада-2010, Туреччина

графію, знакові елементи, асоціативно-емоційні
методи впливу на потенційних покупців. Соціальний плакат належить до некомерційних масмедіа.
Уміння бачити та відобразити у плакаті ідею, плакатний спосіб мислення — головна особливість
художника-плакатиста. Плакатне мислення — це
схвильованість і емоційність у прагненні донести
якусь ідею до певної кількості людей. Плакатист
має пропустити ідею через фільтр внутрішнього
аналізу себе та відповідної теми, щоб створити зрозумілий для глядача і виразний образ.
Історія екологічної соціальної реклами (та соціальної реклами взагалі) почалася з 1906 р., коли
“Американська громадянська асоціація” організувала кампанію на захист Ніагарського водоспаду від
шкоди, якої йому завдавали енергетичні компанії.
Нові напрями в мистецтві (конструктивізм, футуризм, кубізм, символізм) стимулювали подальший
розвиток плаката. Завдання тогочасного плакатиста окреслив французький художник А. Кассандр:
“Мета живопису полягає в ньому самому, а плакат
є засобом комунікації між комерсантом і споживачем; це ніщо інше, як телеграф. Плакатист грає
роль телеграфіста, він не видає інформацію, а тільки передає її далі, його завдання — передати інформацію в зрозумілій та виразній формі”. Фактично
в цей період з’явилися професійні рекламісти, що
використовували в роботі найсучасніші на той час
методи та технології.
Після Другої Світової війни на деякий час зна-

чення плаката зменшилось. Він поступився радіо,
фотографії та засобам масової інформації. Літографія стала економічно невигідною, через що її
змінили офсетний друк і шовкографія, які, однак,
не спроможні відтворювати різноманітність відтінків і текстур літографії. У 60-х роках ХХ ст.
швейцарський типограф, дизайнер-графік В. Вайнгарт використав перехід з набору металевих літер
на фотонабір для розробки нової техніки створення зображення, котра дозволяла розробляти нові
складні текстури, візерунки та зображення, що нагадували колаж. Усі бурхливі події минулого століття загострювали потребу в плакаті як дієвому та
недорогому засобі впливу на суспільство. Країнами, що вплинули на становлення та розвиток плаката у Західній Європі, стали Німеччина, Швейцарія, Франція, Італія, Польща [8].
У 70–80-х роках у СРСР і зокрема в Україні для
потреб суспільства розвивалися антивоєнні, екологічні (мал. 2) та культурно-видовищні жанри плаката. Розвитку плаката сприяли певні події: можливість і вільний доступ інформації з міжнародних
оглядів плакатів і презентація вітчизняними художниками власних творів поряд із творами всесвітньо
відомих майстрів, а також спроможність мистецьких навчальних закладів гідно навчати студентів.
Важливе значення для розвитку плаката відігравали конкурси та виставки, що проводилися Спілкою художників і видавництвами в Москві, Києві
та Харкові. Соціально-економічна криза в Україні
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Мал. 2. Радянські екологічні плакати, 80-ті роки ХХ ст.

наприкінці ХХ ст. загальмувала мистецтво плаката. Насамперед постраждали культурно-видовищні
(театральний, цирковий) жанри, проте набув
розвитку комерційний плакат, на жаль, не дуже високої естетичної якості.
Нині плакат динамічно розвивається і як один
із напрямів графічного мистецтва, і як комерційна
прикладна галузь. Плакат посідає помітне місце
у міжнародних дизайн-процесах завдяки акціям,
плакатним конкурсам, виставкам-оглядам. Але головним місцем зустрічі плаката з глядачем поки що
залишається виставкова зала. Виставки плаката відбуваються регулярно — і тематичні, й регіональні,
й персональні, але доступ до них є обмеженим і не
дуже активно висвітлюється в сучасних медіа.
Плакати виконуються не тільки графічними, а й
живописними засобами (мал. 1 а). Багато плакатів
існує в єдиному екземплярі для виставки або для
вивішування на вулиці, у громадському місці. Зазвичай сучасний плакат є поліграфічним втіленням
створеного дизайнером оригіналу. Плакат впливає
яскравим, умовним, лаконічним графічним і колірним ладом, часто з декоративною виразністю. Специфічні засоби плаката — площинне зображення,
загальнозрозумілі символи, образотворчі метафори, ефектні зіставлення кольорів, масштабів, точок
зору, міри умовності, сатиричних образів тощо.
Творчий метод плакатиста значною мірою зумовлений рівнем естетичного розвитку тієї публіки,
якій він адресує роботу. Тому загальне піднесення

культури глядача неминуче призведе до зміни вигляду плаката. Плакати, виконані на високому художньому рівні, можуть стати важливим чинником
позитивної естетичної дії. Понад сто років “зелена”
реклама виховує екологічно свідомих людей, стаючи дедалі яскравішою та виразнішою (мал. 3).
У вересні 2013 р. у Львові відбулася виставка екологічного плаката “Нічого не вирішено”
К. Штека (Klaus Staeck), який тривалий час був
президентом Берлінської академії мистецтв. Його
роботи вражають актуальністю і лаконічністю відображення екологічних проблем суспільства вже
понад 40 років. Плакати К. Штека — це поєднання мистецтва, екології та політичного заклику, що
провокують людей до змін. Ним створено понад
300 сюжетних плакатів, більшість з яких присвячено захисту довкілля. Ще задовго до створення Партії зелених, К. Штек звертав увагу на проблеми,
пов’язані зі змінами клімату, забрудненням повітря, зростанням кількості сміття, ядерними відходами і забрудненням світового океану. Ці сатиричні
роботи спонукають до осмислення та критичного
аналізу ситуації.
Всесвітній фонд природи WWF, заснований
1961 р. у Швейцарії, давно заявив про себе як замовника якісної, влучної, іноді жорстокої соціальної реклами екологічної тематики [13]. Основні
напрями, за якими працює WWF, це зміни клімату, охорона лісів, прісноводних водойм, морів і
океанів, збереження флори та фауни, мінімізація
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Мал. 3. Візуальна лаконічність — основна вимога до плаката, початок ХХІ ст.

використання токсичних речовин, відновлення довкілля. Дикі тварини на сучасному споживчому
ринку сприймаються лише як сировина для пошиття одягу, тому в цьому випадку “мають” маркування S i XL (мал. 4). Така візуалізація, звичайно,
привертає увагу глядачів значно швидше, образ
запам’ятовується. Варто відзначити високий творчий рівень плакатів для цієї організації, гаслом якої
стали слова “Природа потребує реклами”.
Плакат в Україні успішно репрезентують Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури (м. Київ), Львівська академія друкарства, Київський державний інститут декоративно-

Мал. 4. Плакат для WWF, 2013 р.

прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука
і, найбільш потужно, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, засновник Міжнародних
триєнале екологічного плакату “4-й блок” (президент — відомий дизайнер і викладач, проф. О. Векленко). Своєю назвою Міжнародна триєнале екологічного плаката зобовʼязана 4-му енергоблоку
Чорнобильської АЕС. Виставку “4-й блок” уперше
було проведено у Харкові 1991 р. як данину пам'яті
героям, що брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. “4-й блок” проводиться
раз на три роки. Виставка стала важливою подією у
світі графічного дизайну та екології. Колекція триєнале налічує близько 4 тис. робіт із 45 країн світу.
Головна мета виставок — привернути увагу світової спільноти до екологічних проблем і наслідків
соціальних, техногенних і природних катастроф.
Українська асоціація дизайнерів-графіків ставить
за мету обʼєднання зусиль для сприяння вирішення
проблем екології засобами мистецтва, виховання
екологічної свідомості. Завдяки цьому асоціація
досягла широкого міжнародного визнання. Триєнале “4-й блок” не є елітним творчим форумом,
замкнутим на самодостатніх формальних пошуках.
Він має особливу суспільну спрямованість, близьку та зрозумілу кожній людині, й залучає дедалі
більше учасників із різних країн і континентів. За

226

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2016. №10

свІтлана Прищенко

художнім рівнем, складом і представництвом Харківська триєнале вийшла на один рівень із такими
виставками, як Міжнародна бієнале графічного дизайну у Брно, Московська бієнале плаката “Золота
бджола”, Міжнародна бієнале плаката у Колорадо.
В основу плаката О. Векленка “Завтра буде пізно” покладено зображення дитини. Для підсилення
ефекту виразності та привернення уваги фото подано в монохромному ключі. Яскраво-жовтий трикутник виконує роль акценту. Використана контрастна
колірна гама характерна для плакатів, присвячених
Чорнобильській тематиці. Вдалим є введення жовтого трикутника, що символізує собою дитячий
капелюшок, який діти одягають на відпочинку та
який закликає оздоровлювати дітей.
У плакаті Ч. Хонга (Китай) застосовано фото
хвоста кита, що виринає з глибини морської
води. Фотографію доопрацьовано за допомогою
комп’ютерних технологій шляхом введення контуру жіночого стану. Прийом метонімії покладено
в композиційну побудову плаката, завдяки якому середовище нібито має другорядне значення,
знаходиться на периферії, але саме це спрямовує
асоціації при сприйнятті зображення. За колірним
вирішенням використано холодну, обмежену гаму,
доповнену чорним графічним силуетом.
У сучасному соціальному плакаті необхідні цікаві художні образи, нестандартність, емоційність,
гумор, сатира, тому дедалі більшої актуальності
набуває використання креативних технологій у
створенні рекламного звернення як візуально-

вербальної моделі — метафори, метонімії, алегорії,
асоціації, гіперболи. Серед поширених стилістичних тенденцій виокремимо мінімалізм, конструктивний стиль, постмодернізм (еклектизм у поєднанні різноманітних візуальних засобів: рисованих
персонажів, графічних елементів, фотографій, творів мистецтва).
Останніми роками рекламні комунікації стрімко набувають цифрових форматів. В Інтернеті
поширюються сайти й рекламні банери не лише
комерційного, а й соціального спрямування. Цікавим прикладом цього є WEB-розробка німецької
комунікаційної агенції “MediaCompany”, яка спеціалізується на питаннях соціальної значущості. На
замовлення Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини [9] створено мобільний додаток з кулінарними порадами,
рецептами та рекомендаціями щодо збереження
і економного використання продуктів чи їхніх залишків.
Актуальність сучасних екологічних проблем
зумовила організацію спільного українськонімецького проекту “ЕКО-культура” на базі Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана для
проведення конкурсу екологічного малюнку для
дітей та молоді у рамках партнерства між Мюнхеном і Києвом (вересень — грудень 2015 року,
м. Мюнхен; ідея, концепція та головування в журі
проф. С. Прищенко). Метою проекту були розвиток еко-мислення, популяризація еко-трендів, збереження етнокультурних регіональних традицій,

Мал. 5. 4-й блок: Дмитро Буланов. Серія “Природа?!”,
Інститут реклами, керівник — Світлана Прищенко, 2006 р.
227

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2016. №10

мовна екологія, формування засобами плакатного
мистецтва нового стилю життя в умовах міського
середовища, просування концепції чистих міст.
Порівнюючи стан відображення екологічних проблем та їхнього розуміння суспільством, зокрема в
Києві та Мюнхені, можна сказати, що рівень екокультури в Німеччині значно вищий, що пов’язано
із щоденним вихованням суспільства в цьому напрямі за допомогою друкованої та зовнішньої реклами, телебачення, Інтернет-реклами, підтримкою
різноманітних еко-ініціатив державою та приватними фондами, дисципліною усього населення щодо
утилізації відходів.
На еко-семінарах були присутні відвідувачі суботніх шкіл, дитячих центрів творчості і художніх
шкіл, студенти мистецьких вишів, викладачі, широке коло зацікавлених проблемами екологічної
культури та екологічного дизайну тощо. Головним
партнером і спонсором проекту виступила організація “Engagement Global GmbH” [10], діяльність
якої спрямовано на розвиток освіти та співробітництва громадянської спільноти в Німеччині та за

кордоном (м. Бонн). Конкурс став міжнародним, він
виявив значну зацікавленість дитячої аудиторії екотематикою: участь взяло 70 дітей з різних країн, що
мешкають у Мюнхені: України, Італії, Німеччини,
Польщі, Болгарії, Греції, Латвії, Угорщини, Франції, Сербії, Індії, Косово, Хорватії, Румунії, Іраку.
Висновки. На підставі проведеного аналізу
стану екологічного плакату, візуальних засобів і
стилістичних тенденцій можна зазначити, що доступ до інформації про еко-тренди є обмеженим в
Україні, рекламний супровід у масмедіа практично
відсутній, проте в конкурсних роботах багато цікавих прикладів. Це спонукає до подальших кроків
у напрямі еко-виховання, передусім, в Інтернетпросторі. За подальшої фінансової підтримки нами
запропоновано розробку та запуск еко-порталу в
Україні (Міжнародна програма “Східне партнерство” на 2016‒2017 роки). Консолідація зусиль фахівців сучасного медіапростору щодо активізації
уваги і вирішення проблем довкілля кожною людиною значно сприятиме розвитку еко-культури суспільства, особливо молодого покоління.
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Прищенко Светлана Валерьевна
Экологическая социальная реклама в структуре медиапространства
Аннотация. С целью исследования экологической социальной рекламы проведен структурно-семантический анализ
визуальных средств и стилистических тенденций в плакате. Рассмотрены художественная образность и основные этапы развития экологического плаката, в частности, в Украине. Активизация внимания к проблемам окружающей среды и разумного потребления ресурсов будет значительно способствовать развитию эко-культуры
общества, особенно молодого поколения. Представленные материалы являются частью лекционного курса дисциплины “Дизайн рекламы”, который может быть использован не только для дизайнеров, но и экологов, рекламистов,
культурологов, социологов, менеджеров социокультурной деятельности.
Ключевые слова: эко-культура, экологический плакат, социальная реклама, визуальные средства, художественная
образность.

Pryshchenko Svitlana
Environmental Public Advertising in the Media Structure
Summary. The article is devoted to demonstration of environmental topics in the Media. The structural and semantic
analysis of visual and stylistic trends in the poster was carried to study the environmental public advertising. The visual
means and main stages of the historical development of environmental posters in the context of culture are analyzed. The
author shortly considers the imagery and stylistics of eco-poster as a form of social advertising, including Ukraine. The
activation of attention on contemporary environmental issues and reasonable use of resources will contribute significantly
to the development of eco-culture of the society, especially the younger generation. The information in the poster should be
perceived by man in motion, and it will determine the visual form of a poster — image size, conciseness, clarity of ideas,
font that is easily readable, bright colours. The poster thinking — this excitement and ardor in an effort to bring the idea
to a people. And the poster artist must filter the ideas and related means through himself, must do the internal analysis for
simply and clearly convey of the image to the viewer. Now the poster has dynamic development as a graphic art and as a
commercial applied industry. Poster plays the prominent role in International design-processes through actions, poster
competitions, exhibition reviews. But the main meeting place of the poster with the audience remains exhibition room.
The poster exhibitions are regular — thematic, regional and personal, but access to them is limited and not very active
represented in today’s Media. The basic purpose of many exhibitions “Block 4 — Chernobyl” in Kharkiv, which were
organized by the Ukrainian Association of graphic designers — to attract the world attention to environmental problems
and the effects after social, technological and natural disasters. The interesting artistic images, nonstandard interpretation,
emotion, humor, satire are needed in today’s social posters, and so it becomes more important to use creative technologies
in the creation of advertising appeal as a visual-verbal model — metaphor, metonymy, allegory, associations, hyperbole.
The minimalism, constructive style and postmodernism are singled among the stylistic trends. These materials are part of
the academic lectures course “Design of Advertising”, which can be used not only for designers, but ecologists, advertisers,
culturologists, sociologists, socio-cultural activities managers also.
Key words: eco-culture, environmental poster, public advertising, visual means, artistic imagery.
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Анотація. Розглянуто роль нових медіа-ресурсів — соціальних
інтернет-мереж — у формуванні сучасної слухацької аудиторії. Досліджено присутність українських композиторів у інформаційному
просторі найпопулярніших в Україні соціальних мереж, розглянуто
можливості, завдяки яким сучасний академічний автор може репрезентувати свою творчість якомога ширшому загалу слухачів.
Ключові слова: комунікація, музична комунікація, соціальна мережа, композитор, слухач.

Актуальність проблеми. Розвиток інформаційних, передусім — компʼютерних та мережевих технологій на сучасному етапі призвів до прискорених темпів розвитку всіх форм
і видів комунікації, полегшивши таким чином, як звичайне
спілкування поміж людьми, так і обмін між ними різною інформацією Значну роль у цьому процесі відіграють численні
суспільні інтернет-обʼєднання, які отримали назву соціальних
мереж. Це — веб-сайти, призначені для побудови, відображення чи організації соціальних відносин у мережі Інтернет.
Завдяки бурхливому розвитку таких ресурсів людство почало
дедалі більше часу приділяти інтернет-спілкуванню, а надзвичайно широке коло комунікаційних функцій соціальних мереж
сприяло появі нових засобів і форм такого спілкування, серед
яких музика посідає одну з головних позицій.
Тож мета цього дослідження — виявити присутність сучасних українських композиторів у інтернет-просторі на прикладі їх інтеграції у його найдинамічніший сегмент, яким на
сьогодні є соціальні мережі, та визначити, чим такі інтернетресурси можуть бути корисними як для сучасного автора, так і
слухацької аудиторії.
Виклад основного матеріалу. Упродовж багатьох століть
поняття музичної комунікації розглядається виключно як ланка “композитор — твір — виконавець — слухач”. Причиною
тому була повна відсутність інших засобів для передання музичного матеріалу, окрім “живого” виконання. Отже, для того,
щоб почути музичну композицію, слухач мусив відвідати концертний захід. Відповідно, композиторові, аби представити
свої твори на розсуд публіки, необхідно було їх виконати.
З появою у 1877 р. можливості записувати звуковий сигнал, а у 1893 р. — ще й передавати його на велику відстань за
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допомогою радіозвʼязку, композитори отримали як
можливість донести свою творчість якомога ширшому загалу слухачів поза межами концертних залів, так і зберегти свій творчий доробок не лише
в нотному, а і в звуковому вигляді. Своєю чергою,
слухачі отримали можливість знайомитися з музичним мистецтвом не лише в концертній залі, а й
поза нею.
Ще десять років тому основними джерелами
передання звукового матеріалу поза межами концертних майданчиків залишалися телебачення та
радіо, а також аудіо- та відеоносії (грамплатівки,
аудіо- або відеокасети та цифрові диски тощо). В
останні ж роки розвиток інформаційних технологій
та, зокрема, мережі Інтернет, зумовив прискорені
темпи розвитку всіх форм і видів комунікації, серед
яких музика як універсальний та один з найдовершеніших засобів спілкування між людьми, посідає
надзвичайно важливе місце. Саме завдяки новим
технологіям запису музичного матеріалу та появі
нових методів його розповсюдження, серед яких
зараз чи не найпопулярнішим є спосіб отримання
його завдяки мережі Інтернет, музичне мистецтво
стало доступним максимально широкому колу
слухачів, внаслідок чого, здавалося б, безальтернативна комунікативна ланка “композитор — твір —
виконавець — слухач” почала зазнавати істотних
трансформацій.
Не останню роль у цьому процесі зіграла й поява у суспільстві, внаслідок його швидкої інтернетизації, нового типу мережевих ресурсів, призначених для побудови, відображення чи організації
соціальних відносин у Інтернеті — соціальних
мереж. Початок їх популярності сягає ще 1995 р.,
коли в США зʼявилася перша соціальна мережа
“Classmates”. Але справжній світовий бум таких
ресурсів розпочався у 2003‒2005 роках, зокрема, з
появою найпопулярнішої на сьогодні у світі соціальної мережі “Facebook”. Із часом, бурхливий розвиток таких онлайн-сервісів, надзвичайно широке
коло їх комунікаційних функцій і значна увага людства до спілкування у Всесвітній мережі призвели
до тісної інтеграції у соцмережі не лише звичайних
користувачів, а й інших інтернет-ресурсів. Засоби
масової інформації, ділові структури, громадські
організації, заклади культури та творчі колективи
відтепер також стають активними користувачами
соціальних мереж, що не лише посилює їх контакт
з потенційним споживачем їхніх послуг і сприяє

подальшому якісному розвитку цих організацій, а
й допомагає самим соцмережам позбавитися реноме виключно розважальних ресурсів. До того ж
зростаюча популярність таких платформ дала старт
розвитку соціальним мережам, орієнтованим уже
не так на широкий загал користувачів, як на його
певний прошарок. Так, 2008 р. у Німеччині був офіційно запущений мережевий портал “SoundCloud”.
На сьогодні це — найпопулярніша у світі музична
соціальна мережа, яка обʼєднує не лише зацікавлених музикою звичайних користувачів, а й професійних музикантів.
Які ж можливості надає соціальна мережа своїм
користувачам?
По-перше, це створення особистих профілів, у
яких часто необхідно вказати свої реальні персональні дані та іншу інформацію про себе, зокрема:
місце народження або проживання, навчання або
роботи, життєві принципи та інтереси тощо. Подруге, це можливість для її учасників створювати
та підтримувати списки користувачів, з якими в
них є певні відносини, такі як: дружні, родинніі,
ділові стосунки тощо. І, по-третє, це надання практично повного спектру можливостей для обміну
інформацією, а саме: надсилання особистих повідомлень, розміщення фотографій, відео-, аудіо- та
текстових записів з можливістю ділитися ними та
обговорювати їх як із окремими, обраними користувачами, так і з будь-якими відвідувачами мережі,
організація тематичних співтовариств тощо.
Так історично склалося, що в українському
інтернет-середовищі наведені вище можливості найперше надала російська соціальна мережа
“ВКонтакті”. Зручна та зрозуміла структурна будова сайту мережі та один з перших якісно виконаних україномовних інтерфейсів, можливість
обʼєднуватися в тематичні групи та ділитися не
лише графічним, а й аудіовізуальним контентом —
усе це значно підвищило зацікавленість користувачами цією платформою, і, насамперед, молоддю.
Тож, враховуючи своє призначення та нинішній
напрямок розвитку соцмережі, зокрема, “ВКонтакті” та “Facebook”, стали в Україні для сучасного
композитора не лише майданчиками для звичайного повсякденного спілкування, а й надали йому широкі можливості для професійної діяльності, допомагаючи репрезентувати свою творчість широкому
загалу слухачів.
Прикладом вдалого і правильного використан-
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ня усього наявного інструментарію соціальних
мереж можна вважати особисті сторінки сучасних
українських композиторів Золтана Алмаші та Богдана Сегіна в мережі “ВКонтакті”. Незважаючи на
присутність у облікових записах цих авторів певної
кількості особистого контенту, яка не стосується їх
професійної діяльності (особисті або сімейні фото,
улюблена музика або відео, коло друзів тощо), цілком можна стверджувати, що головним завданням
сторінок цих композиторів є представлення їх власників іншим користувачам мережі передусім як
професійних музикантів. Зокрема, в розділі “Особиста інформація” вони вказують напрями своєї
творчої та громадської діяльності (композитор,
творчий керівник, віолончеліст тощо), коло зацікавлень (музика, театр, кіно тощо) і перераховують
об'єднання інших користувачів навколо тих мистецьких заходів, до яких вони певним чином мають
стосунок (ансамбль “Нострі Темпоріс”, міжнародний фестивать “Контрасти” та інші). Також серед
публічних дописів авторів можна знайти інформацію про події, до яких вони безпосередньо причетні як організатори і учасники (композитори або
виконавці), зокрема, цифрові варіанти афіш музичних фестивалів, інформація з яких, завдяки системі
повідомлень мережі, швидко надійде тим користувачам, які слідкують за діяльністю музикантів, а в
розділі “Аудіозаписи” автори викладають окремі
свої твори або їх фрагменти, завдяки яким користувачі мережі можуть з ними ознайомитися і, якщо є
така можливість і бажання, дати їм свою слухацьку
оцінку.
Завдяки розгалуженій системі відносин користувачів у мережі та входженню до їх кола різноманітних ділових, інформаційних і культурних організацій, творчість композитора може знайти відгук
не лише в знайомих йому слухачів і колег, а і в інших музикантів і колективів, видавців і організаторів мистецьких заходів, що, безперечно, сприятиме
як розширенню географії виконання творів автора,
так і збільшуватиме слухацьку аудиторію.
Саме такі можливості надає своїм користувачам
соціальна мережа “SoundCloud”, засновниками якої
є звукорежисер Алекс Льюнг і музикант Ерік Вальфорс. Сервіс, який спочатку був призначений для
обміну музичними треками, із часом перетворився
у повноцінний канал музичної дистрибуції. Однією
з ключових особливостей цього веб-ресурсу є можливість розповсюджувати кожен запис окремо за

допомогою його унікальної веб-адреси, “вбудовуючи” його, таким чином, в інші популярні мережі,
зокрема, Twitter або Facebook. Також “SoundCloud”
пропонує використовувати віджети, котрі можна
розміщувати на інших веб-сторінках і блогах. Нарешті, користувачі цієї соцмережі мають унікальну
можливість залишати коментарі стосовно почутого
в будь-якому місці звукового треку. І це — лише
частина інструментарію зазначеного веб-ресурсу.
Щоправда, далеко не весь він є безкоштовним, до
того ж у “SoundCloud” відсутні як україномовний,
так і російськомовний інтерфейси. Та це не заважає
бути присутніми на його теренах українським композиторам, зокрема, і вже згаданому вище Богданові Сегіну, і Ігорю Щербакову.
Якщо з тих чи тих причин сам автор не має своєї
сторінки в соціальній мережі — за нього це можуть
зробити її користувачі, обʼєднавшись у групу, присвячену йому та його творчості. Прикладом такої
групи є чимале обʼєднання користувачів соцмережі
“ВКонтакті” з різних країн на основі інтересу до
постаті та творчості відомого українського композитора Валентина Сильвестрова.
Варто зазначити, що не останнє місце в соціальних мережах посідають і заклади культури —
театри, концертні зали тощо, для яких ці мережеві
платформи є своєрідним інформаційним майданчиком, такою собі “великою афішею”, за допомогою якої є можливим проанонсувати певні заходи,
на відміну від традиційних методів інформування,
значно швидше і максимально широкій аудиторії
слухачів або глядачів.
Отже, соціальні мережі — це надзвичайно широке поле комунікацій та потужний засіб масової
інформації, яким у нинішній час обовʼязково треба
користуватися задля популяризації академічного
мистецтва. Щоправда, робити це потрібно тактовно та відповідально, аби не зумовити негативного
ефекту, адже сторінка композитора у загальновідомій і популярній соціальній мережі на кшталт
“ВКонтакті” або “Facebook”, по суті, є своєрідним професійним резюме, яке необхідно грамотно
скласти для забезпечення своєї успішної творчої
діяльності, контролюючи як обсяг, так і якість уміщеного в ній особистого контенту, аби він не мав
негативного впливу на сприйняття особистості автора в цілому. Наявність на сторінці автора власного творчого доробку у вигляді аудіовізуальних
матеріалів дає можливість потенційному слухачеві
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оцінити рівень професійної майстерності композитора, тому йому варто слідкувати за художньою та
виконавською якістю представленого на сторінці
матеріалу. Останнє твердження є особливо доречним у випадку використання авторами соціальних
мереж “SoundCloud” та “Facebook”, які є найпопулярнішими соціальними онлайн-платформами у
світі, і на яких український композитор буде представляти вже не лише самого себе, а й рівень сучасного академічного музичного мистецтва України в
цілому.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що соціальна мережа є для сучасного українського композитора як його своєрідною творчою
візитівкою, так і тим майданчиком, на якому він не
лише підтримує контакт поза концертною залою із
прихильною до нього слухацькою аудиторією, а і
значно її розширює, завдяки можливості представити свою творчість широкому загалу користувачів

мережі. Водночас цілком замінити концертне виконання музичних творів соціальна мережа, звичайно
ж, неспроможна, оскільки лише під час концерту
живі, справжні емоції і слухача, і автора та виконавців, які накладаються на музику, створюють
безпосередній діалог між ними, допомагають автору визначити вплив його музики на слухача, відчути, чи сприйнята вона слухачем, і якщо ні — одразу
проаналізувати, чому. Зацікавити сучасного слухача, викликати в нього, незважаючи на теперішню
надзвичайну доступність музичного матеріалу та
можливу значну територіальну віддаленість слухача від концертної зали, бажання почути “живе”,
концертне виконання музичного твору — ось головне завдання, яке треба вирішувати сучасному композитору за допомогою інструментарію соціальних мереж, зміцнюючи, таким чином, історичну комунікативну ланку “композитор — твір — виконавець — слухач”.
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Криницкий Владимир Семенович
Роль коммуникативного пространства социальных сетей в формировании
современной слушательской аудитории
Аннотация. Рассматривается роль новых медиа-ресурсов — социальных интернет-сетей — в формировании
современной слушательской аудитории. Исследовано присутствие украинских композиторов в информационном
пространстве самых популярных в Украине социальных сетей, рассмотрены те их возможности, благодаря которым современный академический автор может представить свое творчество как можно более широкому кругу
слушателей.
Ключевые слова: коммуникация, музыкальная коммуникация, социальная сеть, композитор, слушатель.

Krynytskyi Volodymyr
A Role of Communicative Space of Social Networks in Forming of Modern Listenership
Summary. Music is universal and one of the most advanced means of communication between people. Implementation
of this communication takes place in a variety of different communication processes.
Media sources are the powerful force of influence on people's minds now. They are the most effective way to influence the
emotions and most efficient way to deliver information to the various parts of the world. This applies to electronic media first,
because its role is growing now. They collect the greatest audience with considerable emotional impact on people.
Nowadays, television has a dominant position among all media. Television is not a luxury, it came to every family,
remains the most popular and most accessible media for all people.
But the development of information technology has led to the accelerated pace of development of all forms and
types of communication. It is easier and simple or to communicate between people and exchange between different kinds
of information. At first, this applies to computer and network technology, through which began to develop traditional media — radio, television, printed newspapers and magazines, and exclusively, new network media resources. Now these media
resources are called new media.
Also transfer of music information is due to social networks — platforms, online services or websites designed to build,
display or organize social relations on the Internet. The rapid development of social networking and extremely wide range of
communication functions led not only to the fact that mankind began to spend more and more time on online communication,
but also contributed to the tight integration of other internet resources in social networks. The media, various businesses,
community organizations, cultural institutions and creative teams are also becoming active users of social networks, which
not only increases their exposure to potential consumers of their services and promotes the quality of these organizations.
Thus, the electronic media, such as “Vkontakte”, “Facebook”, “SoundСloud” and others, provide modern Ukrainian
composers with opportunities for professional activities. They help the composer to better reveal their inner world and their
work, to represent the widest possible public audience. Now electronic media is a kind of music management. With electronic
media author can present himself and his creativity. Modern social web-resources may be for Contemporary composer as a
kind of discussion platform where the author can learn opinion of academic music fans regarding his works and express their
vision about his work, his purpose and artistic content.
Through collaboration with media and composers music gets the status of the media.
At the same time electronic resources should only assist the author in his real artistic life, but not replace it. The presence
of the composer in attendance media should promote his live concerts and real creative life.
The purpose of this study is to identify the presence of Ukrainian composers at the Internet social networks, show the
integration of modern Ukrainian composers and their work into the web, determine how such cooperation is useful for a
modern artist and the audience, how it affects the development of music, media and Ukrainian society.
Key words: communication, music communication, social network, composer, listener.
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Анотація. У культурному просторі сучасної України все більшого поширення набувають фестивалі — у найрізноманітніших формах і масштабах. Фестивалі відіграють надзвичайно велику роль для підняття іміджу
України на світовому рівні. У статті аналізується потенціал українських
фестивалів як складової формування культурного іміджу країни, робиться
спроба охарактеризувати їх різновиди та засоби сучасної промоційної діяльності.
Ключові слова: імідж країни, імідж міста, промоційна діяльність, фестивалі.

Актуальність. Формування позитивного іміджу України
на етапі сучасного культуротворення є одним із дієвих чинників процесу євроінтеграції країни. Проведення різноманітних
заходів міжнародного масштабу дає державі прекрасний шанс
заявити світові про власні культурні традиції.
Кожне місто країни володіє індивідуальними рисами, тому
потребує такого ж індивідуального підходу до його позиціонування і просування з метою отримання певного зиску. При
формуванні міжнародного іміджу місто підключає історію
розвитку та розбудови, географічне розташування, ностальгічні нюанси, матеріальну основу, внаслідок чого демонструє
світові свою унікальність та неповторність. Різноманітність
історико-культурного потенціалу завжди підкреслює унікальність того чи іншого міста. Але сучасна практика свідчить,
що не кожне місто має можливість виокремитися, вирізнитися
з-поміж інших. У цьому аспекті стає актуальною специфіка
комплексного аналізу формування іміджу міста [12].
Стан дослідження. Теоретичну базу дослідження становить доробок відомих вітчизняних і зарубіжних науковців,
присвячений проблемам розвитку фестивального руху в контексті формування іміджу країни. Особливо цікавими, з огляду
на тему дослідження, є праці О. Бейдика, О. Бабкіна, Г. Вороніної, Ю. Грицку-Андрієша, А. Гончарука, Д. Гетза, П. Доана,
А. Сазикіна, А. Пискача, М. Мальської та ін.
Дослідження багатьох науковців скеровані на аналіз
умов функціонування та розвитку міст без розгляду участі у
культурно-масових заходах світового масштабу, а тому постає
потреба позиціонування конкретної території та формування
іміджу саме з цієї точки зору.
Мета роботи полягає у визначенні потенціалу українських
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фестивалів як складової формування культурного
іміджу країни, аналітичній характеристиці різновидів та засобів їх сучасної промоційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Імідж країни
свідчить про рівень розвитку культури, економічну силу, могутність, багатство. Міжнародний імідж
держави є взаємопов’язаною сукупністю характеристик державної системи, які визначають рівень
розвитку цих процесів, що сформувалися в результаті процесу розвитку державності та визначили
розвиток культурних, політичних, економічних, соціальних, громадських та інших процесів у країні.
Саме це визначає, яку репутацію отримає країна у
свідомості світової громадськості.
Імідж країни, в першу чергу, залежить від іміджу міст держави. Відомий британський науковець
Саймон Анхольт виділяє шість основних вимог, що
складають імідж міста: міжнародне значення (внесок міста у світовий прогрес), місце розташування
(краса та клімат місцевості), потенціал (економічні
та освітні можливості міста, що можуть бути запропоновані гостям, емігрантам і представникам
бізнесу), ритм життя (кількість привабливих занять
і розваг, що можна знайти у цьому місті), умови
(наявність необхідних побутових умов та ступінь
розвиненості інфраструктури для проживання у
місті), люди (загальна безпека та дружнє ставлення
жителів міста до гостей) [1]. Ці критерії можуть
бути покладені в основу іміджевих стратегій будьякої території.
Слід визначити три групи факторів, що впливають на формування іміджу території:
• жорсткі фактори, або економічні, серед яких
провідними виступають функціонування об’єктів
господарювання, наявність комунікацій тощо;
• м’які фактори, або гуманітарні, серед яких
виділяють архітектурно-меморіальні символи,
виставково-ярмаркову діяльність, фестивалі, конкурси, свята, історико-культурні традиції, що мають регіональне або національне визнання, наявність візитних карток регіону;
• територіальні фактори, або просторові, що
включають своєрідність розташування, менталітет,
привабливість кліматичних, ландшафтних, гідромінеральних, біотичних, етнографічних особливостей території.
Суттєва частина другої та окремі складові третьої груп факторів, що впливають на імідж окремої території, можуть виступати джерелом саме

тих подій, що допоможуть сформувати позитивний
образ території як сприятливого регіону в цілому і
культурної дестинації зокрема [5].
У культурному просторі сучасної України все
більшого поширення набувають фестивалі в найрізноманітніших формах і масштабах. Фестивалі
відіграють надзвичайно велику роль для підняття
іміджу України на світовому рівні. Вони потребують значних коштів і затрат часу, тому проводяться
раз на рік, а деякі і двічі на рік. Для проведення
фестивалів організатори залучають спонсорів як
вітчизняних, так і іноземних.
Використання фестивальних ресурсів сприяє
також залученню широкого контингенту туристів,
мотивом подорожей яких є події культурного життя
міста, унікальні природні явища.
На сьогодні популярними в Україні є такі види
фестивалів:
– етнофестивалі — включають музичну програму етнічного спрямування, а також різноманітні
ігри, майстер-класи, літературні читання, ярмарки
тощо. Найбільш відомі українські етнофестивалі — Країна мрій, Шешори, Етновир тощо;
– гастрономічні фестивалі мають у своїй програмі приготування та дегустацію страв національної кухні та різних народів світу. За кількістю кулінарних свят лідирує західна частина України, де
майже щомісяця проводяться гастрономічні фестивалі окремих страв. До того ж гостей таких заходів
пригощають безкоштовно, діляться автентичними
рецептами та проводять кулінарні майстер-класи;
– фестивалі історичної реконструкції приурочені до свят або річниць відзначення важливих
історичних подій і проходять у місцях, в яких та
чи інша подія відбулась. Часто фестиваль історичної реконструкції включає різні змагання і конкурси — фехтування, стрільба з лука чи арбалета,
масові бої, конкурс на найбільш автентичний однострій. Такі фестивалі збирають не лише українського глядача, а й учасників із багатьох країн. Найвідомішими фестивалями-реконструкціями в Україні
є “Битва наційˮ на території Хотинської фортеці,
“Стародавній Меджибіж” та “Терра героїкаˮ на
Хмельниччині.
Історична реконструкція — це відтворення історичних подій за допомогою рольової гри. Користуючись археологічними даними, письмовими
та образотворчими джерелами, реконструктори
реалістично відтворюють ті чи інші епізоди історії
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країни (визначні битви, оборони замків), створюючи атмосферу відповідного часу [12].
Особливістю фестивального руху в Україні стала орієнтація на використання фольклорних традицій. Як приклад сучасних етнографічних фестивалів варто розглянути міжнародні етнофестивалі
“Трипільське коло” і “Країна мрій”.
Міжнародний етнографічний фестиваль “Трипільське коло” проходить на пагорбах Дніпра біля
міста Ржищева Київської області. Фестиваль має
семирічний цикл, кожен фестивальний рік носить
тематику однієї зі стихій природи — Вода, Земля,
Повітря та Вогонь, має також власну мистецьку,
освітню, екологічну і соціальну тематику: 2008 р. —
Вода; 2009 р. — Земля; 2010 р. — Вогонь; 2011 р. —
Повітря; 2012 р. — Парад стихій; 2013 р. — Вода;
2014 р. — Земля. Фестиваль включає культурнопізнавальні програми: фестивальна толока (будівництво трипільського житла, обробка кременю,
жнива, облаштування джерела), гончарне містечко
(ліплення горщиків, трипільських людиноподібних
фігурок із зерном ― символом продовження роду,
нанесення трипільського орнаменту, ліплення з
глини великих знаків-символів води, землі, повітря
та вогню). Показ науково-популярних та художніх фільмів на фестивальну тематику, міжнародна
школа танцю (танці по колу), збір лікарських трав,
презентація музеїв та заповідників пов’язаних із
трипільською культурою, виставка-ярмарок народних майстрів та численні майстер-класи, семінари,
лекції та бесіди науковців про трипільську культуру. Спортивно-розважальні програми: командні
змагання “Трипільські ігри”, елементи спортивного туризму, етно-атракціони, трипілля-квест. Мистецькі програми: вечірні концерти гуртів, які працюють у стилі “фолк-рок” та “world music”, денна
програма — фольклорні колективи, кобзарі, барди,
творчі майстерні для професіоналів та усіх охочих
долучитися до події, театральні покази, містерія —
свято Купала. Організатори фестивалю ставлять
перед собою завдання пробудити інтерес до трипільської культури, запропонувати альтернативні
способи організації відпочинку для сім’ї та молоді.
Фестиваль об’єднує оздоровчі, спортивні, музичні,
екологічні, освітні, виставкові та інші культурнорозважальні й культурно-просвітницькі програми
в стилі “етно”. Особливістю цього фестивалю є інтеграція мистецтв [8].
“Країна мрій” — міжнародний фестиваль етніч-

ної музики, що проходить на Співочому полі у Києві з 2004 р. Час проведення фестивалю збігається
з народним святом Івана Купала (кінець червня —
початок липня). Фестиваль має вигляд народного
гуляння-ярмарку, триває від 2 до 5 днів і, окрім виступів на основній сцені Співочого поля, включає в
себе також ярмарок виробів народного мистецтва,
книжковий ярмарок, майстер-класи народних ремесел, де можна в живому часі спостерігати, як виробляються ті чи інші витвори людської фантазії,
виставку народного малярства, дитячу галявину,
етнічні кухні, також й різноманітні майстер-класи
етнічних танців, співу, бойових мистецтв тощо.
В рамках фестивалю “Країна мрій” беруть участь
гості з Японії, Норвегії, Румунії, Литви та інших
країн світу.
Крім того, протягом року “Країна мрій” проводить ряд культурних заходів в Україні: Фестиваль
“Рок-Січ”, танцювальні вечірки в стилі “ЕтноДиско”, фестиваль героїчної пісні, вечір українського романсу, парад вишиванок , традиційні вечорниці, а також видавничу діяльність [3].
Сьогодні в Україні проходить велика кількість
різноманітних гастрономічних фестивалів із приготуванням та дегустацією страв різних народів світу. З кожним роком такі фестивалі привертають усе
більшу увагу й є однією з найважливіших програм
відпочинку. Національні українські страви сьогодні дуже цікаві як українцям, так й іноземцям.
Фестиваль “Гуцульська бринза” є “візитною
карткою” Рахівського району і однією з найяскравіших сторінок культурно-мистецького життя Закарпаття, подією, на яку чекають рік. Із 2002 р.
він щорічно відбувається в районному центрі — у
місті Рахів. Фестиваль увібрав кращі здобутки Гуцульщини, демонструє справжні традиції гуцулівполонинників: їх побут, ремесло, культуру, гостинність, здобутки тощо.
Щороку на початку весни у м. Берегово, що на
Закарпатті, проходить фестиваль вина. Це містечко вже давно отримало неофіційний статус винної столиці Західної України. А в Ужгороді відбувається фестиваль вина та меду “Сонячний напій”. Окрім закарпатських виноробів, свої вироби
представлять учасники з Одещини, Словаччини та
Угорщини. Тут використовують методику оцінювання напоїв за загальноприйнятими європейськими нормами, що передбачають відбір вин за 10 днів
до початку фестивалю.
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На фестивалі також працює професійна дегустаційна комісія.
У місті Коростень Житомирської області восени відбувається Міжнародний фестиваль дерунів.
На Тернопільщині вже кілька років поспіль проводять фестиваль борщу “Борщ’їв”. Під час нього
варять близько 3 тисяч літрів борщу та десятки різних страв до нього (пампушки, пиріжки, крученики). Паралельно проводиться фестиваль “Цвіт вишиванок”, що демонструє найкращі вишиванки з
усієї України. Тут можна побачити цікаві колекції,
унікальну борщівську вишивку, ця техніка має глибокі історичні корені [10].
У Львові протягом року відбуваються фестивалі,
присвячені каві, шоколаду, сиру, вину, хлібу, пиву.
Кожен по-своєму цікавий і оригінальний. Саме у
Львові вперше в Україні відступили від шаблонних
відзначень свят та започаткували новий формат
культурних заходів — різноманітних за тематикою,
що об’єднуються у розмаїтті 50 фестивалів [4].
Фестивалі історичної реконструкції є цікавими
не лише для українців, а й для іноземних гостей,
оскільки українська історія тісно пов’язана з історією багатьох країн-сусідів.
В Україні проведення фестивалів на територіях середньовічних замків та фортець має хоч і незначну, але вже свою історію. Починаючи з 1991 р.
кількість таких фестивалів та якість їх проведення
постійно зростає і покращується. Одним із напрямів їх туристичного відродження є залучення цих
об’єктів до проведення різноманітних фестивалів,
зокрема історичної реконструкції.
На Волині, Галичині, Закарпатті, Поділлі та в
Криму сконцентрована основна частина фортифікацій. Найбільше їх на території Тернопільської області. Стан збереженості замків та фортець різний.
Найбільшою популярністю у туристів користуються найвідоміші, найкраще збережені та ті об’єкти,
що використовують під історико-архітектурні та
історико-культурні заповідники, музеї тощо. Прикладами є замки і фортеці у містах Збараж, Золочів,
Кам’янець-Подільський, Мукачеве, Луцьк, Олесько, Острог, Хотин та ін. Пам’ятки середньовічної
оборонної архітектури є основою десяти історикоархітектурних заповідників в Україні [2].
Світовий досвід засвідчує доцільність використання замків та фортець різного ступеня збереженості. За роки незалежності у п’ятнадцяти
середньовічних замках і фортецях України були

проведені всеукраїнські та міжнародні фестивалі середньовічної культури, військово-історичної
реконструкції, історико-музичні тощо. Подвір’я й
навколишні території замків і фортець у Балаклаві,
Білгород-Дністровську, Дубно, Збаражі, Золочеві,
Кам’янець-Подільському, Кремінці, Луцьку, Судаку
та інших містах країни у різні роки ставали місцями проведення цих фестивалів. Уже традиційними
стали міжнародний фестиваль історичного фехтування “Генуезький шолом” та “Рицарський замок”,
що проходять у місті Судак (АР Крим) на території Генуезької фортеці ХІV-ХV ст.; фестиваль середньовічної культури “Меч Луцького замку” у
м. Луцьку Волинської області на території замку
кінця ХІІІ — початку ХІV cт. Молодшими, але вже
відомими та популярними є фестиваль військовоісторичної реконструкції “Terra heroica”, що відбувається у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області і фестиваль середньовічної культури
“Тустань”, місцем проведення якого є державний
історико-культурний заповідник “Тустань” у селі
Урич Сколівського району Львівської області. Традиційними також є історико-музичний фестиваль
“Стародавній Меджибіж” (смт. Меджибіж, Хмельницька область), музичні фестивалі “Фортеця”
(м. Білгород-Дністровський, Одеська область) і
“Тарас Бульба” (м. Дубно, Рівненська область).
Аналіз географії проведених фестивалів у замках та фортецях України показав, що більшість із
них відбувається на територіях тих пам’яток оборонної архітектури, що добре збереглись, мають
музеї або є відновленими. Отже, у цих випадках
можна говорити, що ступінь збереженості належить до групи показників, які впливають на вибір
місця проведення фестивалю [2].
Успіх фестивалю значною мірою залежить і від
цікавої, оригінальної його презентації та промоції.
Вирішення цього завдання пов’язане з використанням формули акції. Зазначена формула втілюється
в наступних засадах: структурних особливостях
фестивалю, способах презентації матеріалу, специфіці комунікації тощо. Це можуть бути концерти
виконавців-легенд, презентація спеціально привезених або щойно винайдених інструментів (відновлення давніх), незвичні акції, синтез мистецтв у
фестивальному просторі, декілька сцен в один час
(велика і мала, літературна, танцювальна, кінематографічна, дитяча тощо), майстер-класи (можливість відвідувачів долучитися до творення). Все це
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має підсилити емоційну дію мистецького заходу на
аудиторію та, як результат, створити відповідний
імідж фестивалю [7].
Важливою передумовою організації фестивального руху є своєчасне інформування та рекламування подій, загальнодоступність до інформації про
них та організація систематичного проведення.
Напрямками промоційної діяльності фестивальних заходів є:
– популяризація фестивалів серед жителів міста, поширення позитивних знань про фестиваль в
Україні та за кордоном;
– організація співпраці з установами, підприємствами, представництвами, засобами масової інформації та іншими структурами з метою промоції
фестивалю;
– підготовка, координація та участь у промоційних заходах, спрямованих на поширення інформації про фестиваль;
– налагодження партнерських взаємовідносин
із метою просування фестивального заходу;
– розробка та видання промоційної та сувенірної продукції, спрямованої на поширення інформації про фестиваль, його історію, економічноінвестиційний потенціал тощо.
Більшість постійних фестивалів мають власні
інтернет-сайти, на яких міститься інформація про
проведення й програму заходів, туристичну інфраструктуру, транспортне сполучення. Для потреб
відвідувачів розробляється календар фестивалів і
подій. До календаря включено не всі фестивалі, це
пов’язано з тим, що не всі вони є стабільними та
проводяться на регулярній основі. Формування позитивного іміджу регіону та збільшення кількості
відвідувачів сприяють туристично-інформаційні
центри, що акумулюють інформацію про туристично-рекреаційні пропозиції [5].
Проведення фестивальних заходів починається
з презентацій у вигляді міні-концертів, флеш-мобів
(коротких виступів), в яких учасники фестивалю
виконують два-три номери з програми, або у формі
музичних імпровізацій у людних місцях міста. Подібні дії сприяють створенню святкової атмосфери
напередодні фестивалю. Яскравим прикладом таких заходів став музичний фестиваль “Дніпрогастроль”, коли французькі й українські музиканти
мандрували на пароплаві Дніпром із Києва до Одеси. В усіх містах, де зупинявся пароплав, давалися флеш-концерти. В Одесі перед гала-концертом

були проведені невеликі концерти у формі флешмобів на Потьомкінських сходах, на Приморському
бульварі, у пивній “Гамбрінус”, у літньому саду, на
вулиці Дерибасівській тощо. Виконувалися музичні
твори, що легко сприймаються публікою і можуть
перебиватися гучними запрошеннями на концерти
фестивалю.
Специфікою українських фестивалів є поєднання “старих” методів залучення глядача (афіша, телебачення, радіо) з сучасними (флеш-моб, соцмережі,
інтерактивні дії). Проте поступово на перший план
виходить робота на радіо, в соціальних мережах та
в Інтернеті. Через всесвітню мережу залучаються
глядачі з інших регіонів, міст, країн. Частково успіх
фестивалю залежить також від правильно організованої роботи в соцмережах і від залучення до фестивалю споріднених агентств, які, в свою чергу, напрацювали адресні системи роботи з глядачем та
реалізації квитків на фестивальні заходи.
Останнім часом роль в організації та проведенні фестивалів значно зростає саме в презентації
фестивалю, що включає такі складові:
– проведення зустрічей зі ЗМІ (інформування
про фестиваль, склад учасників, місце проведення,
строки, хід підготовки, оновлення або зміна виконавців, передача ЗМІ нових доробків учасників;
– проведення прес-конференцій за участю ключових учасників фестивалю;
– концерт-презентація фестивалю в присутності ЗМІ і глядача, де один із учасників або група представляють свою коротку програму, що буде
складовою майбутнього фестивалю;
– періодичний показ номерів учасників фестивалю в програмах телебачення та радіо;
– розміщення на телебаченні і радіо рекламних
звукових та відеороликів;
– інформування через соціальні мережі адреси
сайтів фестивалю, учасників та можливість переглянути їх творчий доробок в Інтернеті;
– проведення різноманітних конкурсів та вікторин для глядача на фестивалі, телебаченні, радіо і
соціальних мережах;
– інформування широкого загалу про рейтинги
фестивалю на сайтах та в соціальних мережах.
В останні роки основним акцентом у проведенні фестивалів є вибір локацій. Так, фестивалі
проходять на майданчиках на відкритому повітрі,
безпосередньо в парку або на вулицях міста, на території музеїв-скансенів тощо. Зокрема, музичні
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фестивалі сьогодні влаштовуються в метро і в покинутих промислових центрах, на шоу-боат (плавзасоби) на воді й на морі.
Особливістю будь-якого фестивалю є робота з
глядацькою аудиторією. Глядачі є повноправними
учасниками фестивалю. Більше того, однією з актуальних функцій фестивалю є саме комунікативна
функція. Вся сукупність ролей, форм та ступенів
приєднання людини до фестивальної діяльності
(бездіяльність також є формою участі) створює неповторний культурний простір кожного фестивалю. Варто врахувати, що для України характерним
явищем є поєднання в єдиному спільному просторі
фестивалю доволі різноманітної аудиторії.
Сьогодні фестивальний простір збирає не тільки цільову аудиторію, а й частину сторонніх людей, зовсім не обізнаних із тим або іншим напрямом. Саме на такого глядача розраховані стенди,
брошури й флаєри з інформацією про учасників
фестивалю, освітньо-інформаційні відеоролики
про конкретних учасників, про історію певного заходу. Дедалі частіше організатори фестивалю влаштовують розіграші, нагородження, безкоштовну
роздачу або продаж глядачам продукції, тематично
пов’язаної з конкретним фестивалем.
Більшість сучасних фестивальних заходів у
своїй програмі передбачає закриття чи закінчен-

ня фестивалю певним грандіозним шоу чи галаконцертом. Проте, новацією стала така складова,
як завершальний парад, феєрверк, лазерне шоу.
Застосування піротехнічних засобів стає не просто
прощальним феєрверком, а набуває сюжетності,
вмотивованості основною ідеєю фестивалю [9].
Висновки. Отже, основою сучасних фестивальних заходів є використання новітніх технологій у
поєднанні зі створеним тематично єдиним сплавом
різних видів мистецтв. При цьому основний жанр
фестивалю залишається домінуючим, а всі інші
види мистецтва допомагають реалізувати, втілити
основну ідею фестивалю.
Зазначені вище регіони і центри фестивального
руху є дуже перспективними. Кожен із них має ряд
унікальних характеристик, що зацікавлять як вітчизняну, так і міжнародну аудиторію. Фестивалі є
дієвим ресурсом для промоції історико-культурних
можливостей України.
На сучасному етапі фестивальна діяльність стає
все більш популярною та затребуваною в Україні.
З кожним роком актуалізується і розширюється
тематична спрямованість фестивалів, збільшується кількість українських та іноземних учасників,
що дієво та позитивно сприяє формуванню іміджу
України в європейському просторі.
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Вишневская Галина Георгиевна
Украинские фестивали как средство продвижения позитивного имиджа страны
Аннотация. В культурном пространстве современной Украины все большее распространение получают фестивали – в
самых разнообразных формах и масштабах. Фестивали играют чрезвычайно большую роль для поднятия имиджа Украины на
мировом уровне. В статье анализируется потенциал украинских фестивалей как составляющей формирования культурного
имиджа страны, делается попытка охарактеризовать их разновидности и средства современной промодеятельности.
Ключевые слова: имидж страны, имидж города, фестиваль, промоции.

Vyshnevska Halina
Ukranian Festival as a Means of Promotion of the Coutry Positive Image
Summary. An image — a purposeful established form shown in the minds of people, is a set of public perception. As for the image of
the country, it is understood as a positive in most cases specially crafted image. Over the past decade the image of any country has become
even more important, despite the fact that the state has always sought the best possible way to introduce itself to the world. In achieving
this goal the greatest influence have cultural and economic aspects. To compete with each other globalized states solve a number of issues:
the preservation of cultural diversity and distinction of identity, tourism, attracting foreign investments, and export markets. In practice
many European countries together with the promotion of their historical, cultural and natural resources have a policy of attracting foreign
tourists using different kinds of events and their promotion: national holidays, festivals, competitions, fairs and exhibitions.
Creating a positive image of Ukraine at the stage of modern culture creation is one of the most effective factors of the process of
European integration of the country. Implementation of various measures of international scope gives the state a great chance to inform
the world about their own cultural traditions.
Every city in the country has individual traits, which require the same individual approach to its positioning and promotion in order
to obtain certain benefits. With the formation of the international image of the city it connects the history of the building, geographical
location, nostalgic nuances of the material basis and based on this, pointing to its uniqueness and originality. A variety of historical and
cultural potential always emphasizes the uniqueness of a city. However, current practice shows that not every city has the ability of being
noticed cannot differentiate themselves from the others.
In the cultural space of modern Ukraine festivals, in various forms and scales, are becoming more common. Festivals play a big role
in spreading the image of Ukraine worldwide. They are held once a year and some of them twice a year. The events require significant
resources and are time-consuming. But the pleasure derived from them cannot be compared to anything else. To organize festivals both
domestic and foreign sponsors are attracted.
The resources used in the festivals encourage a big number of tourists whose travel motivation is the cultural life of the city, a unique
natural phenomenon.
One method of promotional activities in the field of tourism is festivals and their popularization.
There are such kinds of festivals that are popular in Ukraine today:
– Ethnic festivals include ethnic music programme direction, as well as a variety of games, master — classes, readings, fairs. The most
famous Ukrainian ethnic festivals are Country Dreams Sheshori, Etnovyr.
– Gastronomic festival has in its programme preparation and tasting of national dishes. The western part of Ukraine leads in the
number of culinary events, where almost every month a gastronomic festival is held. In addition, the guests are invited to take some cooking classes.
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– Festival of historical reconstruction is dedicated to the holidays or anniversaries’ celebrations of important historical events and
takes place where the event took place. The historical reconstruction festival often includes various competitions and contests — fencing,
archery or crossbow, massive battles, competition for the most authentic uniform. These festivals attract not only foreign tourists but also
participants from many countries. The most famous festivals-reconstructions in Ukraine are the Battle of the Nations on the territory of
Khotyn fortress and ancient Medzhybizh Terra heroism in Khmelnitsky. Historical reconstruction is a reproduction of historical event
through role play. Using archaeological evidence, written and visual sources, reenactors realistically recreate certain scenes from the
history of the country (Battle Points, Defence locks), creating an atmosphere of appropriate time.
The main feature of the festival movement in Ukraine was the focus on using of folk traditions. Today Ukraine has a big variety of
gastronomic festivals with cooking and tasting dishes of different national cuisines. Every year these festivals are attracting more and more
tourists and are one of the most important programmes of rest. Ukrainian national cuisine today is very interesting both for the Ukrainians
and for foreigners.
Festival of historical reconstruction is interesting not only for Ukrainian tourists, but also for foreign visitors because Ukrainian history is closely linked with the history of many neighbouring countries.
In Ukraine festivals that are held on the territories of medieval castles and fortresses have their story though a small one. Since 1991
the number of such festivals in Ukraine and their quality has been continually growing and improving. One of the aims of tourism revival
is to involve these facilities into a variety of festivals, including historical reconstruction.
The basis of the modern festival events is the use of new technologies combined with organically created thematically unique fusion
of various arts. The basic genre festival remains dominant and all other forms of art are to help the implementation of the basic idea of
the festival.
The suggested above centres of the festival tourism are very promising. Each of them has some unique characteristics that are interesting both for domestic and international audience. Festivals that are held in these centres are a good resource for the promotion of
historical and cultural opportunities for Ukraine.
Thus, we can conclude that the festival is gaining momentum in Ukraine. Each year more and more festivals of different areas are
being organized, and the number of participants is increasing.
Keywords: image of the country, image of the town, festival, promotions.
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Анотація. Стаття присвячена огляду роботи Всеукраїнської науковотеоретичної конференції “Інтерпретація як інструмент культурологічного
дискурсу”, організатором якої виступив Інститут культурології НАМ України за участі Національної академії мистецтв України, Українського центру
культурних досліджень Міністерства культури України. Конференція зібрала
понад 100 учасників і стала однією із важливих зустрічей, присвячених обговоренню нагальних гуманітарних питань сучасності. Науковці і практики — філософи, культурологи, мистецтвознавці, дослідження яких спрямовані на вивчення сучасного культурологічного дускурсу динаміки розвитку людини, суспільства, і життя як культурно-історичного процесу — взяли участь
у дискусіях за темами: інтерпретація як метод пізнання культурних феноменів; інтерпретація традиційних символів та орнаментів; розмаїття інтерпретаційних схем у концептуалізації полікультурності; інтерпретація в логіці творчого процесу. Коло учасників конференції включає віце-президентів,
академіків, членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України,
докторів наук, докторів філософії, професорів з науково-дослідних інституцій Національних академій та вищих навчальних закладів України.
Ключові слова: інтерпретація, самоінтерпретація, текст культури,
особистість, синергетичне мислення.

Новітній етап парадигмального розуміння розвитку буття людини і суспільства найчастіше кваліфікують як інформаційне суспільство (Д. Белл) з логічним рухом людства на
шляху соціально-економічного розвитку до суспільства повного поширення і безперервного застосовування єдності думки
й дії — суспільства знань (П. Дракер, Ф. Вебстер), що за умов
філософсько-культурологічного дискурсу актуалізує потребу
осмислення становлення та само-становлення відповідальної та
само-відповідальної особистості, якій притаманно цілісне, нелінійне мислення та здатність приймати новий тип рішення у будьякий момент (час стає константою еволюції). Нелінійне мислення
у просторі гуманітарних наук створює умови для оцінки подій,
що відбулись, як в системі координат констатуючої думки (прямолінійне порівняння попереднього та наступного станів), так і
в контексті застосування альтернативного ключового рішення
(порівняння реального ходу подій з імовірним розвитком). Отже,
популістські проекти соціальної перебудови отримують поліативний простір можливостей здійснення в майбутньому через
напружений процес вибору в сучасному, що виводить на новий
науковий рівень дискусії щодо осмислення традиційних проблем
філософії, антропології, культурології, історії, етики (зокрема,
соціальних, етичних і політичних параметрів суспільства знань
(“Toward knowledge societiesˮ, ЮНЕСКО, 2005р.), розкриваючи
малодосліджені причини розвитку культури як системи, що зазнає
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адаптаційну та руйнівну (стрибок, катастрофа) стадії.
За таких умов у філософсько-культурологічному
дискурсі актуалізується потреба осмислити проблему
творення Людиною Тексту Культури як безкінечного
процесу інтерпретації та самоінтерпретації у пошуках
себе сучасної в майбутньому через минуле; зростання ролі діяльності з трансляції та інтерпретації тексту
культури, оскільки пошук можливих альтернатив розуміння останнього визначається готовністю людини
цілісно, нелінійно, парадигмально розуміти світ та діяти у просторі спів-буття з Іншим задля розширення
можливих смислових трансформацій.
Зазначене коло проблем стало предметом обговорення на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсуˮ (2-3 червня 2016 р).
Учасників конференції привітав віце-президент
НАМ України, директор Інституту культурології НАМ
України, академік НАМ України Ю. П. Богуцький та
відзначив позитивні тенденції розвитку наукової діяльності Інституту культурології НАМ України; звернув увагу на складність здійснення фундаментальних
та прикладних досліджень у часи економічних криз
та історичних випробувань, підкреслив важливість
галузевої науки у зміцненні позицій нашої країни у
міжкультурному діалозі. У своїй доповіді “Інтерпретація моделей розвитку соціальних систем (до питання самоорганізації)ˮ Ю. П. Богуцький наголосив на
важливості здатності до взаємодії “пасіонаріївˮ та
“гармонійних людейˮ (за Л. Гумільовим) задля цілеспрямованої діяльності, що підвищує роль процесів
самоорганізації в соціальних системах. Підкреслив,
що об’єктивний характер самоорганізації стабільного суспільства визначається діяльністю “гармонійних
людейˮ та певними стійкими станами (атракторами),
до яких в ході самоорганізації еволюціонують системи (риси національного характеру, традиції, державний устрій, особливості культури). У періоди порушення рівноваги системи внаслідок внутрішньої або
зовнішньої ентропії, коли вимагається / відбувається
кардинальна зміна усталеного способу життя (зміни
в політичній, економічній, соціальній сфері, а також
трансформація поведінки та мислення, соціальної активності, прийняття неординарних рішень), напрям
формування нової дисипативної системи після досягнення точки біфуркації визначають “пасіонаріїˮ. Кризові періоди в житті людства характеризуються різного
роду соціальними катаклізмами (потужні економічні
кризи, громадянські війни, революції і т. п.). Саме
тому культуротворчий потенціал, відкритого впливам
саморегуляції та самоорганізації, світу людини, лежить у площині взаємодії пасіонарної та синергетичної моделі розвитку соціальних систем. Зазначив, що
свідченням тому є сьогоденні події: революція 2013-

2014 років в Україні, анексія Росією Криму та військова агресія на Сході України, тобто ті реалії, які, починаючи, з перемоги Євромайдану, показали гідність
громадян України, їх здатність до самоорганізації, що
засвідчила систему виникнення функціонально різнорідних, часто функціонально взаємозамінних груп, в
яких з’явилися свої лідери, здатні взяти контроль та
відповідальність (тимчасово чи на тривалий термін)
за виконання тих чи інших дій, що, безперечно, посилило почуття власної затребуваності, причетності до
побудови кращого майбутнього, навіть ціною власного життя. Цим пояснюється безліч добровольців, лідерів нового типу — “нових пасіонаріївˮ (громадських
активістів, волонтерів), здатних мислити інтересами
суспільства та захищати їх. Так, перебування нашої
держави більше двох років у стані війни, в якій Україна не просто тримається, а й навіть укріплює свої
позиції, є заслугою (великою мірою ) громадянського
суспільства, волонтерських організацій, які не дозволили зазнати поразки на самому початку війни, і неодноразово рятувала ситуацію в подальшому.
Наприкінці виступу навів дві цитати: “Вся історія
України — це боротьба двох сил: конструктивної…
і руїнної… А вслід за цим завжди йшло панування
чужинців над Україною. У цій вічній боротьбі… віримо твердо, що творчий дух переможе хаос і розклад,
звідки б цей не походив й як не проявлявся. Бо інакше
не було б смислу в нашому житті і змаганніˮ (Олег
Ольжич “Дух руїни. По сторінках історіїˮ) та “Я вірю
що Президент, уряд, кожен член парламенту стоять
перед неймовірним завданням: відповідально використати цю можливість, ці жертви, які були принесені
на Майдані. Перед кожним із вас стоїть завдання використати цю можливість для того, щоб відповісти на
виклик історії і, нарешті, побудувати об’єднану, демократичну українську націю, яка витримала випробування часом. Говорячи словами Томаса Пейна — “в ці
часи випробовуються людські душі. Це ваш час, ваша
відповідальністьˮ (Джо Байден. Виступ у Верховній
Раді України).
У вітальному слові віце-президент НАМ України,
академік НАМ України М. І. Яковлєв наголосив на
позиції Національної академії мистецтв України щодо
особливої ролі інтелектуальної еліти в українському
суспільстві як духовного, культурного, морального лідера у пошуку відповідей на запити сумління. У своїй
доповіді академік М. І. Яковлєв привернув увагу до
впливу кризового мислення на архітектурні образи
та композиційні підходи, запропонувавши до обговорення проблему “Геометричні методи в дослідженні
архітектурних пам’ятокˮ. Розгортаючи аргументацію
щодо співіснування основних концепцій організації
архітектурного середовища у часопросторі, підкреслив роль архітектури як виразника суспільної ідеоло-
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гії, оскільки композиційна організація простору завжди демонструвала певну залежність від домінуючої
в суспільстві світоглядної концепції ставлення до природного довкілля. Зауваживши на аналізі прикладів
формування архітектурних ансамблів, які композиційно побудовані за різними формами (криволінійні,
геометричні), а мають майже однаковий естетичний
ефект та мистецьку цінність, підкреслив біполярну
філософію ставлення людини до природи. Саме реалізація людиною творчих архітектурних задумів з (не)
врахуванням інтересів та потреб інших учасників екосистеми — фауна, флора, ґрунт, ландшафт, водойми
тощо — засвідчує морально-етичний рівень розвитку
митця та суспільства в цілому.
Надзвичайно важлива проблемна лінія — філософія формування культурно-мистецької освітньої системи інформаційного суспільства на засадах відкритого, індивідуалізованого, творчого знання за умови
здатності до безперервної самоактуалізованої освіти
протягом життя — стала предметом обговорення учасників конференції. В зазначеному контексті непересічну роль мистецтва у формуванні і розвитку чуттєвої культури людини довів доктор філософських наук,
професор, член-кореспондент НАМ України, начальник науково-організаційного управління НАМ України В. А. Бітаєв у доповіді “Мистецтво в структурі
інтегративного підходу до індивідуалізації людиниˮ.
Наукове осмислення проблеми впливу мистецтва,
як своєрідної форми подвоєння реального людського буття ( поєднання буття, пережитого митцем із
співпереживанням реципієнта — глядача, слухача,
читача) дозволило доповідачу стверджувати, що гуманізація людини, формування її самосвідомості й
здатності до самовизначення, гуманістичного світоставлення полягає, передусім, у розвитку естетичної
свідомості та чуттєвості, які є головним напрямом у
процесі естетичного виховання. Виокремлюючи специфічні форми соціалізації — виховання і освіту (першу як форму освоєння людської чуттєвості, а через
неї –– мораль, другу — як засвоєння інформації, знань,
розвиток пам’яті, інтелекту, раціонально-логічного
мислення), В. А. Бітаєв надає естетичному вихованню,
що ґрунтується на мистецтві і діє через розвиток людської чуттєвості, пріоритетності у становленні людини, яка здатна співпереживати Іншому. Аналізуючи
пошук шляхів активізації процесу естетичного виховання через відтворення динаміки руху: естетичне
почуття –– естетичний смак –– естетичний ідеал, доповідач підкреслив показовість обрання науковцями
для теоретичного аналізу естетичного почуття. Втім,
осмислення виховного потенціалу мистецтва значно
збагатило б свої можливості, аби дослідники залучали не тільки художні твори, але і наукову, критикопубліцистичну спадщину митця. Навів приклад із

сьогодення, коли в українській естетиці об’єктом
серйозного теоретичного аналізу стала концепція
інтерпретації естетичного почуття в контексті теоретичних поглядів І.Франка (ідея “змислівˮ), висловлених ним на сторінках трактату “З секретів поетичної
творчостіˮ. Наукова продуктивність відповідного підходу виявляється у широкому естетичному контексті,
що дозволяє простежити певні паралелі чи елементи
концептуальної спадковості. Важливим визнав доповідач і ґрунтовне вивчення у контексті проблеми естетичного виховання складових естетичної свідомості –– естетичного смаку та естетичного ідеалу, на
засадах доповнення потужних теоретичних напрацювань конкретним досвідом мистецької практики,
оскільки безпосереднє звернення до здобутків мистецтва дозволить здійснити реалізацію цієї мети.
Схожі ідеї щодо визначення пріоритетів професійної мистецької освіти та виховання висловив
у доповіді “Інтерпретація як іманентна сутність
професійно-мистецького вихованняˮ доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України С. М. Волков.
Він логічно обгрунтував думку щодо загострення проблеми інтерпретації та ролі інтерпретатора в періоди
певних кризових явищ в суспільстві. В якості приклада навів роздуми Антона Углова (Анатолія Луначарського) у статті “Музиканти революціїˮ (газета
“Ізвестіяˮ,1922 р.), де був запропонований аналіз діяльності двох видатних музикантів Володимира Горовиця і Натана Мільштейна, чим розпочав обговорення
питання сутності суб’єктивності і інтерсуб’єктивності,
права інтерпретатора на “інтерпретативнуˮ відповідність цінностям власної епохи.
У своїй доповіді С. М. Волков підкреслив стратегічне значення сучасних засобів масової комунікації,
які, генеруючи потік інформації в світових медіасистемах, завдяки впливу кодів культури, науки на
свідомість людини, створюють для останньої ілюзію присутності всюди, формують віртуальне середовище існування, актуалізують питання національної
культурної безпеки та національної безпеки, як такої.
Усі ці процеси стимулюють формування нового типу
“споживача культуриˮ, чиє сприйняття передбачає
миттєве охоплення відразу багатьох смислів. Відбувається впізнавання якщо не всіх цитат і алюзій, то,
щонайменше, самої структури поліфонічного буття,
що спрямовує реципієнта на самостійне осмислення, до співтворчості, співучасті. За цих умов мистецтво і художня інтерпретація набувають дедалі більш
широких світоглядно інтегруючих, культурологічних функцій. У зазначив, що осягнення культурного
процесу як процесу інтерпретації та реінтерпретації
(в т. ч. реінтерпретації подій, наукових доктрин,
художніх творів тощо) має стратегічне значення для
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соціальної модернізації українського суспільства, а також для того, щоб у світовому культурно-мистецькому
освітньому просторі, який стає чимдалі полікультурним, була представлена й українська складова.
Із зацікавленням сприйняли учасники конференції блок виступів, присвячених розгляду інтерпретації як методу пізнання культурних феноменів.
Предметом доповіді доктора мистецтвознавства, членкореспондента НАМ України, провідного наукового
співробітника Інституту культурології НАМ України І. М. Юдкіна “Інтерпретація як предмет морфології культуриˮ став погляд морфології культури на інтерпретацію як на метаморфозу, а відтак як на спосіб
існування текстів, оскільки необхідність інтерпретації зумовлена неповнотою як іманентною властивістю
тексту та окреслена можливостями, закладеними в
самому тексті. Запропонований аналіз морфологічних чинників інтерпретації: її перетин з деривацією
(породженням похідних текстів) як медіація перетворення текстів; особлива асиметрія будь-якого тексту — двобічність, білатеральність (та її різновид —
асиметрія тексту і підтексту, маніфестованої та латентної, прихованої інформації), анізотропія; ієрархія
будови тексту (альтернативні версії структури за протиставлення центр — периферія); циклічність тексту
та його побудова з відособлених замкнених одиниць;
дистанційні відношення і система посилань (дейксис),
ефект післядії (гістерезис) тощо дозволив доповідачу
представити учасникам конференції багатомірність
тексту, його нелінійну будову, розкрити яку може лише
інтерпретація у відношенні до людської особистості.
Визначена у доповіді І. М. Юдкіна місія лінгвістичної
інтерпретації тексту у розкритті неперсоніфікованого
характеру семантичного поля та персоніфікованого
преображення, причетної до авторизації та адресації особистості (автор, виконавець, реципієнт) стала
предметом обговорення у пошуку метаморфоз, яких
зазнають учасники та обсерватори моменту творення
і переживання виконавського тексту.
На історичних прикладах розглянуто культурний
феномен 50-х років ХХ ст. — співвідношення політичної та творчої відповідальності митця — у доповіді доктора культурології, доцента, зав. відділом етнокультурології та культурної антропології Інституту
культурології НАМ України Н. А. Жукової “Новий
романˮ: у пошуках втраченої реальностіˮ.
Доповідач зауважила, що у цинічну “добу нудьгиˮ
митці все частіше критикують брак уваги в суспільстві до людини за акцентування на функції, яку виконує людина в суспільстві, формуючи “відчуженуˮ
людину, сприяючи бюрократизації й конформізації
суспільства. Висловлюючи протест, представники
“нового романуˮ, “нової хвиліˮ у кіно, “нового театруˮ
(антидрама), “нової критикиˮ та “мобіліˮ руйнують ба-

зові категорії реалістичної естетики, пропонуючи нові
романічні форми, що здатні зафіксувати нові відносини між людиною і світом. Наукове осмислення творчості найяскравіших представників “нового романуˮ
(Наталі Саррот, Мішель Бютор, Ален Роб-Ґрійє) дозволило Н. Жуковій привернути увагу до головного
принципу їх ставлення до мистецтва, що нічого не
пізнає, нічого не виражає і нічого не відображає. Висловлюючи розчарування дійсністю, відчуття відчаю
щодо реальності, А. Роб-Ґрійє “створювавˮ роман з
пилу, М. Бютор — з “уламків світуˮ, а Н. Саррот “з
ніщоˮ, зміцнюючи думку, що реальність — це не що
інше, як уявлення про неї, залежне від точки зору на
неї, тобто калейдоскопічне мигтіння різних ракурсів
дійсності, чим заклали свою частку у будову під назвою “постмодернізмˮ.
Підтримали дискусію доктор філософських наук,
академік НАМ України, зав відділом світової культури і міжнародних культурних звʼязків Інституту
культурології НАМ України Г. П. Чміль, прослідкувавши у доповіді “Множинність інтерпретацій екранних текстівˮ процес набуття людиною телематичною
повсякденного досвіду при зустрічі з екраном, що є
ціннісним актом, подією людської самоідентифікації, самореалізації, визначенням напряму самозміни, та доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології
НАМ України С. Д. Безклубенко, привернувши увагу
до впливу критичного мислення на конструювання
реальності транскультурності у доповіді “Інтерпретація слова (терміна, поняття) як проблема культури
мисленняˮ.
Пошуку відповідей на питання щодо можливості
діяти та здійснювати особисті цілі у світі, який самоорганізується, світі рівноваги, породженої анархією,
спрямував свою доповідь “Функціональні та дисфункціональні прояви соціальної довіри в міжкультурних комунікаціяхˮ доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка
В. І. Судаков.
Політиці пам’яті як системній діяльності по формуванню в суспільстві бачення історії розвитку країни та її пріоритетності в гуманітарній політиці президентів України була присвячена доповідь О. А. Гриценка, кандидата технічних наук, заслуженого діяча
мистецтв України, старшого наукового співробітника Інституту культурології НАМ України “Культурна
спадщина в політиці пам’яті президентів України:
пріоритети, засади; проблема автентичності у відродженні пам’ятокˮ. Різноплановість бачення національних інтересів, наукових засад та інструментального
використання політики пам’яті у вузькополітичних
інтересах розкриті на прикладі діяльності президентів України на одному з ключових напрямів політики
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пам’яті — збереження, відродження й актуалізація
культурної спадщини України. Зокрема, одним із пріоритетів політики пам’яті президентів Л. Кучми та
В. Ющенка стала відбудова втрачених пам’яток архітектури: Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор Печерської лаври, церкви Богородиці
Пирогощі в Києві. Втім, виникла гостра дискусія між
науковцями щодо критеріїв допустимості таких відбудов, наукових засад відтворення втрачених пам’яток.
Відбудова втрачених архітектурних пам’яток за особистого контролю президента В. Ющенка (палац
К. Розумовського та цитадель у Батурині; резиденція
Б. Хмельницького в Чигирині) також не сприяло якості втілених проектів та позитивному сприйняттю їх
науковцями, широкою громадськістю.
Окрім згаданих доповідей, на конференції було

представлено багато цікавих та ґрунтовних виступів у
контексті проблеми інтерпретації тексту культури як
творчого розвитку людини, відбулось зацікавлене обговорення та гостра полеміка.
На завершальному засіданні було підсумовано
роботу конференції та ухвалено рішення щодо важливості продовження обговорення проблеми етичного вибору в інтерпретації практичних дій, оскільки
здійснення його завжди залишається відкритим для
кожної людини в кожному конкретному випадку. Саме
тому використання нових методологічних засад теорії
цивілізаційно-інноваційних циклів та синергетичної
парадигми соціокультурного спрямування дозволить
запобігти новій катастрофі — всесвітньому відчуженню Людини від Природи, Людини від Людини, Людини від самої себе.

Кузнецова Инна Владимировна
Интерпретации осуществления Текста культуры
В статье осуществляется информационный обзор работы Всеукраинской научно-теоретической конференции “Интерпретация как инструмент культурологического дискурса”, организованной Институтом культурологии НАИ Украины при участии
Национальної академии искусств Украины, Украинского центра культурных исследований Министерства культуры Украины.
В конференции, которая состоялась 2-3 июня 2016 года и стала важной встречей более ста учасников, обсуждались важные
гуманитарные проблемы современности. Во время работы конференции учёные и практики — философы, культурологи,
искусствоведы, исследования которых посвящены изучению современного культурологического дискурса динамики развития человека, общества, и жизни как культурно-исторического процесса — приняли участие в дискуссиях: интерпретация как метод
познания культурных феноменов; интерпретация традиционных символов и орнаментов; разнообразие интерпретационных
схем при концептуализации поликультурности; интерпретация в логике творческого процесса.
Ключевые слова: интерпретация, самоинтерпретация, текст культуры, личность, синергетическое мышление.

Kuznetsova Inna
Іnterpretation of the Implementation of thе Text of Culture
Summary. The article is dedicated to the review of the work of the all-Ukrainian scientific-theoretical Conference “Interpretation as
a tool of cultural discourseˮ, organized by the Institute of cultorology of National Academy of Arts of Ukraine with the participation of the
National Academy of Arts of Ukraine, Ukrainian Centre for cultural research of the Ministry of culture of Ukraine. The Conference brought
together more than 100 participants and has become one of the most important meetings devoted to discussion of important humanitarian
issues of our time. Scholars and practicians – philosophers, cultorologists, art experts, whose researches are aimed to the study of modern
culturological discourse of the dynamics of development of man, society, and life as cultural and historical process – participated in discussions of the following topics: interpretation as method of cognition of the cultural phenomena; interpretation of traditional symbols and
decorative patterns; a variety of interpretation charts in conceptualisation of multiculture; interpretation in logic of creative process.
Application of new methodological principles of the theory of civilization and innovation cycles and synergetic paradigm of sociocultural orientation will prevent a new disaster – the world of Human alienation from nature.
Keywords: interpretation, samointerpretacija, text of the culture, personality, synergistic thinking.
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