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Анотація. У статті досліджуються процеси опосередкованого впливу
сучасних модусів дитячої субкультури на трансформацію форм управління
культуротворчими реаліями в Україні. Розглядаються самоорганізаційні аспекти в діяльності осередків дитячої та молодіжної творчої присутності
та її місце у формуванні культурного простору України, державотворчих
практиках в Україні. Ці феномени культури визначаються як фактор структурування, генерації та презентації культуротворчих державних процесів.
Культурологічний аспект дослідження управлінської складової в культуротворчих процесах дозволяє проаналізувати особливості функціонування дитячої субкультури у вітчизняному культурному просторі, а також
частково простежити перспективи розвитку культури в соціокультурному
глобальному контексті.
Зазначається, що культурний простір України характеризується розширенням мистецьких ініціатив презентантів дитячої субкультури —
сучасних фігурантів культуротворчих процесів. Досліджується палітра
українського музично-виконавського простору, що заповнюється творчою
молоддю в конкурсно-фестивальному русі в Україні. Відповідно мистецькі
практики мистецьких навчальних закладів, створюючи осередки дитячої
культурної творчості, як форми побудови ціннісної культурної локації, напрацьовують механізми актуалізації українського культурного простору в
глобалізаційних процесах.
Ключові слова: субкультура, модуси дитячої субкультури, опосередковане управління культурою, мистецькі навчальні заклади, культуротворчі
практики.

Актуальність. Зміни, що відбуваються в теперішній людській цивілізації, вплив і значення яких уже назвали “четвертою революцією”, ставлять певні вимоги перед людиною
майбутнього, людиною, яка буде здатна відповісти на виклики
історії. Сьогоднішні діти — це “втілення невідворотного майбутнього людства” (вислів Ральфа Емерсона). Їм належить не
лише розвивати технологічні досягнення, а й не загубитися у
вирі сучасного віртуального, мультимедійного, маскультурного світу, світу, який стирає кордони в комунікації, але також
нівелює багато традиційних цінностей. Культурологи констатують, що масова культура вже впливає на сферу дитинства,
зокрема за допомогою “1)“індустрії субкультури дитинстваˮ
(художні твори для дітей, іграшки і промислові ігри, товари
специфічного дитячого вжитку, дитячі клуби, технології колективного виховання дітей тощо), яка має на меті явну або
закамуфльовану стандартизацію змісту і форм виховання ді7
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тей, упровадження в їхню свідомість уніфікованих
форм і навичок соціальної та особистої культури,
ідеологічно орієнтованих уявлень про світ, що закладають основи базових ціннісних настанов, які
офіційно поширюються в цьому суспільстві; 2) масової загальноосвітньої школи, яка тісно пов’язана
з установками “субкультури дитинстваˮ, стандартизує перераховані знання й уявлення на підставі
типових програм і редукує спеціальне знання до
спрощених форм дитячої свідомості й розуміння”
[26, 334‒335]. Як соціалізується сучасна дитина,
яке значення в її інкультурації, загалом у формуванні її “картини світу” має культурна спадщина
попередніх поколінь? На цілий комплекс запитань
стосовно подальшого розвитку міжпоколінної комунікації в сучасній цивілізації шукають відповіді
філософи, соціологи, культурологи. У цьому контексті не дивує зростання наукових досліджень
щодо дитячої субкультури як у традиційному її
трактуванні, так і з новітніми уточненнями.
У процесі інтенсивних досліджень понад сторіччя представниками різних галузей науки дитяча субкультура перестала бути сферою вивчення
лише фольклористів. Найактивніше її вивчали психологи, педагоги, соціологи, послуговуючись практичними завданнями соціалізації та інкультурації
дітей та молоді. Загалом можна сказати, що внаслідок зусиль кількох поколінь учених сформувався
самостійний у своєму розвитку образ дитинства
у його взаємозвʼязках зі світом дорослих і між самими дітьми. Визначено певну парадигму, за якою
аналізувалася дитяча субкультура різних періодів і
яка показувала особливі уявлення дитини про світ,
про цінності, які передавалися із покоління в покоління.
Існує багато способів узагальнення і систематизації уявлень дитини про навколишній світ.
Творча діяльність дитини є саме такою формою,
яка дає змогу дорослим зрозуміти особливості становлення її світогляду. На жаль, соціокультурний
аспект, зокрема значення мистецтва в процесі інкультурації, залишається невичерпаним, що зумовило долучення до вивчення світу дитинства саме
культурологів, яких цікавлять ставлення дітей і
молоді до культури загалом і до себе в ній, шляхи
інкультурації в нинішніх історичних умовах. З іншого боку, важливою тенденцією стало прагнення
засобами культурології обʼєднати різноаспектні
й різнодисциплінарні дослідження у формуванні

цілісного уявлення про образ світу в дитячій субкультурі.
Власне аналіз впливу дитячої творчої активності загалом і дитячої мистецької творчості зокрема
на процеси соціалізації та інкультурації нинішніх
дітей, на нашу думку, є актуальним і важливим.
Вивченість проблеми. Активізацію інтересу до
зазначеної теми та появу наукових праць про особливості феномену дитинства зафіксовано наприкінці XIX — на початку XX ст. у Німеччині, США,
Франції, Польщі та інших країнах. Французький
історик Філіп Арієс у книзі “Дитина і сімейне
життяˮ висловив думку, що поняття дитинства в
європейській свідомості формується у XVII ст. і корелюється відповідно до соціальних і економічних
трансформацій суспільства [1, 45]. Із суто родинної
справи питання становлення дитини, її культурного
світу стає предметом уваги суспільства. Перші дослідження мали переважно етнографічний характер, хоча й розглядали певні психологічні та педагогічні аспекти. Зауважимо, що в Україні етнографічні матеріали про світ дитинства віднаходимо ще
в збірках фольклору учасників громад [19]. Проте
найцікавішою й унікальною на той час працею є
дослідження Марка Грушевського [6], здійснене,
як написав у рецензії на неї І. Франко, “завдяки
близьким зносинам із селянами, причому автору
вдалося притягти цілий гурт до обсервування і записування всього того, що доторкається дітей” [24,
238]. Книжка побачила світ 1906‒1907 років під назвою “Дитина у звичаях і віруваннях українського
народу” із розлогими коментарями З. Кузелі й містила цінний соціологічний матеріал про взаємини
дітей із дорослими, між собою, тобто форми соціалізації та інкультурації, які, власне, є головними й у
новітніх дослідженнях. Марко Грушевський удався
до комплексного аналізу явищ дитячої культури,
намагаючись зафіксувати її широкий культурний
контекст, а не тільки окремі фольклорні чи етнографічні складові. (Праця засновниці напряму етнографії дитинства Маргарет Мід [16] зʼявилася
друком лише 1928 р.)
Упродовж ХХ ст. феномен дитячої субкультури є предметом дослідницького інтересу вчених
різних наукових шкіл і країн. Саме поняття „субкультура” було вжито в науці в 1960-х роках на позначення молодіжних груп, які протиставляли себе
традиційній культурі. Згодом термін набув значення “підсистеми” культури. На думку вчених, дослі8
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дитинства як важливу частину соціальної структури суспільства, залученої в систему соціальних відносин, яка бере участь у організованих видах діяльності й взаємодіє з дорослою спільнотою [33].
На нашу думку, заслуговує на увагу позиція
С. Щеглової [27], у роботах якої пропонуються
нові методологічні й методичні підходи до вивчення дитинства, дитячої субкультури як явища
соціального. Аналізуючи дитячу субкультуру, на
підставі матеріалів соціологічних досліджень вона
розглядає її неінституалізовані та інституалізовані
форми.
У сучасних суспільствах фіксують суттєвий
структурний розрив між сім’єю, у якій виросла
дитина, й економічною та соціальною системою,
у якій вона згодом посяде певне місце. Тому зміна статусу від дитини до дорослого — це тривалий
період переходу. Суспільство стає більш складним,
констатують автори монографічного дослідження
“Діти і соціум” [4] і наголошують на важливості
залучення в процес соціалізації спеціальних соціальних інститутів, які беруть на себе функції не
тільки підготувати дитину до дорослого життя, а
й допомогти їй сформуватися як повноцінній особистості, знайти себе в соціумі, відчути сутність
субординації тощо [4, 20].
Інші представники соціальної культурології
(М. Каган, І. Кон, Е. Куруленко, Д. Фельдштейн
та ін.) також зауважують про значні зміни статусу
дитинства в суспільстві, що характеризуються підміною понять дорослішання та освоєння культури.
Дитяча субкультура характеризується особливими уявленнями дитини про світ, цінності, що
формуються в культурі. Слід констатувати, що
“картина світу” сучасних дітей зазнає змін. Зазначимо, що більшість дослідників схиляються до
того, що дитяча субкультура — це наявна в дитячому середовищі система уявлень про світ зі своїми
ціннісними моделями поведінки та пізнавальних
конструктів. Електронні засоби комунікації, якими
сучасні діти володіють із раннього дитинства, зумовлююють формування іншого механізму сприйняття світу. Учені констатують зменшення присутності в соціумі традиційної дитячої субкультури,
оскільки внаслідок урбанізації звужується поле
дитячої гри й освоєння життєвого простору. Дедалі
раніше діти створюють співтовариства однолітків,
які теж змістовно й структурно якісно змінились.
Батьки схвалюють самостійність, суб’єктність ді-

дження субкультур дає змогу ефективніше вивчати
культурний простір з огляду на його неоднорідність
[8; 20; 21; 31].
У сучасних дослідженнях спостерігається тенденція до розширення розуміння меж поняття
“дитяча субкультура”. Поруч із термінами “дитяча
субкультура” та “субкультура дитинства” (В. Абраменкова, О. Копєйкіна, С. Щеглова, М. Осоріна,
Я. Левчук, Л. Варяниця та ін.) у наукових працях послуговуються поняттями “світ дитинства”,
“культура дитинства”, “світ дитини” (Ф. Арієс,
І. Кон, Е. Куруленко, М. Мід, Д. Фельдштейн та
ін.). Л. Варяниця пропонує поняття “базова дитяча субкультура” і “змінна субкультура” для опису
змін, що відбуваються в соціумі та культурному
просторі. Важливо також усвідомлювати, що субкультура в часовому вимірі не є чимось незмінним.
Це стосується і дитячої субкультури.
Так, Ф. Арієс описав образ “дитинства”, яким
його уявляли представники різних народів і різних
культур — митці й учені в різні періоди історичного розвитку. Він уперше конкретно показав, що дитинство — не проста природна універсальна фаза
людського розвитку, а поняття, що має складний,
неоднаковий у різні епохи соціальний і культурний
зміст [1].
М. С. Каган вирізняв два рівні ставлення до дитинства: індивідуально-психологічний і соціокультурний [10, 16].
На думку Д. Фельдштейна, дитинство — це
„особливий стан розвитку людини в суспільстві й
водночас узагальнений суб’єкт, що цілісно протистоїть дорослому світові та взаємодіє з ним на рівні
суб’єкт-суб’єктних відносин” [23, 47].
Важливим чинником вивчення дитинства як
складника соціальної структури суспільства став
міжнародний проект “Дитинство как соціальний
феноменˮ (1991) Європейського центру соціальної
політики под керівництвом данського соціолога
Єнса Квортрупа. На думку Квортрупа, діти є частиною суспільства в тому розумінні, що вони дійсно
беруть участь у організованих видах діяльності, а
також становлять частину соціальної структури суспільства, багато в чому взаємодіючи з іншими частинами суспільства. Є. Квортруп також зауважує,
що діяльність дітей не тільки є творчою і взаємодіє
з дорослим суспільством, але разом з тим вона використовується інструментально дорослим товариством. Концепція Є. Квортрупа показує феномен
9
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тей [4]. Вплив інформатизації, духовної спустошеності скорочують і значно трансформують період
дитинства, переміщуючи його цінності в дорослий
світ і впроваджуючи дорослі моделі поведінки у
світ дітей, що відбивається на духовному розвитку
суспільства.
Аналізуючи стосунки дітей і дорослих, світу
дорослих і світу дітей, звертаємося до концепції
М. Мід, згідно з якою виокремлюються три типи
культури за типом стосунків дітей і дорослих між
собою. Перший різновидом, названий Мід постфігуративною культурою, історично найбільш ранній, показує наслідувальний характер запозичення
молодим поколінням досвіду попередніх поколінь,
беззастережне панування традиції, зміщення вектора життєвих цінностей у минуле; для другого
типу — кофігуративної культури — у способі передання цінностей важливим є не досвід предків,
а навчання у сучасників, однолітків. Міжпоколінні
стосунки в теперішньому суспільстві визначає префігуративна культура, у якій стрімкі перетворення
зумовлюють потребу в навчанні впродовж усього
життя і в якій дорослі й діти мають бути партнерами [16, 332, 342]. Е. Куруленко зауважує, що в
сучасному суспільстві копіювання, наслідування,
імітація знань чи вмінь утрачають сенс, домінантним стає їх творче моделювання, переосмислення,
без цього входження у складний світ дорослого соціуму неможливе [11, 115]. Е. Куруленко доходить
висновку, що в теперішній час творчість перетворюється на неодмінний атрибут адаптації дітей і
молоді до соціокультурних умов життя, які постійно змінюються.
Акцентуючи увагу на особливостях функціонування дитячої субкультури, її впливові на культуротворчі процеси, відзначимо когнітивний зміст
її діяльності, який полягає в уявленні про субкультуру як систему пізнавальних конструктів, крізь
призму яких сприймається людиною навколишня дійсність. Цей аспект проблеми розробляли як
українські, так і зарубіжні науковці — Я. Левчук,
М. Осоріна, В. Шейко, Т. Щепанська та ін.
Л. Варяниця наголошує, що попри скорочення
фізичного простору для ігор, зміни в традиційних
групах спілкування пріоритетними для сучасних
дітей залишаються ігри та спілкування з однолітками. Дитяче співтовариство надає різноманітні можливості побудови нових відносин із самим собою та
з іншими, допомагаючи дитині зрозуміти себе, своє

призначення, надає їй простір для самореалізації
й випробування себе й своїх можливостей, дозволяючи відчути ризик і спробувати сили в ситуації
змагання, а також своєрідне психологічне укриття
від несприятливого впливу дорослих [7, 10].
М. Осоріна, називаючи фактори, що визначають
формування дитиною світогляду в процесі дорослішання, указує на особливу вагу і значущість, поперше, впливу “дорослої культуриˮ, активними провідниками якої є, передусім, батьки, а згодом і інші
вихователі; по-друге, значущість зусиль самої дитини, які виявляються в різних видах інтелектуальнотворчої діяльності (курсив мій. — С.В.); по-третє,
впливу дитячої субкультури, традиції якої передаються від покоління до покоління і сприяють пізнанню і освоєнню світу [18, 12].
І. Кон у роботі “Дитина і суспільствоˮ розуміє
під культурою дитинства автономну соціокультурну реальність, субкультуру, яка має власну мову,
структуру, функції, традиції. Учений вирізняє три
головні підсистеми цієї культури: дитячу гру; дитячий фольклор і загалом художню творчість; спілкування, комунікацію дітей [13, 63].
Отже, на підставі навіть такого побіжного огляду
наукових концепцій і думок учених можна констатувати тенденцію до значних трансформацій у процесах
соціалізації та інкультурації молодого покоління в теперішній час. Разом з тим у працях із питань дитячої
субкультури не представлено або поверхово представлено роль мистецтва, художньої творчості у процесах
інкультурації сучасної дитини в особливих умовах
культури XXI cт. Водночас дедалі частіше в осмисленні й аналізі феномену дитинства в культурнопсихологічному контексті наголошується на тезі, згідно з якою особливість дитинства зумовлено наявністю
в ньому творчої активності. Так, Е. Куруленко серед
трьох головних сучасних макросоціальних тенденцій
у просторі світу дитинства, які створюють передумови для формування творчої особистості, зазначає:
1. Збільшення кількості соціальних інститутів і зміни
конкретних актів соціалізації. 2. Зростання активності, субʼєктивності, креативності самої дитини.
3. Ускладнення і зміна мети й методів соціалізації
[11]. Серед нових явищ у цій сфері, що потребують
дослідження, безперечно, варто окремо розглянути
функціонування дитячих спільнот, обʼєднаних спільною творчою активністю.
Виклад основного матеріалу. У цій статті,
з огляду на завдання дослідження, поняття “ди10

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

СЕРГІЙ ВОЛКОВ

тяча субкультура” нами вживається не тільки як
акцентоване на традиційність явище, явище, яке
пов’язується з побутовими народними традиціями,
практиками виховання й соціалізації дитини (дослідження Я. Левчук та ін. [14; 15; 16; 18]). Дитяча субкультура нас цікавить як фактор особливого
впливу на культуротворчі процеси в ХХ ст.
Культурний простір в Україні демонструє формування нових модусів дитячих спільнот, дитячої
субкультури, пов’язаних із діяльністю її естетичних центрів — позашкільних мистецьких освітніх
інституцій (ДМШ, ДШМ тощо). Дитяча та підліткова виконавська діяльність, що зосереджена в них,
як особлива складова культуротворчої діяльності,
що імітує загальні культурні концепти та практики
і широко використовується в сучасній культурній
комунікації. Володіючи мовою музики, танцю, образотворчого мистецтва та оперуючи художніми
образами, ця модель дитячої субкультури сформувала свої особливі лакуни існування, центром
яких стали інституалізовані позашкільні мистецькі
освітні заклади для дітей і молоді та вищі мистецькі
навчальні заклади. Новоутворений модус сучасної
дитячої субкультури можна розглядати як позначення “підсистемиˮ культури, у якій проявляється своя
естетика, етика й ідеологія особливо молодіжного
середовища. Таким чином, її (дитячу субкультуру)
можна укласти в рамки моделі культури як комунікативної системи.
На нашу думку, загальноприйняту концепцію
щодо визначення дитячої субкультури, яка є сукупністю особливостей поведінки, форм спілкування, способів діяльності самих дітей, а також
соціокультурних інваріантів, зафіксованих у дитячих творчих діях, мисленні, фольклорі тощо, треба
уточнити. Дитяча субкультура — це, з одного боку,
неінституалізована форма соціального об’єднання
дітей — варіант розповсюдження в суспільстві
певного досвіду, трансляції культури, соціального
досвіду від покоління до покоління, що пов’язано з
ігровою та навчальною діяльністю, а з іншого — це
організована діяльність, що фіксується, зокрема, її
присутністю в практиках навчальних закладів мистецького типу.
Дитяча культура — це не тільки смисловий
простір притаманних дитинству цінностей, форм
спілкування, що здійснюються дитячою спільнотою. Дитяча субкультура — це й інституалізовані
структури, у яких вона діє і через які впливає на

суспільний розвиток, створюючи власний культурний продукт, особливий ціннісний компонент,
спрямований на естетичне засвоєння світу.
Рефлексією сьогодення є те, що дитяча субкультура демонструє свої способи і форми організації
дитячого життя, які змінюються в ході еволюції
суспільства і викликані новими технологіями і
формами.
Особливі осередки дитячої субкультури створюють новий — сучасний психологічний і естетичний простір — культурний, у якому дитина
соціалізується, контактує із світом дорослих. Під
гаслом засвоєння вершинних духовних цінностей
формується мистецький простір — особлива модель дитячої субкультури, яка орієнтує на креативні дії, творчі досягнення, а через них і сприйняття
явищ сучасної культури під особливим ракурсом
із адекватними рефлексіями в цьому соціальному
середовищі.
Сучасний культурний, зокрема медійний, простір демонструє, що важливою компонентою дитячої субкультури є діяльність, пов’язана з музичним
виконавством. Музика — інструментальне виконавство, спів, фольклор — є першим досвідом спілкування дитини зі світом. Сьогодні музика тотально
заповнює культурне середовище, у повсякденні домінуючи в радіоефірі, телепрограмах, різних шоу,
захоплюючи інтермедійні мережі, й тому посідає
значне місце в дитячій і молодіжній культурі.
Особливістю зазначеного в дослідженні модусу дитячої субкультури у фіксованих культурних
осередках позашкільних мистецьких навчальних
закладів є те, що він повʼязаний із засвоєнням дитиною і рефлекторним відтворенням музичних артефактів традиційної музичної культури, стилів,
жанрів, форм, скорельованих до національного і
світового культурного доробку.
Завданням цієї статті є культурологічний
аналіз входження дитячої субкультури в культуротворчі процеси, що пов’язані з суспільними викликами в галузі культури в Україні.
Таким чином, висувається гіпотеза, що не тільки суспільство впливає на чинники формування
дитячої субкультури, а й вона має власну енергію
соціальної дії та, своєю чергою, регулює стан розвитку культури в цілому, є одним із таких просторів, який актуалізується внаслідок глобалізаційних
процесів.
Вивчення матеріалів, пов’язаних із організаці11
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єю творчих акцій, в Ураїні показує, що сучасний
культурний простір поповнюється молодіжними
практиками, які мають усі ознаки самоорганізації.
Потужними репрезентантами нового ціннісного
домінування в сучасному українському континуумі
стають мистецькі практики, представлені дитячою
субкультурою в контексті діяльності дитячих мистецьких навчальних закладів.
Побіжно зауважимо, що зазначений ракурс дослідження дає також можливість використати культурологічний методологічний інструментарій для
дослідження управлінської (регулятивної) складової
в площині вивчення проблем формування культурних цінностей, які, безперечно, мають культурноісторичний зміст.
Управлінська діяльність у культурно-мистецькій
галузі зазвичай асоціюється із діяльністю органів
державного управління, які є чинними структурами генерації та презентації державотворчих культуротворчих проектів. Вона становить складну кореляційну систему, що має певну ієрархію, виконує
різні функції та є механізмом впливу культури на
людину. Ця здатність культури на практиці враховується управлінськими структурами в процесі
формування стратегії розвитку суспільства, у якому спостерігається дискурс виникнення і впорядкування нових комунікативних просторів.
Культурологічний аспект дослідження дитячої
субкультури як складової в державотворчих процесах дозволяє проаналізувати особливості її функціонування у вітчизняному культурному просторі, а
також частково простежити перспективи її розвитку в соціокультурному глобальному контексті.
Проблема впорядкування культурного простору
диверсифікується стрімким розширенням простору культури та утворенням множинних культурних
форм, які породжують нову комунікаційну ситуацію. Комунікаційні акції мистецьких навчальних
закладів, представлені на регіональному й загальнодержавному рівні, за логікою державотворення
ціннісно мають бути зорієнтовані на формування
цілісної особистості, яка, своєю чергою, соціально
зорієнтована в соціокультурному просторі.
Практичний досвід свідчить, що комунікація не
є засобом ретрансляції будь-чого — вона створює
нові структури, які визначають міру залучення людини в поточні культуротворчі процеси. Сьогодні
ми бачимо, що не тільки державні інституції регулюють культурний простір, культурно-освітню

сферу діяльності людини. Мистецькі акції за участю дитинства під егідою діяльності мистецьких навчальних закладів стають певними управлінськими
трансформерами, які допомагають змінити в свідомості образ світу і, зокрема, його мистецької складової в контексті його презентативних, комунікативних і організаційних можливостей. Цей аспект
досліджувався в роботі О. Берегової “Культура та
комунікація: дискурси культуротворення в Україні
в ХХІ століттіˮ [3].
Аксіологічний ракурс огляду процесів, які відбуваються в українському освітньому культурномистецькому просторі сьогодення, вказує на доволі
строкату та плюралістичну ситуацію в площині
управлінських стратегій, які демонструють концептуальну невпорядкованість у межах комунікації
дій органів управління культури і повсякденних
практик мистецьких навчальних закладів з академічною стратегією.
Патерналістську участь у них беруть апарати
двох міністерств та 52 місцеві органи управління
України. У цих практиках спостерігаємо як, з одного боку, управлінські рішення спрямовані на стандартизацію, регламентацію, уніфікацію діяльності
всієї освітньої системи, а з іншого боку — реакції на виклики ринкової економіки. Активізується
опосередкований вплив дитячої субкультури на
культуротворчі процеси через її самоорганізаційні можливості. Сучасний культурний простір заповнюється ініційованими дитячою творчістю
(іманентна властивість дитячої сутності), акціями
інституалізованих мистецьких проектів, що демонструє розширення мистецьких ініціатив різновекторних фігурантів культуротворчості.
Привертає увагу строката палітра українського театралізованого культурно-масового простору,
який має всі ознаки фестивалізації — популярного, як свідчить інтернет-простір, європейського
тренду. Такий стан культури ілюструється й українськими сайтами, присвяченими фестивальному
руху в Україні: Афіша фестивалів України, “Країна фестивалівˮ; Фестивалі України (анонси, програми, вартість); Міжнародний Благодійний фестиваль талантів “Дивосвітˮ; Сайт, присвячений
фестивальному життю Закарпаття; Міжнародний
джазоваий фестиваль “Art jazz cooperationˮ РівнеЛуцьк; “Garden Festˮ; Творчий фестиваль “Touch
Festˮ (Київ); “Мій дім Українаˮ — інформаційний
сайт про дозвілля, розваги та відпочинок в Україні;
12
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та вокалу — найбільш популярні в соціумі види
мистецтва. Організатори конкурсу — Благодійний
фонд “Віват АРТˮ, Департамент культури виконавчого органу Київської державної адміністрації,
Молодіжний центр культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Це не тільки “разовіˮ акції, такі як фестиваль
“Музична майстерняˮ — благодійний проект для
обдарованих і талановитих дітей Харківської області та інших регіонів України, які навчаються
гри на класичних музичних інструментах. Фестиваль проходив у 2017 р. під патронатом Посольства
Чеської Республіки в Україні й за підтримки Міністерства культури України та Харківської обласної
державної адміністрації.
Інтернаціональний Український музичний конкурс I.C.M.U. відзначається відсутністю вікових
обмежень для конкурсантів. В Інтернаціональному
українському музичному конкурсі можуть брати
участь навіть зрілі виконавці, у більшості з яких,
за ідеєю організаторів, не було можливості в юності взяти участь у якому-небудь музичному змаганні.
“I.C.M.U.ˮ таку можливість надає всім бажаючим.
Конкурсантам немає навіть необхідності далеко
їхати — окремі прослуховування проводяться в регіонах. Журі, що постійно діє, відвідує регіональні
прослуховування, визначає переможців у окремих
номінаціях і формує список учасників фінального
етапу, що відбувається у формі великого заключного концерту. Організатором конкурсу є спеціально
утворена дирекція конкурсних програм, а Міністерство культури і туризму України свого часу
підтримало ідею проведення такого конкурсу. Це
демонструє дифузію управлінських стратегій і комерційних проектів.
Залишаючи для подальших досліджень аксіологічний аспект цих акцій, зазначимо їх шляхетну місію — поширення глибокого за сутнісним змістом
українського мистецького доробку серед сучасних
культурних практик, орієнтованих на масовий
культурний продукт.
Разом із тим, сучасний мистецький продукт позначено як популізмом, так і конструктивною виваженістю (для когось — консерватизмом). Прикметно, що наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
більшість музичних конкурсів в Україні, які проводилися для дітей і за участю дітей, було організовано (особливо в останніх десятиліттях) завдяки

Блог о киевских фестивалях; Art Green Fest та багато інших. Усі вони є рефлексіями на виклики соціуму — масового глядача-спостерігача (десятки заходів), зорієнтованого на участь у широкому спектрі
номінацій: музика, кінематограф, культура, спорт,
кулінарія та інші з однозначним зосередженням на
різновекторності та комерційності (сайт “Список
фестивалів Україниˮ, з яким можна ознайомитися у
Вікіпедії). Як правило, розважальні шоу-акції розраховано на залучення широкої публіки та значної
кількості учасників.
Їх програми пропонують самодемонстрацію
учасників як основний концепт заходу. Це передбачають і умови участі в заході. Як правило, до
акцій запрошуються особи будь-яких вікових категорій естетичних уподобань і сфер інтересів.
Наприклад, усеукраїнський фестиваль мистецтв
“Україна моя любовˮ у Львові запрошує такі вікові
групи учасників: “підготовча група до 8 років; група юніорів 9–11 років; молодша група 12‒14 років;
середня група 15‒17 років; старша група 18‒24
роки; професіонали (без вікових обмежень)ˮ і
пропонує навіть дистанційну (віртуальну) участь
у акції. Жанрова і стильова невизначеність акцій
ілюструється переліком номінацій, які передбачають змагання й у вокальному мистецтві (народні
пісні, романси, авторська пісня, фольклор, джаз,
r & b та інше), і в хореографії (естрадний танець,
побутові та сюжетні танці, спортивно-бальні танці
та інші), і в жанрі оригінального мистецтва (театри мод, читці, естрадні мініатюри, акробатика та
ін.), і в інструментальному мистецтві (поліфонічні
твори, етюди, п’єси та ін.), і в галузі декоративноужиткового мистецтва (вишивка й текстиль, вироби з глини, заліза, дерева та лози). Подібні номінації має й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв “Феєрверк Талантів 2017ˮ, що проводиться
в Одеській області. Прикладом послідовного просування культурно-масового продукту як українського бренду дитячої творчості є фестиваль дитячої творчості “Сузірʼя талантів в Україніˮ, що
проводиться перманентно за підтримки Київської
міської державної адміністрації та Публічного
акціонерного товариства “Універмаг “Україна”;
Міжнародний конкурс “Premierˮ, що проводиться
за сприяння Мінкультури України та Департаменту культури КМДА в Києві в Мистецькому салоні Київського національного університету імені
Тараса Шевченка і містить номінації хореографії
13
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На Міжнародному конкурсі молодих піаністів
пам’яті Володимира Горовиця

Лауреати Міжнародного конкурсу молодих піаністів
пам’яті Володимира Горовиця

ініціативі самих навчальних закладів, в орбіту діяльності яких включаються управлінські структури (наприклад, Всеукраїнський конкурс класичної
музики “Обрії класикиˮ, м. Київ (у 2017 р. втретє). Номінації конкурсу: Духові та ударні музичні
інструменти (соло, ансамблі, оркестри), Фортепіано (соло, ансамблі), Камерний ансамбль, Музичнотеоретичні дисципліни. Кількість учасників —
понад 300 осіб. Організатори — Благодійна організація “Благодійний фонд “Обрії”, Українське
товариство охорони пам'яток історії та культури,
ініціатор — Дитяча школа мистецтв № 5 Оболонського району м. Києва.
Безперечно, на сучасній мапі України можна
позначити певні регіони, які створювалися навколо
провідних культурних центрів (Львів, Київ, Одеса,
Харків) і вирізняються креативним потенціалом.
Їхній особливий культурний імідж створюють
як традиційний бренд, який містить культурноісторичну сутність цих мистецьких локусів, так і
культурно-історичні традиції мистецьких навчальних закладів цих міст. Важливу складову презентабельності регіональних акцій, що претендують
і на всеукраїнські (міжнародні), становлять творчі
практики культурно-мистецьких навчальних закладів (музичних академій, консерваторій, інститутів,
коледжів тощо), що заповнюють мистецький простір, за допомогою якого створюється концентрований образ стану культури регіону.
Повноцінного культурного продукту і творчого
доробку від молодих учасників конкурсів вимагають більшість ініційованих мистецькими навчальними закладами конкурсних акцій. Послідовно (з
1995 р.) таку концепцію просувають у український
культурний континуум Київський інститут музики
ім. Р. М. Глієра, ініціатор єдиного в Україні дитячо-

молодіжного музичного конкурсу. Ще 1998 р. заклад започаткував Міжнародний конкурс молодих
піаністів пам’яті Володимира Горовиця, а водночас
проведення “Школи виконавської майстерностіˮ із
залученням до майстер-класів провідних музикантів світу. Конкурс є асоційованим членом Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів
(WFIMC), входить до складу EVCY — Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів. Критеріями вишуканості є означені умови ініційованих
Інститутом акцій: Всеукраїнський конкурс-огляд
юних піаністів ім. Олени Вериківської (з 1996 р.);
Всеукраїнський відкритий конкурс виконавців на
мідних духових інструментах ім. В. М. Бабенка та
інші.
Одеська національна музична академія
ім. А. В. Нежданової за підтримки Мінкультури
України, Одеської обласної державної адміністрації та з певною періодизацією проводить: Міжнародний конкурс пам’яті Еміля Гілельса (з 2001 р.),
Відкритий фестиваль-конкурс студентів-піаністів
Південноукраїнського регіону пам’яті Л.Н. Гінзбург, Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів
ім. В. П. Повзуна, Всеукраїнський конкурс молодих
виконавців на дерев’яних духових інструментах на
честь професора К. Е. Мюльберга, Всеукраїнський
конкурс вокалістів “Співуча Українаˮ пам’яті Ольги Благовидової тощо.
Львівська національна музична академія за підтримки Мінкультури, Львівської обласної державної адміністрації є ініціатором і активно пропагує
академічне мистецтво, послідовно проводячи Всеукраїнський конкурс скрипалів, Український конкурс піаністів імені Олега Криштальського, Міжнародний конкурс-фестиваль арфового мистецтва
імені Вікторії Полтарєвої, Всеукраїнський конкурс
14
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камерних ансамблів духових та ударних інструментів імені Франца та Карла Доплерів. Умови цих
акцій передбачають, як правило, й участь конкурсантів віком до 14 років.
Національна музична академія ім. П. І. Чайковського за підтримки Мінкультури є організатором
Всеукраїнського конкурсу скрипалів ім. Богодара
Которовича, Всеукраїнського конкурсу піаністів
премії фірми “C. Bechsteinˮ, Київського конкурсу
виконавців на мідних духових і ударних інструментах студентів середніх музичних навчальних закладів України тощо.
Свій позитивний внесок у літопис української
культури зробив усеукраїнський молодіжний
фестиваль-конкурс джазової музики ім. Валерія
Колесникова, що був ініційований Донецькою музичною академією ім. С. С. Прокоф’єва (останній
XVI був проведений у 2014 р.).
Усі акції, виходячи з декларованих умов, засновуються на глибокому креативі, ціннісних критеріях і орієнтирах, естетичному змісті високої духовності носіїв молодіжної музичної субкультури, що
забезпечує підтримку управлінських структур.
Прикладом опосередкованого впливу зазначеної моделі дитячої і молодіжної субкультури на
гармонізацію управлінських і самоорганізаційних
процесів можуть слугувати мистецькі події, започатковані в Україні як вищими, так і початковими
мистецькими навчальними закладами. Діяльність
мистецьких дитячих шкіл як осередків формування високохудожніх естетичних смаків, творчої
свідомості є знаковим прикладом успішного просування зазначеного модусу дитячої субкультури в
суспільстві та може бути визначена як альтернатива тиражованій культурі — розважальній за своєю
сутністю.
Прояв місцевої ініціативи та самоорганізації із
залученням дитячої субкультури виявляємо в таких
акціях регіональних мистецьких навчальних закладів, як:
‒ Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв
і конкурс юних піаністів імені Святослава Ріхтера
на батьківщині піаніста (ініціатор проведення —
Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка
за підтримки Управління культури Житомирської
держадміністрації, КП “Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтераˮ;
‒ Всеукраїнський конкурс молодих виконавців джазу “Джаз-Палітра 2016ˮ, Всеукраїнський

конкурс виконавців на мідних та ударних інструментах “Дніпровські сурмиˮ (ініціатор проведення Черкаське музичне училище ім. С. С. ГулакаАртемовського за підтримки Черкаської облдержадміністрації);
‒ Всеукраїнський конкурс молодих виконавців на мідних духових інструментах “Полтавська
веснаˮ (ініційований Полтавським музичним училищем за підтримки Полтавської облдержадміністрації і проводиться раз на два роки);
‒ Всеукраїнський відкритий конкурс молодих
виконавців (ансамблів) на мідних духових інструментах ім. В’ячеслава Старченка (ініційований
Рівненським інститутом культури за підтримки
рівненських обласних управлінських структур),
умови участі в якому передбачають склад учасників шкільного віку;
‒ участь музикантів шкільного віку, що навчаються в позашкільних навчальних закладах (ДМШ,
ДШМ) передбачає Відкритий конкурс молодих джазових виконавців “PERFORMANCE JAZZ 2016ˮ у
Миколаєві, який уже має традиції проведення;
‒ Міжнародний конкурс молодих трубачів
ім. Мирона Старовецького, що проводиться на базі
Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької за підтримки Тернопільської обласної
державної адміністрації (організатор і директор
конкурсу — викладач Тернопільського музичного
училища ім. С. Крушельницької Богдан Жеграй),
також передбачає участь учнів дитячих музичних
шкіл, що представляють дитячу субкультуру регіону.
Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д. С. Бортнянського за підтримки Сумської
облдержадміністрації стало ініціатором проведення Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів
ім. Д С. Бортнянського, Міжнародного конкурсу
молодих піаністів “Слобожанська фантазіяˮ, Всеукраїнського конкурсу диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської молоді ім. Заслуженого працівника культури України Л. К. Власенка під патронатом заслуженого діяча мистецтв
України, генерал-майора В. Ф. Деркача.
Запорізьке музичне училище ім. П. Майбороди ініціює проведення Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів “Баянне коло на
Запоріжжіˮ.
Ініціативу Запорізького музичного училища
ім. П. І. Майбороди щодо проведення Міжрегіо15
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нального конкурсу юних піаністів-виконавців (для
студентів музичних училищ) підтримано Запорізькою облдержадміністрацією.
Вінницьке училище культури і мистецтв ініціює
проведення конкурсних змагань на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі “Юний концертмейстерˮ,
Вінницьке музичне училище ім. М. Леонтовича —
на Всеукраїнському конкурсі “Подільська веснаˮ.
Значною культуротворчою активністю (більше
десяти на рік) позначено творчі акції Дніпровського регіону, із яких можна виокремити такі ініціативи мистецьких навчальних закладів:
Криворізькою міською секцією фортепіано та
фортепіанного ансамблю започатковано Всеукраїнський конкурс фортепіанних ансамблів і концертів,
який, залучаючи різні вікові категорії, передбачає
змагання молодших учасників — учнів дитячих
музичних (і аналогічних) шкіл;
Підвищену увагу мистецької громадськості, судячи із кількості звернень на сайт конкурсу,
привертає Відкритий конкурс Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки серед виконавців на
струнно-смичкових інструментах ім. Л. С. Брусової, Всеукраїнський конкурс виконавців на духових інструментах “Дніпровські сурмиˮ, Всеукраїнський конкурс композиторів “Срібний вікˮ.
Активними діями мистецьких навчальних закладів представлена дитяча творчість м. Кропивницького (Кіровоградська обл.).
Кропивницьке музичне училище є ініціатором
Всеукраїнського конкурсу молодих піаністів у рамках фестивалю “Нейгаузівські музичні зустрічіˮ,
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців
на народних музичних інструментах “Провесіньˮ.
Чернігівським регіоном ініційовано Всеукраїнський конкурс фортепіанної музики імені Левка Ревуцького (Чернігівське музичне училище ім.
Л. Ревуцького).
У Донецькій області авторитетними стали Відкритий конкурс юних виконавців “Vivaceˮ за ініціативою Маріупольського музичного училища,
Відкритий конкурс фортепіанної музики ім. Івана
Карабиця (один раз на два роки) проводиться Бахмутським музичним училищем ім. Івана Карабиця.
Регіональна присутність дитячої творчості та її
опосередкований вплив на державотворення ілюструється ініціативами дитячих мистецьких позашкільних закладів.
Чернігівська музична школа № 1 ім. С. В. Віль-

конського за підтримки Чернігівської облдержадміністрації є базою проведення фортепіанного конкурсу, Харківська ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта —
Міжнародного конкурсу юних концертмейстерів
“Амадейˮ, Київська ДШМ № 14 — Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах
“Веселкове розмаїттяˮ, Київська школа джазового
та естрадного мистецтва — Всеукраїнського конкурсу вокального мистецтва “Пісенна скарбничкаˮ,
Всеукраїнського конкурсу виконавців на духових та
ударних інструментах пам’яті Миколи Тимохи, Всеукраїнського фестивалю естрадної та рок-музики
“Рок єднає насˮ, Київська ДМШ №33 — Всеукраїнського конкурсу юних піаністів ім. В. В. Пухальського, Київська ДШМ №2 ім. М. Вериківського — Всеукраїнського музичного конкурсу “Класичний меридіанˮ, Криворізька міська музична
школа № 4 — Всеукраїнського конкурсу юних баяністів, акордеоністів та ансамблів “Сучасні ритмиˮ,
Новороздільська школа Львівської області — Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. О. Рудницького,
Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського — Конкурсу юних піаністів ім. Н. Нижанківського, Львівська державна дитяча музична школа
№ 6 спільно з Львівською середньою спеціалізованою музичною школою-інтернатом ім. С. Крушельницької — Дитячо-юнацького конкурсу бандуристів ім. Ю. Сингалевича, Шосткинська дитяча музична школа Сумської області — Всеукраїнського
дитячого конкурсу академічного співу “Поліська
рапсодіяˮ, Шосткинська дитяча школа мистецтв —
Всеукраїнського конкурсу юних скрипалів і віолончелістів ім. В. Червова, Полтавська дитяча музична
школа № 2 ім. В. П. Шаповаленка — Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Барви Полтавиˮ.
Це не повний перелік присутності ініційованої
(самоорганізованої) дитячої мистецької активності
в Україні.
Ці акції можуть сприйматися і як феномени корпоративної зацікавленості мистецьких навчальних
закладів, і як приклади управлінських стратегій
щодо формування територіального культурного
брендингу, завдяки якому будується повна локальна економіка культури об’єктів і заходів.
Показовим прикладом трансформації регіональних стратегій управління культуротворчими
процесами малих міст є:
– Міжнародний конкурс-фестиваль “Золота
скрипкаˮ ім. Михайла Ельмана, присвячений
16
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ну “ойкуменуˮ, а мистецькі практики навчальних
закладів, створюючи фундаментальні осередки
дитячої культурної творчості, як форма побудови
ціннісної культурної локації, напрацьовують механізми актуалізації таких територій.
Дитяча субкультура, її нові модуси є чинником
самоорганізаційної протидії культурній тиражованості масової культури. Сконцентрована в дитячих
мистецьких школах вона стає не тільки фактором
гармонізації проектної діяльності творчого навчального закладу й регулятором управлінських
рішень, спрямованих на організацію збалансованих культурних процесів у країні, а й моделлю
опосередкованого управління цими процесами. Як
модель опосередкованого управління вона перетворює їх діяльність із навчально-організаційної
на практично-менеджерську, яка опосередковано
диверсифікується в культуротворчі практики сьогодення. Цей культурний продукт відіграє роль носія прогностичної перспективи щодо шляхів формування творчо-інтелектуальної еліти.
Отже, культурно-мистецькі практики мистецьких навчальних закладів як осередків нових
проявів модусів дитячої субкультури, як одна із
важливих локацій культурного капіталу набирають потужних обертів у суспільно-економічних
процесах і перетворюються на культуротворчу
силу. Відповідно формуються й нові форми впливу (опосередкованого управління), які мають корелювати, з одного боку, із концептуально зафіксованими цінностями культури (діалогізм, глобалізм,
демократизм, універсалізм тощо), а з іншого — із
інструментально-технологічними рішеннями на
локально-регіональному рівні, які орієнтовані на
стратегічний результат — формування особистості.
Очевидна взаємозумовленість і нерозривний
звʼязок усіх цих модусів гармонізує управління
культурно-освітніми процесами (глобального, регіонального та локального) і спонукає до дослідження
щодо методологічного поєднання ідей фундаментального культурологічного горизонту із управлінськими стратегіями. Відповідно трансформаційні
процеси, які відбуваються в сучасних культурномистецьких практиках, впливають на сутність мистецтва, що, своєю чергою, вимагає враховувати зазначені трансформаційні чинники, які в контексті
такого дискурсу розуміються як кардинальні зміни
сутності системи української культури.

126-річчю від дня народження видатного скрипалявіртуоза ХХ ст., м. Тальне Черкаської обл.;
– Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва “Медовий крайˮ, м. Мелітополь;
– Регіональний конкурс молодих піаністів
“Весна в Уваровському домі — 2017ˮ, м. Ворзель
(Київська область);
– Всеукраїнський фестиваль “Зірки Яремче
2013ˮ у номінації “Академічний вокалˮ (м. Яремче,
2013);
Всеукраїнський
фестиваль– Відкритий
конкурс мистецтва й творчості “Сузір’я
талантівˮ (м. Жовті Води, 2014) з орієнтацією на
народні інструменти.
Якщо в українському суспільстві в середині —
наприкінці ХХ ст. дитяча творчість презентувалася на офіційному рівні в заангажованих акціях із
певною регламентацією змісту, як правило заідеологізованого, і їх організатором виступали управлінські структури, то ХХІ століття відкрило регіональним центрам можливості щодо культурних
ініціатив, які вдало об’єднують зусилля із консолідації мистецьких сил і незаангажованої дитячої
творчості. Гармонізуючи управлінські інтенції центральних органів влади і процеси самоорганізації,
такі практики демонструють успішну консолідацію
зусиль — менеджерські та мистецькі технології в
державотворенні України.
Діяльність мистецьких навчальних закладів, що
стала осередком для формування сучасного модусу дитячої субкультури, формує культурний імідж
власних територій, стає сучасним і перспективним
напрямом наукових досліджень, оскільки вона виступає як соціогуманітарна технологія, за допомогою якої відбувається взаємодія між такими феноменами, як “територіальна ідентичністьˮ, “територіальна громадаˮ, “територіальний інтересˮ. Це
вводить нас у економічну площину розгляду теми.
За Саймоном Анхольтом [30], встановлення звʼязку
між формуванням бренду території та розкриттям
його ідентичності і є однією із актуальних стратегій управління –– створення бренд-іміджу країни,
зокрема й через арт-управління.
Сучасні модуси дитячої субкультури дозволяють включити в глобальний культуротворчий простір маловідомі та “незначніˮ (з позиції традиційного оцінювання) мистецькі події-феномени, які до
цього часу не входили в загальнодержавну культур-
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Волков Сергей Михайлович
Современные модусы детской субкультуры в культуротворческих процессах Украины
Аннотация. В статье исследуются процессы опосредованного влияния современных модусов детской субкультуры на
трансформацию форм управления культурно-творческими практиками в Украине. Рассматриваются вопросы самоорганизации,
аспекты деятельности институализированных объектов детской творческой активности и их место в формировании
особенностей государственного строительства в Украине.
Культурологический аспект исследования позволяет проанализировать особенности функционирования современных
модусов детской субкультуры в отечественном культурном пространстве. Отмечается, что культурное пространство
Украины характеризуется расширением художественных инициатив презентантов детской субкультуры — юных фигурантов
культуротворческих процессов. Исследуется палитра украинского музыкально-исполнительского пространства, которое
заполняется благодаря участию детей и творческой молодежи в конкурсно-фестивальном движении Украины. Соответственно,
художественные практики учебных заведений искусства, создавая очаги детского культурного творчества, как формы
построения ценностной культурной локации, разрабатывают механизмы актуализации украинского культурного пространства
в глобализационных процессах.
Ключевые слова: субкультура, модусы детской субкультуры, опосредованное управление культурой, учебные заведения
искусства, культурно-творческие практики.

Serhii Volkov
Ukrainian Modes of Children's Subculture as a Mediate Factor of the Management of Cultural Processes
Summary: In the article the processes of mediate influence of modern modes of children's subculture on the transforming forms
of management of the cultural edifying realities in Ukraine are examined. Self-organization aspects in the activity of institutionalized
cells of children's creative activity and their place in forming of features of state-creative practices in Ukraine is examined. In the article
administrative activity in cultural and art industry is associated with activity of organs of state administration, determined as a factor of
structuring, generating and presenting cultural edifying projects-ideas.
The culturological aspect of the research of administrative constituent in cultural edifying processes allows analysing the peculiarities
of its functioning in home cultural space, and also partly to trace the prospects of development in a sociocultural global context.
The concept "children's subculture" is developed from positions of culturology as such that is written into the concept of official
cultural paradigm in the society, but has its own features: culture that imitates general cultural concepts and practices. This model of
subculture, using for communication the language of music, dance, fine art and operating artistic images, creates the special gaps of
existence, basis of which became founded by a state regulator out-of-school artistic educational establishments for children and young
people and higher artistic educational establishments.
It is indicated, that cultural space of Ukraine is characterized by the expansion of artistic initiatives of the children’s subculture
presenters – young people involved in cultural edifying processes.
The palette of Ukrainian musical performance space that is filled thanks to the participation of creative youth contest and festival life
of Ukraine is investigated.
The conclusion is made, that modern modes of children's subculture being included into global cultural edifying space create a
phenomena of the mediate management of the cultural processes. Accordingly artistic practices of educational establishments, creating
the fundamental cells of children's cultural work, as a form of construction of the valued cultural location develop the mechanisms of
actualization of Ukrainian cultural space in the global processes.
Keywords: subculture, modes of children's subculture, mediate management of culture, arts educational establishments, cultural
edifying practices.
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Summary. The interpretative opportunities are programmed with the structure
of artistic text that must be disclosed within the processes of comprehension and
performance. These processes are initiated with conjectures on the entirety and
are conducted as the reciprocal corrections of the whole and the parts where the
imaginary textual satellites are produced. The utmost abstractedness in them is
attained with the compilation of metatext that is to be found, in particular, in the
descriptions of music and theatre where the canon of ecphrasis is restored.
Keywords: abstraction, hermeneutic circle, metamorphoses, mediation,
essentiality, spontaneity, motivation, ideal, ecphrasis, exegesis.

Introduction. Comprehension and comprehensibility is the existential condition for the life of any artistic text. As far as text is
and can be comprehended, it exists as an actual message or a potential repository of information. The procedures of interpretation
and comprehension as the disclosure of textual contents are studied within hermeneutics as a special cognitive scientific branch
that primarily dealt with exegesis as the procedure of compiling
textual comments and interpretative versions. The most essential
principle here is that of the so-called hermeneutic circle that describes comprehension as the gradual approximation towards contents where the whole and the parts are reciprocally corrected [25,
228] so that interpretative procedure remains potentially infinite.
Such oscillation between the entire and the particular presupposes
the primary conjectures as “at least incomplete comprehension of
the whole” [1, 65] in the same way as an actor studies the role. In
this respect, it is worth noticing that in hermeneutic procedures the
invisible phantoms that the text refers to are designated as “another
text” or derived text that is to be compared with the primary one
to conclude as to the latent contents, so that “the actually present
text … is reflected in the secondary text, and the secondary text
gets reconsidering in the process of comprehension … Reflection
as such consists in the rise of reciprocal confrontations resulting
in the translation of one content in the others” [1, 74]. To sum up,
one can say of a textual satellite generated as an alternative to the
primary written textual data. Interpretation consists in constant and
continuous confrontation and comparison of both texts, the primary
one and the derived one existing in one’s imagination and in the
inner speech. Obviously, such derivation is more abstract than the
20
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morphoses of more or less abstract nature. In its turn,
morphology presupposes entirety and integration as
the basic condition for textual existence that can be
found and disclosed through imaginary interpretative
transformations. Interpretation is then concidered as a
constant and continual series of transformations that is
the only possible form of the text existence. Therefore,
morphology gives a general approach for producing
such textual satellites indispensable for interpretative
procedures. Within this approach, such satellites are
included in the broader category of the so-called transitory texts (together with preparatory drafts or interpretative comments) [26]. Thus, the texts derived from
the primary source data build up a whole set of versions with different degrees of abstraction. One deals
actually with the task of the selection from a set of different descriptive versions of primary data, from those
of ancient ecphrasis for exegesis to drafts of a theatrical script for screening. In such accumulation, interpretation is regarded as a peculiar form of mediation
as the indispensable existential condition for the life
of texts. Within the scope of derivational textual metamorphoses, the ultimate degree of abstraction must be
achieved, and it is represented in metatext. Then one
has grounds to regard this limit of textual derivation as
a principal medium within the set of mediatory tasks of
textual interpretation.
Main body of research. As far as a text in its life is
encircled with the derivative interpretative media, one
takes the ultimately abstracted metatext as the initial
point. While being built up of abstractions, a metatext
presupposes the mentioned dualistic properties of abstractions. In particular, one must take into consideration the differentiation of them, in particular, the division into those of isolation where “the process of the
reification of the abstracted properties and relations”
takes place and those of generalization where it goes
about “the process of the abstraction from unequal,
discerning properties of objects” [4, 25, 24]. To develop metatext as the initial point for further steps in textual procedures, it is to take into consideration that the
faculty of generalization is the universal property of all
world of life, therefore, typicality is the basis for any
cognitive activity (one could remind the statement of
psychologist on the impossibility to exist without such
faculty [27, 29] that is often cited [5, 31]). Meanwhile,
such abstractions of types presuppose personification:
“Abstractions … are not merely reified, that’s regarded as existent in the same sense as separate material

source because it is generated as the result of the negation of the source. The satellite of abstractions as a
secondary text plays the role of a mirror generated for
reconsidering the primary textual data. Then an asymmetrical pair of texts appears to be contrasted with different degrees of abstractedness. Such bilateral formation becomes the starting point for the development of
the interpretative procedure.
In its turn, the construction of an abstract textual
satellite for conceiving the whole and disclosing the
meaning of details presupposes the differentiation of
the kinds of abstraction as those of subjects — objects
and attributes - predicates. It has been shown that these
tasks belong to those of heuristics [27] which procures
means for the hermeneutic interpretative procedure. In
particular, here the conjectures, as to the sense of interpreted text, are put under examinations and experiment planning develops. The derivative texts generated within hermeneutic procedures turn to be partial
negations of the primary textual data in as much as
they deal with the alien means and images. This circumstance is noticed by the founder of hermeneutics F.
Schleiermacher who stressed that “the confrontations
… often exert more intense impact than analogies because the oppositions are more persuasive” [25, 116].
Therefore, these derivations as the necessary means
for interpretation are to be estimated as alternative
texts opposing the primary one. One of the most ancient specimens of such alternative texts can be those
of antique ecphrasis or the description of pictures,
sculpture, and other monuments. Such provisionary
texts served as the means for the proper search heuristic tasks, especially for exegesis as the interpretative
procedure. Here it becomes evident that alienation is to
be regarded as the prerequisite for abstraction because
it is the disintegration of a given rhetorical map of the
world that provides conditions for partial negations,
contrasts, and conflicts as the basis of alternative text
for searchheuristic tasks. On this basis, abstractions reveal their dualistic nature that is reflected in their division into predicative and subjective ones. Heuristics
provide means for the formation of an abstract space
with the dimensions of subjects and attributes (the socalled morphological box) for the description of the
interpreted text.
At last, from the fact that the primary text presupposes its alternative derivative twin, the consequence
ensues about its transformability as a universal property. Any text coexists together with its virtual meta21
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is included. The difference between the essence and
attributes has already been shown by N. Kusanski who
wrote that an individual substance “possesses its properties in relation to other sensual things, exerts through
these properties its impact upon them, and as far as it
possesses these properties in relation to other things
they don’t belong to it” [12, 124].
In its turn, the attributes as the inseparable properties opposed to predication as isolated features come to
the problem of the so-called non-predicative definitions (the term suggested by H. Poincare) where the
concept is taken without reference to its separable features as an individual of a given class: for example,
in the definition “the number two is such one which
sum with itself produces its product with itself” the
property is the inseparable attribute and not predicate.
To demonstrate the importance of such inner essentiality one ought to remind that according to A. F. Losev
“before any development and any history there exists
thing itself” and therefore “we don’t recognize the definition of a thing through its features” [15, 312]. Subsequently, “the essence of a thing being absolutely void
of features and predicates is its absolute individuality”
[15, 323]. This comes back to the ancient scholastic
problem of the so-called suppositions as the means for
individuation’s abstraction where transcendental relations were introduced as the alternative to predication.
According to S. Yavorski “transcendental relation is
the essence that in itself presupposes something other”,
therefore, it is defined as “substantial” and predication
as “accidental” [30, 522].
The above-discussed controversies concern the
problems of a metatext immediately as built upon the
relations between subjective and predicative structures
of primary text. It has been already shown that predicative hierarchy and subjective perspective become the
principal axes within the macroscopic textual syntax
[28]. It is worth noticing that the disclosure of predicative hierarchy is a trivial task that can be reduced
to frames (as in Caesarian proverb ‘Veni, vidi, vici’/‘I
came, I saw, I conquered’). Subjective abstractions involve much more participants and observers of action.
For instance, in theatre character and situation acquire
subjective and predicative functions respectively at
great scope whereas the character gives much more
complicated problems than situations. The significance
of predicative hierarchy in dramatic interpretation is
attested with the famous K. Stanislavsky’s advice to
play verbs and not nouns or adjectives that has also

things exist; they are also personified” [5, 186–187].
This idea has been especially developed by P. Florensky who underlined that “the genealogy of any identity
… must come back to our spiritual ego” [20, 101]. This
conclusion on the inner attachment of type as such and
personality seems to be of importance for the theory
of theatrical performing art where the problem of the
incarnation of type is the decisive one.
In its turn, within the classification of abstractions,
the particular place occupies that of identification being the basis for predication as the inclusion of objects
in the class defined with the abstract property. At the
same time, it contains the inner contradiction because
it also presupposes the negation of the property of being discernible: “the elements … can be somehow discerned … otherwise, all elements would fuse together
into one element. Meanwhile, to be discerned … there
must previously exist their discrimination” [5, 11]. As
the solution of this vicious circle, the concept of the interval of abstraction has been suggested by M. M. Novoselov as “those properties that serve for identification” [5, 12]. The problem of the abstraction from
discernible properties as that of predication is used for
the exploration of the microcosm with its indiscernible
particles comparable to soldiers as the elements of a
class defined by the predicate.
Another set of problems arises when it goes about
the mentioned personified abstractions with their inseparable attributes as opposed to separable predicates.
This difference between attributes and predicates can
be illustrated with the division of epithets respectively
into constant (obligatory, as attributes) and ornamental. There arises the abstraction of individuality (and
respectively of the subject) that is to deal with the
principle of individuation. The main difficulty here
consists in the fact that it is the essence and not attributes that determine the individuality so that “what
is determined individually for itself must not also be
determined as an individual for cognition” [19, 88]. It
has been suggested to designate such individuation as
ontological one as opposed to that given through attributes as epistemological individuation. It was G. W.
Leibniz who stressed that “individuality contains infinity in itself and only That Who is capable of grasping it can possess the knowledge of the principle of
individuation of that or this thing” [13, 291]. Therefore, the principle of individuation as the basis for the
abstraction of subjects refers always to the problem of
the essence where the genuine nature of individuality
22
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been reproduced in the statement that “the only tool of
a playwright is the verb” [21, 49]. Meanwhile, within
the broader approach, it is a subjective perspective
that overweighs the importance of textual predicative
components, and it is attested with another recommendation: “Play the character and not the plot” because
“without character, the atmosphere is absent in a genuine psychological performance” [21, 84]. That character belongs to subjective perspective and not to predication is still proved with its opposition to the so-called
outer characteristics that belong to separable features
of a person and, therefore, are defined as predicative
elements. In particular, it is a gross mistake when the
character is substituted with characteristics and the actors “mean outer characteristics instead of character …
being only outer features of human behavior” [21, 84].
It ensues from here that metatext presupposes, first of
all, the description of characters as the individuation
referring to the essence.
One of the principal consequences from the procedure of making up metatext is that the immanent textual means are the insufficient ground for textual integration and, therefore, one must look for transcendental
means in the sense that are to be found beyond the text.
The indispensability of the transcendental grounds for
integration is well-known in theatre, in particular, as
the necessity to restore the past of the character that
is not given within the role’s text. M. Reznikovich has
very aptly suggested the concept of “the fate’s trap”
as the decisive event in the unwritten prehistory of the
character that is “the main vital circumstance of the past
that impedes a hero’s implementation of the innermost
intentions and the life in accordance with the hearty
sentiments as it is desired” [21, 115]. This presupposed
biographical event is well-known in psychoanalysis as
“a fundamental trauma” (Germ. Grundtrauma), and it
belongs obviously to those dramatic circumstances that
are to be disclosed in interpretation. Meanwhile, “the
past deeds are the indispensable ingredients of a character. They are to live through” [21, 99]. The importance of the looking for powers beyond the immanent
textual resources is that of essentiality as the principal
contents of individuation’s abstraction.
In its turn, this gives grounds for the renaissance
of such transcendental category as ideal that generalizes the abstraction of type. The attention to it as “the
absolute value according to the law of duty” and “diverse forms of the primary source” that “come to the
action’s result” [10, 237 - 238] has been recently paid

with the reference of the necessity to use it wider as
the alternative to idols. In this respect, the ideal could
represent the individuation, in particular, in regard to
personified abstraction through its attributes that reveal
its essentiality. That could be illustrated with the feminine portraits of the Enlightenment where “the features
of the ideal are shown more immediately” [9, 9] than
in masculine portraits. The similar approach in another
epoch enabled detecting the simile of “love to art and
love to life” [9, 184] as the revelation of personal essence. Then one could estimate ideal as the indispensable component of metatext.
In this respect, it is to keep in mind that ideals are
confronted with actual narration on events. It is also to
stress that event or deed presupposes some anomalous
deviation bordering with that of wonder as an incredible case. In this sense, one can say of theatrical casuistic experience that enables conceiving such anomalous ingredients of action as abstract generalizations.
M. Reznikovich stresses the distinction of the dramatic
concept of the event from that in epics where “the inertia of events” prevails opposed to “the initial event of
a drama” [21, 66–67] determining the succeeding flow
of action. In any case, the event is to be described as
a motif where subjective and attributive or predicative
components of abstraction are united. In its turn, motif can be conceived as an abstraction from the wider
construction of plot or story where situations and characters are to be involved. A text being a sequence of
motifs, the problem as to their motivation and spontaneity arises, and here the transcendental concept of
ideal gains validity.
The effectiveness of such latent ideal as the actual power of textual integration can be found in the
music descriptions. That music has wide opportunities for metatext can be attested with the well-known
use of self-descriptive elements proper for the music
itself without the involvement of verbal matter. Such
are, in particular, the so-called monograms that are
composed with the outlook of the cipher for personal
names but acquire much wider scope of interpretations, as L. Reshetnyak has shown [23, 202–203].
Still, the more demonstrative are the samples of palindrome in music where actually the pair of texts is
confronted [23, 204–205] so that one can take one of
them as a metatext for another. Other samples of such
self-descriptive metatext can be demonstrated with the
so-called enigmatic canons where the whole can be
summed up within the limits of a melodic phrase and
23
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developed again with the means of symmetrical transformations [22, 138].
The proper verbal metatext of music can be represented with the well-known descriptions of instrumental music, in particular, in the so-called books
for concerts where one has to do actually with the
hermeneutic attempts of approximating the contents
of a piece of music. One of the persuasive revelations
of the hermeneutic music meditation one finds in the
works of A. Dolzhanski. Thus, in the P. Tchaikovsky’s
5th symphony such abstractions as “the somber thought
on the existential vanity” that “is underlined with the
character of feverish haste” is the result of “the mixture
of the elements of funeral march with the obviously
hasty rhythm of movement improper to them” [7, 187–
188]. Then follows “the picture of the vital ideal, that
of the blossoming of human best powers” which plays
the role of “the defensive means against the philosophy of self-annihilation” [7, 189]. The conclusion of
the 1st part being “the defenselessness” [7, 191] of the
sublime, the next part suggests the alternative picture
of abstractions where the 1st theme “is full of wearisome excitement” preparing the 2nd theme so that “all
is blossoming and inspired” [7, 192–193]. The melody
of a pastoral with the meaning “of a meek complaint”
introduces “the sentiment of compassion and … of
the inexplicable anxiety” resulting in “the intrusion of
evil” [7, 193–194] so that the alternative images appear to be dreamt vainly. The 3rd part draws from the
existential conflicts into the realms of reminiscences
as “the images of childhood” marked with “dance-like
graciousness” where the presence of the initial theme
reminds itself with the intrusions of counterpoints that
are “perfidiously derisive” and “impart the poison of
dubitation” [7, 196]. At last, in the final part the third
power comes, that of “spontaneity” [7, 198] where one
finds “the seal of firmness, stability, light” [7, 199].
In the D. Shostakovich’s 8th prelude and fugue (in
fis-moll) is found “the yearning for happiness, the
parting with it, the loss of it and the recollection of it”
[6, 64] determining the contents of the 1st part of the
cycle so that “the complicated scale of sentiments is
incarnated in a small dance-like piece: hope, satisfaction, expectation, achievement, parting, loss” [6, 68].
In the fugue “the character of cruel, tragic narration”
(in particular, “the impression similar to the sorrowful
swinging of the miserable martyrs” in some moments)
[6, 68–69] is found. The condensation of somberness
results in the facts that even “the lightest place … gets

dramatics” so that “immeasurable grief” [6, 73–74]
becomes the essence of the work. Another kind of abstractions determining textual integration is suggested
for the 11th cycle (in Fis-dur). The prelude “combines
intentional seriousness and the naive implementation”
with the “skipping” movement [6, 92]. In particular,
the dance-like character of the material is stressed
due to the intrusion of “obedient retarded sequence of
chords” [6, 95] as something enigmatic. In the fugue
“the image of capricious and ultimately diverse motion
is created similar to the impressions from the sportive
emulation with many participants” [6, 96]. As a result
“the picture of impetuous passion for the game”, “the
play of vital forces, health, firmness, agility” [6, 99]
can define the integrative power of the work.
It is of importance that the verbal descriptions of
music serve not only as the elucidatory means for its
recipients in the concert hall but also as the instructive prompts for performance. This can be attested, in
particular, by the practice of conductors where symphonies are depicted with the aim of suggesting the
respective interpretative version. For instance, the
entirety of the S. Prokofiev’s 2nd symphony can be
substantiated, according to G. Rozhdestvensky, with
the most primitive abstractions where “the brightest
contrast between both parts coexists with the mightiest intonations’ mutuality. By the way, this mutuality
is achieved in the simplest way: with the interaction of
the two symbols — those of minor and major triads”
[24, 31]. The existence of such abstract motivational
force accounts for some bizarre effects to be encountered in the work. For instance, in the conclusion of
the 1st part, “the theme’s repetition is not perceived as
the continuation of action … Prokofiev seems to erect
the monument for the perished hero” [24, 33]. While
commenting the 6th symphony, the conductor attracts
attention to a little detail at the beginning of the last
part where “for the first time the careless atmosphere
of the finale is disturbed, it is the first warning of the
catastrophe-to-come” [24, 47].
Abstractions as the device of the hermeneutic approach to music with the prompts for performance can
be demonstrated with the analysis of L. Beethoven’s
sonatas by Yu. Kremlev. For example, in the 29th sonata (op. 106 B-dur) the 1st part is marked as “the melting
of heroic recollections in a series of majestic generalized forms” where such similes as “the flood of brooks
at spring” or “importunately offending army” are used
[11, 283–284]. The 2nd part is found “at the borderline
24
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of vigil and dreamlike existence” preparing the transition to “touching lyrics” [11, 287]. In the next part “the
complaint comes into a gust of passion” attaining “the
utmost degree of sorrow” that comes to the conclusion
of “the affirmation of spiritual peace with the refusal
from passions” [11, 289–291]. As the result of such
liberation of the soul in the final part “the apotheosis of
reasonability” takes place [11, 294].
It is indicative that in the basis of such hermeneutic descriptions it was the method of dramatic analysis of music suggested by V. Bobrovsky that has been
demonstrated, in particular, in regard to A. Scriabin’s
legacy. It has been marked that here “the general dramatics” are created and that “the triad which rules it
is as follows: from the highest refinement through the
active impetuosity (the volatility, the flying ability) to
the highest grandeur” [3, 151]. Such sequence of abstractions gives grounds for defining a metatext of the
composer. For instance, in “The Poem of Ecstasies” it
is “the paired confrontation lyrics — volatility that is
derived from that of song-dance” [3, 152] serving as
the basis for the work’s integration. Respectively “the
super-idea is the intention to incarnate the self-movement of the human inner world within its purification
and its estrangement from daily life” [3, 158]. Such approach accounts for those transcendental powers that
determine the compositional scheme with abstractions.
The effectiveness of the searches for abstract triadic
schemes can also be demonstrated with L. Beethoven’s
works where “the principle of dialectical affirmation
through negation” [2, 80] takes place that acquires, in
particular, the form of “movement — brake (retardation, resistance) — explosion (the overcoming)” [2,
217].
One can regard the descriptions of instrumental
music as the ready scripts for scenic performance. To
exemplify such opportunities for staging interpretations one would still cite a standard description from
the book for concerts’ guests. One could take as an example that of concerning A. Bruckner’s 3rd Symphony
in d-moll. The description suggests a series of abstract
ideas such as the contrast of heroic and idyllic elements in the 1st part, elegy as the common denominator
for the themes of the 2nd part, pastoral in the next one
and the device of representing the same theme in the
masks of serious chorale and merry dance in the final
[31, 321–323]. Such metatext gives preparatory drafts
for possible scenic scripts.
In particular, the descriptions of instrumental mu-

sic are to be confronted with those of ballet. The explications given by F. Lopukhov to M. Petipa’s version of
P. Tchaikovsky’s “The Swan Lake” give transcendental
grounds for the selection of scenic version. In particular, the tragedy is associated with the indication that
“swans are known to be single-minded lovers” so that
“fidelity is the basis of contents” [14, 217]. Besides, “in
the moments of danger animals gather in a circle” [14.
221]. Respectively when in the final scene “Odette and
prince are enclosed within a half-circle”, it gives “plastic metaphor of the idea of fate” [14, 224]. The abstract
concepts enable disclosing of the difference between
E. T. A. Hoffmann’s source and M. Petipa’s interpretation of “The Nutcracker”: “The pure, light life comes
after midnight although it is night — so Hoffmann
thinks. One can achieve joy and happiness, but it is
necessary to pass through winter — so Petipa thinks”
[14, 208]. It goes about the examination of heroes that
concern their characters, their inseparable qualities as
the representations of subjective perspective.
Another kind of metatext is to be encountered in the
descriptions of personal attitudes of ballet performers.
One can compare the pieces of metatext in the versions
of Juliette prepared by G. Ulanova and K. Maksimova.
For the first it is “fragility” that made her “touchingly
helpless” that appears to be the dominant attribute of
the presupposed ideal in the version performed together with V. Gabovich. In another version (duet with
Yu. Zhdanov) she reveals “feminine wisdom, motherlike amorous attitude to the sweetheart” [17, 37]. In
the performance of K. Maksimova “her infantile character acquires a very peculiar philosophical meaning
within the tragic context of drama” where she represents “a charming, full of vital forces feminine child”
that “doesn’t bear the seal of tragic fatality and pathetic
exclusiveness” so that “the monstrous injustice, absurdity of her early death” is the conclusion [18, 139].
At a full scale, the composition of metatext has
taken place in the practice of dramatic art. As an example of dramatic metatext where the prevalence of
subjective abstractions of characters becomes evident
the interpretation of I. Turgenev’s “The Nobility’s
Nest” suggested by M. Reznikovich can be regarded.
To conceive Liza’s image adequately of importance
is “The power of love. The power of passion. That is
written in the novel but not deciphered in details” [21,
32]. In other words, it goes about transcendental powers that determine the events from outside the text. In
particular, one of such powers belongs to the fatal role
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sense”, “computation” so that earlier “there was hope.
Now the hope has gone. The limit has come” [21, 300–
301]. That is why the final scene designates “the moment of the highest resignation and the comprehension
of the own incompatibility with this world, of the lack
of viability” [21, 302]. Such abstract notions that stand
behind the textual data become indispensable for the
interpretation and respective staging conduct.
One can find the presupposed metatext in the description of the performance of outstanding artistic
personalities. It concerns, in particular, such genius as
M. Zankovetska in whose talents S. Durylin finds the
ability “to divide sorrow with the hired woman and joy
with Tsvirkunka” [8, 156]. In the role of Sophia from
“The Miserable Woman” (“Beztalanna”) by I. Karpenko-Kary, written specially for the great actress, she
represents the concept of victim. It is noteworthy that
the actress avoids the risk of “what is called in artistic
slang ‘a blue role’ that’s a schematic demonstration of
diverse virtues and good qualities neglected with the
alien evil will” [8, 190]. Respectively, the metatext of
the role is suggested as “quiet love, light joy and inevitable harm” with moments of “lyrical truth”, “sunny
idyll” [8, 190]. In the episode limited to eight cues at
the beginning, the actress for a moment shows “the
inner presentiment of something ominous” as “a momentary flash of lightning from a remote, remote black
cloud” [8, 191]. The presence of fate as a transcendental power is here obvious.
Another sample of metatext in actor’s play concerns A. Buchma. In the role of Mykola Zadorozhny
in I. Franko’s “The Stolen Happiness” the lack of reconciliation between the two rivals is marked with the
particular hint because he “stretches out to him both
hands as in the second act when he (the rival-policeman) puts shackles upon them” so that “he awaits the
inevitable punishment but doesn’t reconcile himself
and doesn’t excuse” [16, 92]. Thus a mere gesture becomes the abstraction referring to the genuine intentions and relations. Another example of transforming
details into the signs of abstract generalities can be the
manner of speech as “the helpless prattle. It is the limit
of human humiliation and suffer” [16, 89]. Another
representation of abstract ideas is traceable in the role
of Puzyr from I. Karpenko-Kary’s “The Owner”. Here,
for example, after being wounded, “he moans further
not because of the pain but of the anxiety about the
business” [16, 45]. Such hints let come to a conclusion:
“It is not richness that serves to him; it is he who serves

of the past events so that “the past will begin to intrude
into the present more and more violently” [21, 39]. In
this respect, Liza’s scenic behavior in the interpretation
of Anya Natalushko demonstrates overt dependence
upon the abstractly conceived and guessed past. In particular, it is “the foreboding of the grief to come” [21,
119] demonstrated in the scene with the letter for her
sweetheart where the motif “unexpected brief” gives
grounds for the use of the words of another heroine
from another I. Turgenev’s novel “Rudin” [21, 121].
Here the generalization of situations and the transfer
of the cue as a latent quotation enable the use of means
that become the inseparable attribute of the subject.
The character’s predisposal determines the catastrophe: “She feels fear and awe before her future solitude,
and there’re no doubts that it will come forever” [21,
121]. Thus some abstractions such as passion and past
stand behind the text and account for seemingly spontaneous events.
Another sample of abstractions exerting an impact
upon the characters’ revelation in behavior is to be
found in A. Ostrovsky’s “The Dowerless Bride”. The
abstract essence of metatext in regard to the protagonist Larisa can be defined as “the tragedy of a soul person in the soulless society” where “Larisa’s drama has
begun still before the rise of the curtain”, her having
comprehended “that she can’t live among those people
and not to be a thing” thus disclosing “her conflicting
with the reified world” [21, 35]. The abstract problem
of reification becomes the latent power that propels the
action to tragedy. Of importance is the other problem
arising, that of the spontaneity of the events. One of
them is the inexplicable behavior of Larisa before the
encounter with her former sweetheart: “Perhaps never
in the role, one can’t play such seconds of the diffidence of a self-confident person, of doubts and the
presentiment of defeat” [21, 285]. Another moment of
spontaneity is to be found in the decisive scene before
the terminal parting from this sweetheart and the final
catastrophe: “Ostrovsky being always such definite and
circumstantial now omits leaving in shadow the most
important events” [21, 296]. Therefore, the interpreter
must imagine the transcendental data with the means
of abstraction. As to the sweetheart, it becomes clear to
him that “the burden of golden chains … is his voluntary serfdom” so that “he sells himself in serfdom” [21,
299]. As to Larisa, “she puts before him such obstacles
which compel him to disclose himself”, and as a result “she achieves clarity and truth” that are “common
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tion, as the ecphrasis of classical antiquity, become
the media serving the tasks of exegesis and necessarily
build up abstractions of the higher level in regard to
the primary data. This abstractedness is inseparably associated with the negative nature of these media as the
alternative and partial contrasts to the source. Due to
negative basis, the duality of abstractions becomes evident (in particular, as the division between subjects and
predicates). Metatext as the utmost abstractedness becomes the medium of textual metamorphism with the
aim of disclosing the transcendental sources of textual
entirety (in particular, such as ideal). While referring
to transcendental powers, it discloses the essentiality
that imparts spontaneity as the otherwise inexplicable
behavioral motivation at the stage. Performance then
looks like exegesis where the motivational forces
are to be disclosed through abstractions of metatext.
The productivity of the compilation of metatext is attested, in particular, with the descriptions of so-called
imaginary music (in the works of E. T. A. Hoffmann,
Th. Mann, H. Hesse).

to the richness, and it determines the absurdity of his
existence” [16, 46]. The ideals of personality stand
behind the roles and define the details of the actor’s
scenic behavior.
Conclusion. The morphological property of general transformability of textual universe reveals itself
in interpretation as the form of existence and results
in the generation of media encircling the primary text.
From the morphological viewpoint interpretative procedure is a special kind of mediation that is necessary
to provide the inner textual cohesion that is not given
with immanent textual means and must exist in imaginary reproduction (as a plot of a novel). Hermeneutic and heuristic means are initiated with the oscillatory procedure of approximating textual contents (the
hermeneutic circle) that begins with the conjectures on
the whole and correction with the details. It results in
the production of secondary, derivative imaginary texts
(existing in particular as the inner speech) that build up
the satellites of the primary interpreted text and serve
as a mirror for the reflection over it. Such derivative
provisionary auxiliary texts for interpretative reflec-
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Юдкін Ігор Миколайович
Герменевтика, евристика, морфологія: побудова метатексту як передумова інтерпретації
Анотація. Інтерпретаційні можливості запрограмовані структурою художнього тексту, що повинні розкриватися в процесі розуміння та виконання. З морфологічної точки зору інтерпретаційна процедура — це особливий різновид посередництва,
необхідний для забезпечення внутрішньої текстової зв’язності, яка не дана іманентними текстовими засобами, а повинна існувати в уявному відтворенні (як сюжет роману). Витлумачення тексту, згідно з герменевтикою, започатковується припущеннями про цілісність і відбувається як взаємна корекція цілого та частин коливальним процесом наближення до текстового
змісту (герменевтичне коло), де в уяві утворюються текстові супутники (наявні, зокрема, у внутрішньому мовленні) первинного інтерпретованого тексту, що служать “люстром” для рефлексії над ним. Така рефлексія розгортається як евристичний процес, де утворюються абстракції вищого рівня стосовно первинних даних. Абстрагування як основа евристики виявляє
двоїсту природу, зумовлену її заперечною природою як альтернативи до джерела, що відображено в поділі між предикатними
й суб’єктними абстракціями. Евристичний пошук спрямований на виявлення можливостей суб’єктів та їх актуалізації, позначеної предикатами, результатом чого стає осягнення сенсу (зокрема, упізнавання в театрі) як мета розгортання подій тексту.
Похідні абстрактні тексти-супутники, породжені інтерпретацією (приміром, режисерські коментарі), постають як особлива
форма посередництва в історичному житті текстів-першоджерел. Типізація тут характеризується інтервалом абстракції й
передбачає персоніфікацію, яку репрезентує ідеал як трансцендентна основа суб’єкта та інтеграції тексту. Опис характерів
через індивідуацію відсилає до здібностей суб’єкта, можливостей, які актуалізуються у вчинках, подіях. Межа абстрактності
текстів-супутників досягається в метатексті — описах творів (зокрема, музичних) за давнім каноном екфразису, що виглядає
як сценарій театральних казуїстичних експериментів.
Ключові слова: абстракція, герменевтичне коло, метаморфози, медіація, суттєвість, спонтанність, мотивація, ідеал, екфразис, екзегеза.

Юдкин Игорь Николаевич
Герменевтика, эвристика, морфология: построение метатекста как предпосылка интерпретации
Аннотация: Интерпретационные возможности запрограммированы структурой художественного текста, что должны
раскрываться в процессе понимания и выполнения. С морфологической точки зрения интерпретационная процедура — это
особенная разновидность посредничества, необходимая для обеспечения внутренней текстовой связности, которая не дана
имманентными текстовыми средствами, а должна существовать в мнимом воссоздании (как сюжет романа). Истолкование
текста, согласно герменевтике, начинается предположениями о целостности и происходит как взаимная коррекция целого и
частей колебательным процессом приближения к текстовому содержанию (герменевтический круг), где в воображении образуются текстовые спутники (имеются, в частности, во внутреннем вещании) первичного интерпретированного текста,
которые служат “зеркалом” для рефлексии над ним. Такая рефлексия разворачивается как эвристический процесс, где образуются абстракции высшего уровня относительно первичных данных. Абстрагирование как основа эвристики обнаруживает
двойственную природу, предопределенную ее отрицательной природой как альтернативой к источнику, что отображено в
разделении между предикатными и субъектными абстракциями. Эвристический поиск направлен на выявление возможностей
субъектов и их актуализации, обозначенной предикатами, результатом чего становится постигание смысла (в частности,
опознавание в театре) как цель развертывания событий текста. Производные абстрактные тексты-спутники, порожденные
интерпретацией (например, режиссерские комментарии), появляются как особенная форма посредничества в исторической
жизни текстов-первоисточников. Типизация здесь характеризуется интервалом абстракции и предусматривает персонификацию, которую представляет идеал как трансцендентная основа субъекта и интеграции текста. Описание характеров через
индивидуацию отсылает к способностям субъекта, возможностей, которые актуализируются в поступках, событиях. Предел
абстрактности текстов-спутников достигается в метатексте — описаниях произведений (в частности, музыкальных) за
давним каноном экфрасиса, что выглядит как сценарий театральных казуистических экспериментов.
Ключевые слова: абстракция, герменевтический круг, метаморфозы, медиация, сущность, спонтанность, мотивация, идеал, экфрасис, экзегеза.
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Анотація. У статті запропоновано критичний огляд різноманітних
концепцій культурного простору, розроблених у світовій та вітчизняній
науці протягом останніх десятиліть, а також — запропоновано шляхи
подолання кризи в теоретичних уявленнях про національну культуру та
простір її побутування, що увиразнилася на початку ХХІ ст. у ході спроб
осмислити процеси глобалізації. Зокрема, критичному аналізу піддані концепції: постмодерного гіперпростору Ф. Джеймсона, глобальних “шафтів” А. Аппадураї, публічних сфер Ю. Габермаса та Дж.Кіна, семіосфери
Ю. Лотмана, абстрактного культурного простору А. Карміна та інші. На
підставі аналізу основних недоліків наявних територіально-антропологічних
та абстрактно-філософських концепцій культурного простору запропоновано кілька постулатів, на яких може бути побудована нова модель національного культурного простору як сукупності публічних сфер, що ідентифікують себе з відповідною національною культурою, але не обовʼязково
“привʼязані” до національної території та юрисдикції. Сформульовано
також поняття єдності й цілісності національного культурного простору,
що характеризують відповідно його комунікативну всеохоплюваність та
ідентифікаційну несуперечливість.
Ключові слова: культурний простір, національна культура, єдність і цілісність національного культурного простору, публічна сфера, семіосфера,
топологічний простір, комунікація, глобалізація, ідентичність.

Слова культура та простір є багатозначними самі по собі,
а їх поєднання ще й множить оті багатозначності одна на одну.
Культуру можна розуміти в антропологічному сенсі, як увесь
спосіб життя певної спільноти, а можна — в галузевому (секторному), як окрему сферу діяльності, або ж — за Метью Арнолдом, який ототожнював культуру лише з “високоюˮ культурою, з “усім найкращим, що було придумане чи сказане у
світіˮ (про різні дефініції культури див. [3, 7‒14]). Натомість
простір може бути тривимірним простором матеріального
світу, абстрактним n-вимірним простором математики або
ще абстрактнішим топологічним простором — сукупністю
обʼєктів, що відповідають певному набору постулатів (аксіом). Простір може бути необмеженим (що з нього можна лише
перейти в інший вимір) або ж обмеженим (у цьому випадку
“простірˮ є синонімом обширу, терену, ареалу — наприклад,
етнічною територією, “життєвим просторомˮ чи “історичною
батьківщиноюˮ певного народу, місцем побутування його
культури).
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“повноструктурнаˮ національна культура І. Дзюби
[7]. Вони асоціюють культуру не з реальним, фізичним, а з уявним (концептуальним, абстрактним)
простором і є моделями культури (її внутрішньої
будови) у вигляді сукупності абстрактних елементів, поєднаних різними відносинами та звʼязками
(ієрархічними — вертикальними, комунікаційними — горизонтальними тощо). Нерідко просторові моделі цієї групи виступають розʼясненням концепцій першої групи.
Третю групу складають уявлення про культурний простір, що мають літературно-мистецьке проходження. Вони випливають із того міркування, що
художній твір, у певному сенсі, утворює свій власний “уявлений простірˮ, навіть цілий світ. Звідси — переконаність, що й художня культура певного народу, усі віртуальні світи окремих її творів
у своїй сукупності формують цілісний світ, віртуальний художній простір даної культури. Мабуть,
такі концепції допомагають у аналізі світогляду
чи образності окремих творів, чи всього доробку
якогось автора, але для проблематики даної статті
вони мають маргінальне значення.
“Приміряючиˮ досі напрацьовані концепції
культурного простору до сьогоднішньої реальності,
ми зустрічаємо низку проблем. Далі пропонується
огляд основних проблем, що виникають стосовно
більшості концепцій та моделей усіх трьох груп.
Насамперед — це дедалі менша адекватність
традиційного уявлення про “власнийˮ географічний
простір культури, зокрема — національної. Наприкінці ХХ століття у західній культурній антропології та суміжних науках сформувалось уявлення про
самоочевидність тріади: народ (нація) — країна
(держава) — (національна) культура. Здавалося
нормальним, що, скажімо, в Іспанії живуть іспанці,
говорять іспанською й належать до іспанської культури. Та коли турист заходить до якогось із барселонських музеїв, то йому пропонують путівники
різними мовами, серед яких нема “іспанськоїˮ, а є
натомість “Castillanoˮ i “Catalàˮ. Таких відхилень
від “нормиˮ навіть у Європі чи не стільки ж, скільки “нормальнихˮ національних держав, де домінують одна мова й одна етнонаціональна культура.
Той, хто вважає тріаду “один народ — одна краї-

Тому, вживаючи термін “культурний простірˮ
у науковому дискурсі, слід уточнити, про що йдеться, який простір якої культури. На жаль, так роблять не всі. Хоча словосполучення “культурний
простірˮ та його іншомовні версії часто зустрічаються в науковій літературі, але далеко не завжди
вони одержують чіткі дефініції. Така ситуація породила скептичні зауваги деяких науковців, як-от
О. Кравченка, що поняття “національний культурний простірˮ насправді “не має сталого змістовного наповнення; у вітчизняному публічному дискурсі воно здебільшого використовується як синонім
української національної культуриˮ [16, 13]; або
висновок О. Іванова, що “понятие “пространствоˮ
в современном обществоведении пользуется большой популярностью, …но, как правило, в большинстве публикаций — это лишь дань моде, словоупотребление без какой-либо обоснованной содержательной нагрузкиˮ [13, 19].
Усе ж не всі автори ухиляються від визначення
згаданого поняття, а “модаˮ на асоціювання культури з простором, насправді, доволі давня, бо випливає з реальності побутування культур. Спроб
концептуалізувати культурний простір, дати визначення цього поняття було чимало в другій половині
ХХ та на початку ХХІ ст.: їх можна умовно поділити на три групи. Перша — це дефініції та концепції
антропологічного походження, котрі ґрунтуються
на тій обставині, що будь-яка культура (в антропологічному сенсі) є культурою певної спільноти,
а вона, зазвичай, населяє певну обмежену територію. Окультурена й символічно наснажена, ця територія перетворюється для спільноти на “рідну
землюˮ, батьківщину. Трансформований культурою
фізичний простір (Реймонд Вільямс назвав цей процес “уписуванням себе у свою землюˮ [53, 4]) стає
основою “свогоˮ культурного простору спільноти.
Визначення цієї групи переважають у західній гуманітаристиці; простір (space) у них розуміється як
конкретний обшир, територіальний ареал побутування певної культури в антропологічному сенсі.
Друга група концепцій та моделей культурного
простору охоплює дефініції абстрактного характеру, що мають переважно філософське, соціологічне чи лінгвістичне походження й призначені для
просторового зображення внутрішньої структури культури. Приклади — “топологічний простір
культуриˮ та “семіосфераˮ Ю. Лотмана [18; 44] або
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залежних націй та їхніх автономних культур, ми
піднімаємо проблему розуміння соціальних змін
та культурної трансформації, що відбуваються у
взаємоповʼязаних просторах; нарешті, уявлення,
що ці простори є автономними, приховує під владою топографії — топографію владиˮ [36, 7‒8].
Деякі з цих закидів до “територіальної моделіˮ
національної культури є перебільшеними, адже вона
не заперечує соціально-культурного розшарування
й внутрішніх суперечностей будь-якого модерного
суспільства та мінливості його культури, проте залишає їх поза фокусом свого застосування.
Варто згадати концепцію суперечливого співіснування трьох культурних систем у сучасному
західному суспільстві, обґрунтовану американським соціологом Деніелом Беллом [28]. На його
переконання, уся суспільна культура західного суспільства ХХ ст. ділилася на кілька сфер (політичну,
економічну (сферу бізнесу) та сферу мистецької
творчості), у кожній із яких — свої окремі системи
вартостей, настанови й моделі поведінки. Бізнес керується інтересами матеріальної вигоди; поведінка
людей диктується прагненням фінансового успіху;
тут панує корпоративна культура підпорядкування
підлеглих босові. У політичній сфері декларуються засади громадянських прав і свобод, загальної
рівності, представницької демократії, а метою діяльності — суспільне благо. У сфері художньої
творчості керуються засадами індивідуального
самовираження, абсолютизують творчу свободу та
цінують оригінальність і новизну, а про рівність чи
суспільне благо як мету творчості мова не йде.
За Д. Беллом, саме гострі суперечності (культурні за суттю) між різними сферами життя породжують регулярні кризи в західному суспільстві
[28].
Схожий поділ суспільного життя на три різні
сфери зі своїми засадами та вартостями запропонував Юрґен Габермас, постулюючи істотні відмінності між системами правил, якими регулюються політична сфера, економіка та громадянське
суспільство (останнє він також називає “життєвим
світомˮ, Lebenswelt). У першій сфері, за Габермасом, панує адміністративна влада, у другій — влада грошей, а громадянське суспільство керується,

на — одна культураˮ нормою або ж ідеалом, до якого має прямувати модерна нація у своєму розвитку,
відхилення від цієї норми вважає проблемою, що її
розвʼязують різними засобами — від національного
просвітництва ХІХ ст. та ліберального “формування тонкої соцієтальної культуриˮ (В. Кімлічка [42])
кінця ХХ ст. — до класичного “перетворення селян
на французівˮ [52], “збирання руських земельˮ чи
навіть етнічних чисток.
Тріада “народ — країна — культураˮ в теоретичному плані була сильним спрощенням навіть у
ХХ ст., коли багатьом здавалося: усі народи світу
вслід за європейцями йдуть шляхом модерного
націєтворення, що передбачає секуляризацію громадського життя, мовно-культурну гомогенізацію
через загальну шкільну освіту й “цивілізуванняˮ
селян, асиміляцію іммігрантів, меншин та іншої
етнокультурної периферії. Однак наприкінці ХХ ст.
у західній культурній антропології згадану тріаду
піддано гострій критиці, аж до твердження, за яким
“концепцію культури як сукупності знань та уявлень, що їх поділяють усі, хто живе в національній
державі, більше не можна підтримуватиˮ [50, 12].
Автори спеціального випуску часопису Cultural
Anthropology, присвяченого просторовим аспектам
ідентичності та культурних відмінностей [30], вказали чотири основні недоліки згаданої “триєдиноїˮ
концепції як інтерпретаційної моделі:
по-перше, вона незадовільно трактує ситуацію
пограниччя культур, тобто того специфічного простору, де дві чи більше культур не стільки співіснують “поручˮ (обабіч умовної чи фізичної межі),
скільки переплітаються й активно взаємодіють по
всьому простору пограниччя;
по-друге, вона значною мірою ігнорує внутрішню неоднорідність (“нецілісністьˮ) тієї культури,
що їй “належитьˮ простір;
по-третє, вона малопридатна для аналізу
(пост) — колоніальної ситуації, коли в просторі
(колишньої) колонії присутня не лише “тутешняˮ
культура, а й культура метрополії, до того ж взаємини між двома культурами нерівні — ієрархізовані через політичне домінування та соціальний
престиж “панськоїˮ/“білоїˮ культури;
по-четверте, “проблематизуючи ландшафт не32
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Робітничі рухи на захист громадських свобод, на
кшталт польської “Солідарностіˮ, у цьому світлі виглядають, як понятійно суперечливі явища. Більше
того — громадянське суспільство визначене ним,
як сфера потенційної свободи, й тому розглядається позитивно, а економіка — навпаки, негативно,
як сфера “необхідногоˮ, де все визначається грішми. Такий підхід є сумнівним. Життєві передумови
для економіки також виводяться за межі аналізу.
…Виходить, що учасники економічної діяльності
ніколи не займаються благодійництвом, не виконують жодних громадянських обовʼязків ...ˮ [15, 26].
Насправді ж, за твердженням Дж. Кіна, “учасники економічних процесів завжди дбають про свої
справи та виконують роботу настільки, наскільки
вони користуються ендогенними джерелами “соціального капіталуˮ; іншими словами, економіка, у
якій вони діють, занурена в ширше громадянське
суспільство, що забезпечує соціальну взаємодію, базовану на таких нормах, як довіра, надійність, дружні звʼязки, ненасильницька взаємоповагаˮ [15, 26].
Тому можна сказати, що економічне (а також
політичне) життя значною мірою ґрунтується на
тому ж культурному фундаменті, що й життя громадянського суспільства. Це не означає ані браку
внутрішніх суперечностей у цьому підґрунті, ані
браку зворотного впливу (економіки й політики —
на культуру).
У своїй критиці Габермасової концепції публічної сфери (або “життєвого світуˮ) Дж. Кін іде
далі, показуючи не лише спільність світоглядноціннісного фундаменту діяльності в громадській
сфері з діяльністю у сфері популярної культури,
а й єдність зовнішніх проявів, типових практик у
цих сферах, іншими словами — їхню, сказати б,
генетичну спорідненість: “…Незрозуміло, чому
в принципі концепція “публічної сфериˮ мусить
неодмінно бути повʼязаною з ідеалом міжлюдського спілкування, спрямованого на досягнення
консенсусу завдяки переконливій раціональній
аргументації (тобто того, що Габермас називає
“verstaendigungsorientierten Handelnsˮ [37]). У дослідженні телевізійних ток-шоу Соня Лівінгстон та
Пітер Лант переконливо показали, якими способами студійна аудиторія таких шоу спростовує панівні

принаймні потенційно, законами соціальної солідарності та вільного публічного обговорення важливих питань, раціональної дискусії між поінформованими опонентами [38, 47]. У пізніших працях,
щоправда, Ю. Габермас бідкався, що шляхетні засади функціонування громадянського суспільства,
сформовані в добу Просвітництва, у наш час споживацтва та комерційних мас-медіа вже зіпсувалися [2].
Габермасова концепція претендувала на роль
нової пост-марксистської всеохопної моделі суспільства, своєрідного нео-істмату. Згадати про неї
тут варто хоча б тому, що деякі українські науковці
саме на цій моделі будують свої концепції цілісності національної культури [25].
Як Беллова, так і Габермасова концепції суспільної культури давно стали обʼєктами обґрунтованої критики. Інші науковці зауважували, що
насправді ці три сфери соціальної культури (і, відповідно, системи настанов та вартостей, що в них
панують) — не автономні, а тісно повʼязані. Зокрема, художня культура в поєднанні з бізнесом дала
комерційну популярну (масову) культуру, де керуються приблизно тими ж законами, що й у бізнесі,
але це не заважає мистецькому творові бути головним складником створюваного такою культурою
продукту. Творчість плюс політика дає заангажоване мистецтво, що обстоює громадянські свободи
або національні ідеали. Аби ж зʼясувати, що дає поєднання бізнесу з політикою, прикладів у Україні
більше, ніж досить.
Британський філософ Джон Кін назвав концепцію Ю. Габермаса “невдалим аналітичним поділом
усієї позадержавної сфери на сфери економіки та
громадянського суспільстваˮ, а за методологічним
походженням — “нео-грамшіанською спробою
запровадити розрізнення між логіками, з одного
боку, політичної та економічної систем, …а з іншого — громадянського суспільства, яке ґрунтується
на законах солідарності та вільного спілкуванняˮ
[15, 25]. Дж. Кін зазначає, що Ю. Габермас завузько
визначив громадянське суспільство, представивши
його “як економічно пасивне, за означенням позбавлене будь-яких ресурсів власності, що дають можливість оборонятися чи поширювати свій вплив.
33
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переосмислити й наші уявлення про національний
культурний простір в умовах глобалізації. Власне, таке переосмислення вже відбувається. Один
із важливих підходів до розуміння глобалізаційних процесів запропонував А. Аппадураї [27].
Стрижнем підходу є просторова метафора: складна сукупність глобалізаційних процесів, явищ, дієвців представляється у формі кількох мінливих
“ландшафтівˮ (scapes) — техношафту (це терен
глобальних технологічних змін, що дозволяють
долати просторові перешкоди в культурній комунікації), фінаншафту (сфера глобальних фінансів,
що забезпечує діяльність світового культурного
ринку), етношафту (глобальні міграційні процеси
та формування “нових меншинˮ у більшості розвинених країн), медіашафту (простір електронних
мас-медіа та породжених ними комунікаційних і
культурних практик), ідеошафту (глобальне поширення ідеологій, завдяки якому поруч із давніми знайомими — лібералізмом, соціалізмом, націоналізмом — по світу поширилися ісламський
фундаменталізм, правоконсервативний популізм,
а віднедавна ще й ідеологія “русского міраˮ). Характерною рисою цієї концепції є поєднання в ній
матеріального простору з простором віртуальним,
“цифровимˮ, що його дехто вслід за Ф. Джеймсоном зове “глобальним гіперпросторомˮ [40].
Описані “шафтиˮ є не автономними, а повʼязаними між собою, що, однак, не робить їхню діяльність узгодженою й односпрямованою — навпаки,
на думку А. Аппадураї, має місце засаднича розлагодженість (disjuncture) глобалізаційних процесів,
тим небезпечніша, чим активніший їхній перебіг.
Ці глобальні процеси створили нові можливості
для збереження (а то й активного розвитку) культур та ідентичностей невеликих “знекоріненихˮ
чи “детериторіалізованихˮ спільнот, раніше приречених на асиміляцію, на втрату власного етнокультурного обличчя через відірваність від “свогоˮ
культурного простору (іммігранти, біженці, діаспорні громади, дрібні етнічні чи релігійні групи
тощо). Новітні технології, електронні мас-медіа та
світовий ринок дали можливість формувати з територіальних і суспільних “уламківˮ культурний простір нового — гібридного, мережевого, частково

філософські уявлення про раціональність, сформовані дедуктивною логікою, за якою існує набір процедур умовиводів, що за їх допомогою визначають
слушність певних тверджень, незалежно від змісту
висловлювань [43]. Лівінгстон та Лант обстоюють
легітимність таких форм “банальної аргументаціїˮ,
як сварки (що їм притаманні емоційність та прагнення відстояти власні переконання за будь-яку
ціну), проповіді, політична риторика та оповідки,
де аргументація будується безсистемно, з повторами думкиˮ [15, 174].
Тут Дж. Кін фактично пропонує розглядати сферу побутування культури (культурний простір) як
публічну сферу або ж сукупність публічних сфер.
Не обійшов Дж. Кін увагою й територіальної концепції національного культурного простору, хоча й
обмежився загальними твердженнями про її невідповідність сучасним медіальним реаліям: “… ключова просторова метафора, на якій ґрунтується громадське мовлення, сьогодні вже не відповідає тенденціям розвитку мас-медіа… У наші часи просторові комунікаційні мережі переживають динамічні
зміни. Давнє домінування структурованого державою та обрамленого її територією громадського
життя, опосередкованого радіо й телебаченням,
пресою та книжками, уже добігає кінця […] завдяки розвитку мережевих комунікаційних структур,
не привʼязаних до певних територій, а тому вони
легко обходять або подрібнюють будь-яку просторово цілісну публічну сферу, обмежену кордонами національної держави. Ідеал монолітної
публічної сфери, повʼязаний із концепцією територіальної республіки громадян, уже застарів. Замість цього громадське життя сьогодні, фігурально
кажучи, стало обʼєктом “нової феодалізаціїˮ — не
в тому сенсі, який вкладав у це слово Габермас, а в
сенсі модуляризації, утворення складної мозаїки
різномасштабних та взаємно повʼязаних публічних сфер, що змушують нас радикально переглянути наше розуміння громадського життяˮ [15, 161].
Можна додати, що в тому ж напрямку (від
привʼязки до національної території — до просторового структурування культури, зокрема національної, як сукупності публічних сфер, утворених
ключовими дієвцями культурного життя) доцільно
34
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різних нішевих груп і мереж тощо. Однак були й
спроби наукового “відкриттяˮ принципово нових
етнокультурних спільнот із власним культурним
простором нового типу — не цілком територіальним і водночас майже глобальним.
Наприклад, запропонована британським соціологом П. Ґілроєм концепція “чорної Атлантикиˮ
(Black Atlantic) мала ключовими поняттями саме
“гібридністьˮ та “діаспорністьˮ. Вона описувала
просторово-культурну ситуацію в трикутнику, що
його утворюють острівні карибські країни (колишні британські колонії з населенням африканського
походження) та афро-карибські емігрантські громади в Британії та США. П. Ґілрой пояснював, що
“чорна Атлантикаˮ — це “концепція, що наголошує
міжкультурність, the in-betweenˮ (перебування між
чимось і чимось), водночас “її фундаментальним
відправним пунктом був процес креолізації, коли
нові відносини, культури та конфлікти розпочали
своє існуванняˮ [34, 209].
Цей афро-карибський “культурний архіпелагˮ
разом зі шляхами масових міграцій через Атлантику, на погляд сучасних британських науковців, утворює “єдиний простір, у якому йде постійний обмін
і діалог. …Такий інтернаціональний простір долає
націоналістичні публічні сфери і створює низку
ідентифікаторів та спільних чинників (mutualities)
для людей з однаковою, хоч і варіативною історією
гноблення, дискримінації та боротьби, у якій шляхи (routes) не менш важливі, аніж коріння (roots)ˮ
[45, 142].
П. Ґілрой зазначив, що все це не утворює цілісної “культури, яка плине, заповнюючи собою акуратні етнічні форми; навпаки — це є радикально
незавершений соціальний процес само-означення
й трансформаціїˮ [34, 61].
Зауважу, що значно раніше від теоретичної
“чорної Атлантикиˮ виникла цілком практична ідея
“Полоніїˮ як єдиного етнокультурного простору поляків у самій Польщі та поза нею, що за її зразком у
нас розвивають концепцію “світового українстваˮ.
Діячі “Полоніїˮ та “світового українстваˮ таки намагаються “заповнювати акуратні етнічні формиˮ,
хоча й гібридності не цураються (див., напр., [47]).
Роки, що минули від появи праць Ґілроя та

віртуального типу.
Зворотним боком цієї медалі стало те, що значно
ослабли асиміляційні процеси; навіть давно сформовані, здавалося б, західноєвропейські нації знову
опинились у стадії болісного формування, але вже
на іншій, полікультурній і поліконфесійній основі.
Для таких процесів “нового націєтворенняˮ В. Кімлічка запропонував свою концепцію “тонкої соцієтальної культуриˮ як своєрідної оболонки, що має
охоплювати етнокультурне різноманіття сучасної
політичної нації, не знищуючи його [42]. Утім, проблема подальшої долі національних ідентичностей
та національних держав Заходу всерйоз постала
лише в останні роки, унаслідок глибокої кризи Євросоюзу та реальних загроз розколу Бельгії, Іспанії, Великої Британії. Натомість наприкінці ХХ ст.
західним культурологам здавалися актуальнішими
інші національно-культурні проблеми, породжені
глобалізацією. У вже цитованій праці А. Ґупти й
Дж. Фергюсона про потребу перегляду територіальної концепції національної культури заявлялося: “У світі діаспор, транснаціональних культурних
потоків та масових міграцій населення старомодні
спроби картографувати нашу планету як сукупність
культурних регіонів або ж “батьківщинˮ руйнуються строкатою юрбою постколоніальних симулякрів
та двійників, серед яких — відтворення Індії й
Пакиcтану в їхніх лондонських постколоніальних
імітаціях, чи відродження з попелу передреволюційного Тегерану в сучасному Лос-Анджелесі, чи
тисячі інших подібних культурних мрій-міражів,
що виникають у багатьох місцях по всьому світу.
У цій грі культурних діаспор знайомі межі між
“тутˮ і “тамˮ, між центром і периферією, колоніями й метрополією розмиваються… При цьому
культурна визначеність метрополії підважується не
менше, хоча й у інший спосіб, аніж у колонізованої
периферіїˮ [36, 10].
У цьому та схожих описах глобалізованого
культурного простору бачимо деяку розгубленість
перед новими явищами, а науковий “конструктивˮ
обмежився “дескриптивомˮ — закликами вивчати й описувати згадані нові явища — “гібридніˮ
культури та ідентичності іммігрантських громад,
біженців, детериторіалізовані культурні практики
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якого, поза традиційною “етнічною територієюˮ,
належать діаспорні громади та українознавчі осередки в різних країнах, а творча комунікація між
ними забезпечує інституційну повноту національної культури.
Намагання науково перетравити наслідки глобалізації породило деякі курйозні концепції на кшталт
“постмодерного гіперпросторуˮ Ф. Джеймсона
[40; 41], який стверджував, що спричинені “пізнім
капіталізмомˮ глобалізаційні явища, зокрема новітні електронні мас-медіа, по-перше, дезорієнтують
нормальну людину, позаяк значно перевищують її
рецепційні можливості, а по-друге, створюють такий собі віртуальний світ, “гіперпростірˮ, котрий
намагається витіснити й підмінити собою реальний
світ і матеріальний простір. Навіщо це капіталізмові, Джеймсон пояснював так: реальні ринки матеріальних благ уже перенасичені, тож буржуї створюють ринки віртуальні й заманюють туди споживача,
пропонуючи йому віртуальні блага…
Хоча після появи постмодерної теорії
Ф. Джеймсона розвиток електронних мас-медіа
та ринків “віртуальних благˮ лише посилився, але
головні положення його концепції “постмодерного гіперпросторуˮ (нездатність людини до повноцінної рецепції нових медіа, витіснення реального
простору віртуальним) залишилися непереконливими. Більшість технологічних рішень, які уможливили створення такого популярного сьогодні
пристрою, як iPhone, завдячують свою появу не
капіталістичній гонитві за наживою, а державним
замовленням або федеральним грантам на наукові розробки, й лише згодом їх використання було
комерціалізоване. До того ж у використанні новітніх медіа-технологій та в їхньому контролі чималу
вправність проявляють не лише капіталісти, а й ісламські терористи, китайські комуністи та російські чекісти.
А найкращим аргументом проти “перевищення
рецептивних здібностей людиниˮ згаданими медіатехнологіями є їхня величезна популярність. Сучасні “ґаджетиˮ активно використовують не лише
технарі з університетською освітою, а й звичайні
підлітки, ба навіть африканські селянки. Нарешті,
світові ринки матеріальних благ, усупереч Джеймсо-

Макґіґена, показали, що їхні погляди на формування “інтернаціональних і ненаціоналістичнихˮ
спільнот на ґрунті расово-етнічного походження
були надто оптимістичними. Описаний ними процес консолідації расово-етно-релігійних діаспор не
дуже сприяв подоланню етнонаціоналізму й расизму на Заході, а в чомусь навіть їх посилював. Адже
функціонування культурних просторів на кшталт
“чорної Атлантикиˮ певною мірою підважує
територіально-культурний простір поліетнічної
Британії й тим самим посилює місцеві “націоналістичні публічні сфериˮ, за виразом Дж. Макґіґена.
А те, що самі Ґілрой та Макґіґен є противниками
“уявлень про культурну чистоту, байдуже, білу чи
чорнуˮ [45, 142], у цьому випадку не має значення.
З огляду на описані явища, у культурній антропології почала розвиток концепція мережевого (а
не територіального) способу існування культури
(зокрема й національної), за умови збереження її
інституційної повноти (institutional completeness),
котру слід розуміти як “умови існування певної
групи в межах більшого суспільства, що забезпечують відтворення її головних інституцій (господарчих, політичних, родинних, освітніх), та уможливлюють існування меншої групи без значного соціального змішування з більшою групоюˮ [35, 303].
Деякі бездержавні нації та етноси, зокрема діаспорні, зуміли створити для свого існування більшменш задовільну інституційну повноту завдяки
можливостям, що їх дало діаспорне, “мережевеˮ
існування. А за умов глобалізації, з розвитком інформаційних технологій, “мережевеˮ існування національних культур перестає бути винятком. Те, що
традиційно вважалося присутністю елементів національної культури поза її “власнимˮ простором, стає
важливим складником “мережевогоˮ культурного
простору нації. Сучасна українська культура була
б біднішою й цілком інакше себе усвідомлювала,
якби на Заході, зусиллями культурних інституцій
діаспори, не був створений хрестоматійний збірник “Розстріляне Відродженняˮ, не розвинулися
творчість Я. Гніздовського, поетів “нью-йоркської
групиˮ, історіографія І. Лисяка-Рудницького тощо.
Український національний культурний простір
можна, отже, уявити як своєрідний архіпелаг, до
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ну, не переситилися, а просто пересунулися — здебільшого до Азії. Замість витіснення “реальногоˮ
світу й матеріальних товарів віртуальними, бачимо
дедалі ширше використання віртуальних ринкових
майданчиків (як-от: Amazon або e-Bay) для купівліпродажу цілком матеріальних благ.
Донедавна в осмисленні наслідків глобалізації
для національних культур та їхніх культурних просторів переважало очікування їхньої ерозії, занепаду з одночасним формуванням “космополітичної
альтернативиˮ [51] чи навіть “глобальної культуриˮ
[32]. Аргументувалося це тим, що сучасні глобальні економічні, соціальні, політичні сили долають
національні кордони; що значна частина інформаційної й культурної продукції виробляється транснаціональними корпораціями; що національні держави та їхні інституції нездатні встановити ефективний контроль над глобальними інформаційними, фінансовими, товарними потоками навіть на
власних територіях.
Ці аргументи сьогодні виглядають непереконливими. Ті держави, що всерйоз ставили завдання взяти під контроль свій інформаційний простір
(як-от: Китай чи Росія), досягли в цьому чималих
успіхів, а культурний продукт, що його формальним виробником є транснаціональна корпорація,
зазвичай, зберігає виразні національні чи етнічні
риси (якщо це продукт гібридної культури, то він
просто поєднує риси кількох культур). Окрім того,
сучасними інформаційними технологіями з успіхом користуються як “космополітиˮ, так і націоналісти й фундаменталісти. Ентоні Сміт іще у 1990
році зауважив, що новітні інформаційні технології
“уможливлюють глибшу й інтенсивнішу взаємодію
між членами спільноти, які мають спільні культурні характеристики, передусім мовуˮ, а тому забезпечують новий імпульс “відродженню етнічних
суспільств та їхніх націоналізмівˮ [49, 175].
Отож чутки про близьку смерть національних
культур і зникнення їхніх культурних просторів
унаслідок глобалізації є перебільшеними. З цього
приводу британські соціологи Д. Хелд і Е. Макґрю нагадують: “Боротьба за національну ідентичність і національну державність була такою
масштабною, що скептики (ті, хто не поділяє за-

хоплення глобалізацією — О. Гр.) не вірять, буцімто сили глобалізації, зокрема так звана глобальна
мас-культура, зможуть розмити національність.
Прихильники першості національної ідентичності
наголошують на тривкості та глибинному впливі
національних культур у порівнянні з ефемерністю
та “ерзацнимиˮ якостями продукції транснаціональних медіа-корпорацій — гамбургерами, кокаколою та поп-ідоламиˮ [39, 31].
Цитовані автори звертають увагу на подальшу
суспільно-політичну релевантність національних
культур та ідентичностей (що для сьогоднішньої
України стало особливо злободенним): “Національні культури… є й залишатимуться надалі дуже
важливими джерелами етичної та політичної мотивації… Більше того, новітні електронні мережі
комунікації та інформаційні технології, що нині
поширюються світом, сприяють пожвавленню й
посиленню традиційних форм національного життя, зміцнюючи їхній впливˮ [39, 31].
Прихильники думки, що національні культури
зберігають життєздатність і значення, вказують і
на те, що досі не існує “ані спільного глобального резервуару колективної памʼяті, ані спільного
глобального способу мислення, ані універсальної
(всесвітньої) історії, що на них і крізь них могли
б обʼєднатися народи. Є лише строкатий набір політичних понять і систем… З огляду на глибоке
коріння етно-історій та розмаїття способів їх перелицювання, таке не має дивувати. Попри потужні
глобальні потоки інформації, образів та людей, є
мало ознак формування якоїсь універсальної чи
глобальної культури, і так само мало ознак занепаду політичного значення націоналізмуˮ [39, 32].
Утім, неспроможна сформувати “космополітичну альтернативуˮ національним культурам, глобалізація водночас створює нові технологічні й комунікаційні можливості для їхньої ерозії, особливо коли
йдеться про поліетнічні, багатокультурні суспільства сучасних національних держав. Хоча новітні
глобальні комунікаційні мережі справді уможливлюють контакти й спілкування між представниками різних територіально віддалених спільнот і
культур, вони водночас “породжують гостре усвідомлення відмінностей, неймовірного різноманіття
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чинника не є визначальним, що засвідчується існуванням дуже різних культур, сформованих у дуже
схожих природних умовахˮ [31, 125].
Довкілля в цьому визначенні — то окультурений географічний простір, у якому суспільство
фізично існує, хоча ним не визначається. Через
це у схемі, що нею К. Дюпуї показує, “як структурується культура суспільстваˮ, блок “Довкілляˮ
розташований не в основі структури культури, а
збоку, як і блок “Релігіяˮ. Центр схеми займають ієрархічно розташовані блоки: “Уявлення про світˮ,
“Вартостіˮ, “Традиціїˮ та “Політичні, господарчі,
суспільні структуриˮ. А нижній рівень структури утворюють блоки “Потреби та сподіванняˮ і
“Паттерни поведінки, настановиˮ [31, 126]. К. Дюпуї розвиває свою стратифікацію далі: відносить
релігію до першого рівня культурної структури,
уявлення про світ — до другого, систему вартостей — до третього; традиції, політичні, економічні,
суспільні структури — до четвертого [31, 126-128],
й на цьому зупиняється, лишивши деякі блоки “без
пропискиˮ.
Нагадаю, що в концепції топологічного простору культури (або семіосфери) Ю. Лотмана [44]
ідеологія (міфологія) є “законодавчим центром, що
генетично походить від первісного міфологічного
ядра й відтворює світ як щось цілком упорядковане, з єдиним сюжетом i з вищим сенсомˮ. Цей законодавчий центр утворюється “групою текстів,
котрі посідають особливе місце в загальній системі
культури саме як нормотворчий механізм, що стосовно всіх інших текстів даної культури посідає
мета-рівеньˮ [44, 162].
Просторова образність у цьому випадку не надто чітка: той самий ключовий складник культурного простору зображується спершу як її ядро, а потім — як щось розташоване понад усією рештою
елементів, на мета-рівні.
Інакшу стратифікацію структурних елементів
культури та іншу “архітектурнуˮ просторову образність запропонували американські культурологи
Дж. Накбар та К. Лоуз. Їхня культурно-просторова
модель має назву “Дім популярної культуриˮ й
включає 5 рівнів-поверхів:
‒ “підвалˮ; у ньому — “фундаментальні віру-

стилів життя й систем вартостей. Таке розуміння
може сприяти міжкультурним домовленостям, але
часто воно веде до наголошення на несхожості, унікальності, а відтак — до фрагментації культурного
життя. Усвідомлення відмінності “іншогоˮ зовсім
не гарантує інтерсубʼєктивної згоди, що яскраво засвідчили історії з книжкою Салмана Рушді та з данськими карикатурами на пророка Магомета, коли
європейські публікації спровокували лють у далеких мусульманських країнахˮ [39, 32].
Отже, традиційне уявлення про простір побутування національної культури як “окультуренийˮ
терен, обмежений кордонами національної держави, сьогодні доцільно не “списувати до архівуˮ, а
модифікувати, враховуючи, з одного боку, комунікаційні можливості сучасних інформаційних технологій, що дозволяють долучити до простору “історичної культурної територіїˮ архіпелаг діаспорних громад із їхньою гібридизованою культурною
активністю; а з іншого боку — врахувати існування
в межах “материковоїˮ національної культурної території активних осередків інших культур, котрі,
своєю чергою, можуть як увійти складовими частинами до національного культурного простору,
так і “виламатисяˮ з нього, ідентифікуючи себе з
національними культурами інших країн. Власне,
ідентичність, а не розташування таких осередків і
є визначальним чинником.
Перейдімо до розгляду другої групи концепцій культурного простору, що трактують його як
простір абстрактний, нематеріальний. Наприклад,
французький культуролог Ксавʼє Дюпуї запропонував схему просторової структури культури,
повʼязану зі структурою суспільства, котре її сформувало: “Культуру визначають два чинники, котрі
потужно впливають на структуру, взаємодію між
елементами та “кістякˮ будь-якого суспільства:
- релігія (ідеологія), що лежить у підвалинах
культурного досвіду націй; її містичний вимір
частково визначає уявлення про світ, систему вартостей, соціальні структури, традиції, настанови та
паттерни поведінки;
- довкілля, роль якого теж важлива, позаяк його
сприйняття людьми опосередковується репрезентаціями, міфами та віруваннями; утім, вплив цього
38
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ною, Лотман пропонував іще один просторовий
образ для неї — музейну залу: “Уявімо собі залу
музею, де в різних вітринах виставлені експонати
різних епох, написи відомими й невідомими мовами, інструкції з дешифрування, складений методистами пояснювальний текст до виставки, схеми
маршрутів екскурсій і правила поведінки відвідувачів. Якщо ми сюди помістимо ще самих відвідувачів з їхнім семіотичним світом, то вийде щось,
що нагадує картину семіосфериˮ [20, 53].
Таке визначення нагадує “шафтиˮ А. Аппадураї, хоча за змістовним наповненням приклад Лотмана скромніший — присутні в ньому дієвці є, по
суті, пасивними споживачами запропонованого їм
культурного багатства, а ті, хто його створив, лишилися десь поза залою-культурою.
Проблематичним елементом концепції семіосфери є також границя, котра буцімто забезпечує
окремішність (отграниченность) однієї семіосфери щодо інших і водночас уможливлює перехід/
трансляцію з однієї семіосфери до інших. Таке уявлення добре спрацьовує для випадку “одна мова —
одна (національна) культураˮ, але не в глобалізованому світі. Запитаймо: чи англійська, американська, ірландська, шотландська літератури належать
до тієї самої, чи до чотирьох різних семіосфер? Чи
те, що шотландець, американець, ірландець читають В. Скотта, В. Вітмена, Дж. Джойса без перекладу, означає, що жоден не долає міжкультурної
“границіˮ, що усі сприймають їх однаково?
Літературні мови — не єдині символьні системи, що діють у культурах. Є мови академічної та
популярної музики, хореографії, візуального мистецтва. Ними теж треба володіти, однак, аби сприйняти твори/тексти цими мовами, дорослій людині,
зазвичай, не потрібно долати границю національної культури — інколи важчими для подолання
виявляються барʼєри виховання й соціального статусу. Соціокультурна (само)ідентифікація буває не
менш, а то й більш важливою для приналежності
до певного культурного простору, аніж володіння
відповідною мовою (мовами).
Є певна проблема й із поняттям ядра (чи кількох
ядер) семіосфери. За Лотманом, ядро — це текст чи
група текстів із домінантним (часто сакральним)

вання (міфи) та вартостіˮ;
‒ “перший поверхˮ — також “вірування та
вартостіˮ, але, вочевидь, уже не фундаментальні;
‒ “поверх артефактів — обʼєктів та людейˮ
(їх поділено на “ікони, героїв та знаменитостейˮ,
а сам “поверхˮ — на дві “кімнатиˮ: для створених
уявою та для реальних обʼєктів і осіб);
‒ “поверх подій — початків, середин та
закінченьˮ (вони, своєю чергою, теж діляться на
дві “кімнатиˮ, названі “мистецтвоˮ та “ритуалиˮ);
‒ “горищеˮ, вміст якого — культура повсякдення [46, 21‒23].
“Підвалˮ та “перший поверхˮ у сукупності утворюють cultural mindset, тобто сформоване культурою бачення світу. Автори пояснюють, що два
верхні “поверхиˮ культури є видимими, явними,
натомість cultural mindset — навпаки, невидимим,
але всі “поверхиˮ та “кімнатиˮ — тісно повʼязані
між собою, їхні “мешканціˮ впливають один на одного “у важливі способиˮ [45, 22].
Зауважу, що в обох описаних абстрактнопросторових моделях структура культури постає
єдиною й цілісною, а візуальною метафорою для
цього слугує будівля (з єдиним фундаментом та під
єдиним дахом). У деяких моделях такою метафорою виступає жива клітина. Наприклад, семіосфера Ю. Лотмана має ядро, периферію та оболонку
— границю [18; 19]. Ключовими рисами семіосфери, за Лотманом, є її відокремленість (отграниченность) від не-семіотичного або іно-семіотичного
простору, неоднорідність (завдяки поділу на ядра
та периферію), бінарність, діахронна глибина (накопичення протягом тривалого історичного часу
різних смислів тих самих символів — те, що деякі
науковці вслід за “археологом знаньˮ М. Фуко [33]
називають седиментарністю культури, від латинського sediment — осад [36]).
Як співвідносяться поняття семіосфери та національного культурного простору? Прямої відповіді
на це у Лотмана немає, але, з огляду на центральну
роль, що її в семіосфері посідає унормована літературна мова та створена цією мовою література (що
притаманно культурам модерних націй), останній
має вважатися різновидом семіосфери.
Окрім порівняння семіосфери з живою кліти39
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ня) різних типів організації суспільної взаємодії
(суспільний розподіл праці, соціальні інститути,
неформальні обʼєднання тощо);
‒ критерії оцінки суспільного й культурного
[sic] життяˮ [22, 5].
Далі авторка переходить до стратифікації так визначеної культури: “…по-перше, на підставі способу
набуття та використання знань у культурі виокремлюються рівні — спеціалізований (що передбачає
професійну підготовку) та буденний (повʼязаний з
безпосередніми міжособистісними стосунками)...
По-друге, на підставі існуючого в суспільстві розподілу видів діяльності на цих рівнях виділяються такі види культури, як економічна, політична,
правова, філософська, наукова, художня, релігійна — на першому рівні; домашнє господарство,
міжособистісні стосунки, мораль, буденний світогляд, практичні знання й досвід, буденна естетика, упередження й забобони — на другому рівні;
загальна освіта, засоби масової інформації, заклади
культури — на третьомуˮ [22, 6‒8].
На жаль, Е. Орлова не пояснила, що собою являє “третій рівеньˮ, і чи є в такій культурі якийсь
“небуденнийˮ світогляд та “небуденнаˮ естетика.
Мабуть, є, але вони належать до спеціалізованого рівня культури, “що передбачає професійну
підготовкуˮ — скажімо, художня творчість — лиш
для людей з дипломами мистецьких вишів, а релігія — для священиків. Е. Орлову, мабуть, не цікавили питання цілісності культури, звʼязків між окремими елементами (рівнями) цієї структури. Принаймні вона їх ані констатує, ані проблематизує.
Присмак схоластики мають і чимало інших
концепцій культурного простору, запропонованих
сучасними російськими культурологами. Схоластика починається від розпливчастості базових понять. Наприклад, А. Бистрова чомусь ділить на
різні типи “определения культуры как системы
коммуникацийˮ та “системные определения
культурыˮ, а далі пропонує “рассматривать культуру как состояние человеческого бытияˮ, хоча далі
схвально цитує Мамардашвілі: “Мы нигде не застаем человека вне состояния культурыˮ [1, 94‒97].
Якщо культура є єдино можливим станом буття
людини, то чи не втрачає таке її визначення ана-

статусом та “законодавчоюˮ функцією в культурі
(Біблія, Коран, пʼєси Шекспіра, “Кобзарˮ Шевченка, “Капіталˮ Маркса). Але чи самі тексти відіграють “законодавчуˮ роль, чи створені на їхній базі
протягом національної культурної історії інтерпретації та “уповноважені” інституції? На користь
другого припущення свідчать взаємно несумісні
інтерпретації тих самих священних текстів різними релігійними спільнотами (і не так спільнотами,
як “уповноваженимиˮ на те інституціями й ієрархами). На ґрунті різних, але авторитетних тлумачень
сакральних текстів виростають різні практики,
формуючи різні культури.
Авторитетні інституції-тлумачі не лише транслюють на всю спільноту своє бачення канонічних
текстів, а й контролюють дотримання іншими цих
узаконених тлумачень, забезпечуючи тим власне
домінантне існування й ілюструючи собою Маклюгенів афоризм: “Medium is the messageˮ.
Отже, з урахуванням запропонованих тут уточнень і поправок, Лотманова семіосфера, принаймні для національного культурного простору, має
сьогодні не чітку “границюˮ, а радше напрацьовані
культурою механізми національної культурної самоідентифікації, а замість ядер-текстів — радше
авторитетні культурні й медіальні інституції, за
самоідентифікацією як національні, так й “іносеміотичніˮ. Іншими словами, маємо не єдину
національну семіосферу, а скупчення публічних
сфер, семіотично доступних для членів даного суспільства.
Семіосфера Ю. Лотмана — не єдина авторитетна концепція структурування культури, створена
в радянській та російській гуманітаристиці. Наприклад, у дефініції, запропонованій Е. Орловою,
культура ототожнюється зі “змістом суспільного
життяˮ, але до складу цього поняття включені як
нематеріальні, так і цілком матеріальні обʼєкти:
“Культура розуміється як породжений людьми зміст
суспільного життя. Відповідно поняття “культураˮ
містить:
‒ обʼєкти, створені людьми (фізичні предмети,
теорії, художні образи, буденні уявлення), та природні, використовувані ними;
‒ зміст (знання та навички, нормативні уявлен40
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мистецтва “такˮ, а віртуальні обʼєкти — “иначеˮ).
Вершиною культурно-просторової схоластики виглядає виклад “соотношения категорий “культурное пространствоˮ и “пространство культурыˮ.
Є. Орлова, услід за І. Гуткіною [6], тлумачить їх
таким чином: “…культурное пространство подразумевает некую концентрацию: ценностную,
временную, пространственную, включая в себя
тип культуры, составляющий ментальность этого
пространства, его духовное содержание. Культурное пространство имеет границы, величину,
способность к утолщению и утоньшению, некий
идеальный аспект, определяющий сознание, способность взаимодействовать с другими культурными
пространствамиˮ [21].
Особливо вражають “ментальность этого
пространстваˮ та його “способность к утолщениюˮ… Який зміст вкладають цитовані мислителі в ці яскраві терміни, вони воліють не пояснювати. Енігматичне пояснення одержує й термін
“простір культуриˮ: “…пространство культуры…
имеет значительно больший масштаб и выполняет
констатирующе-информационную роль, определяя само существование культуры. Оно не может вступать во взаимодействие с пространством
другой культуры. Пространство культуры содержит нетленные ценности, вечные как с позиции
существования во времени, так и в аспекте их
значения для каждого человека. …Пространство
культуры характеризует нечто сложившееся, устоявшееся, …а культурное пространство предполагает возможность движения и является механизмом
“окультуриванияˮ естественного пространстваˮ
[21].
Добре було б зʼясувати різницю між “величиной, способностью к утолщениюˮ (риса культурного простору) та “большим масштабомˮ (риса
простору культури). Можливо, тоді введення двох
термінів-близнюків виглядало б переконливішим.
Рідкісним прикладом використання математичної концепції простору є модель культурного
простору А. Карміна. Вимірність культурного простору він зробив, як і в просторі фізичному, рівною
трьом: вісь x означає когнітивний вимір; вісь y —
ціннісний; вісь z — регулятивний. За цього площи-

літичний сенс, зберігаючи лише сенс прагматичний — продемонструвати “наукову новизнуˮ своєї
статті?
Утім, оглядаючи моделі культурного простору,
запропоновані іншими науковцями, А. Бистрова слушно вказує на той недолік багатьох із них,
що вони розташовують у своїх моделях “концептуального культурного просторуˮ лише віртуальні а не матеріальні культурні феномени, хоча
структуру простору будь-якої культури формують як перші, так і другі: “Явления нематериального мира, духовные явления обладают теми же
непременными атрибутами — пространственными
и временными, разница лишь в специфике этих
атрибутов. …Культура, включающая в себя явления как материального, так и духовного свойства,
не может рассматриваться как целостность, если в
одних случаях мы изучаем ее бытие как в пространстве, так и во времени, в других же отказываем ей
в наличии одной или обеих форм бытияˮ [1, 96].
Натомість театрознавиця Єлєна Орлова визначає культуру як “четвертое состояние бытия
(ученые выделяют четыре состояния бытия —
бытие природы, бытие общества, бытие человека,
бытие культуры)ˮ, глибокодумно додаючи: “…она
[культура] не только существует в мире относительно самостоятельно и объективно по отношению к любому действительному субъекту, но и разворачивается во времени и пространствеˮ [21].
Якщо нагадати, що серед можливих “дійсних
субʼєктівˮ є й суспільство, яке творить цю нібито
самостійну від нього культуру, то таке засвідчення
лояльності до діамата виглядає трохи комічно. Далі
читача вже не дивують дані Є. Орловою визначення
культурного простору. Спершу це — “пространство
реализации человеческой виртуальностиˮ, а згодом
воно характеризується як “пространство концептуальное, [которое] выступает как помысленное и
претворенное в образе пространство, так или иначе
материализуемое в архитектуре, искусстве, картине мира и т. д.ˮ [21].
Виходить, що культурний простір є не стільки
простором, у якому живе культура, скільки сукупністю продуктів творчої діяльності (до того ж усі
вони “матеріалізованіˮ — твори архітектурні й
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плане они ведутˮ [13, 20].
Далі О. Іванов доходить висновку, що недоцільно визначати й аналізувати культурний простір
суспільства окремо від його соціального простору:
“Анализ культурного пространства или культурного поля должен опираться на общие представления
об едином социальном пространстве и его структуре. Многие авторы этого не делают, в результате
имеем неупорядоченную мозаику культурных пространств, структура которых часто не совпадает и
противоречит друг другу. На самом деле в социальном мире существует одно, единое социальное пространство, в котором множество социальных полей
(экономическое, культурное, информационное,
политическое, образовательное, научное и т.д.).
Важно подчеркнуть, что между полями существует
онтологический разрыв… Поля существуют независимо друг от друга, но могут и пересекаться. А
пересечения полей… создают социальные акторы,
каждый из которых одновременно находится в нескольких полях. …Перемещаясь из одного поля
в другое, социальный актор временно оставляет
свою позицию в этом поле, но она в нем остается.
Ансамбль социальных позиций в каждом поле —
самая стабильная структура в нем, его фундаментˮ
[13, 20‒21].
Чим запропонована О. Івановим концепція
окремого “культурного поляˮ в єдиному соціальному просторі засадничо відрізняється від розкритикованих ним інших концепцій, автор не пояснив.
Чи не тим, що він стверджує, буцімто “каждое поле
возникает, развивается, функционирует по общим
для всех полей закономерностямˮ [13, 21], а його
колеги таких тверджень не роблять (може, тому що
читали згадану працю Д. Белла, який твердив протилежне)?
Змальований О. Івановим образ соціального
актора, який переходить з одного поля в інше — і
назад, нагадує підзабутий вірш Маяковського про
російського “хитрого мужикаˮ, котрий “немножко
попашет, попишет стихиˮ…
На мій погляд, О. Іванов сплутав різні “поля
діяльностіˮ людей у суспільстві з різними абстрактними полями-площинами, на які ми можемо проектувати людську діяльність, і тоді ті самі дії ви-

ну, утворену вимірами x та y, він визначає як “духовну культуруˮ; площину; утворену вимірами z та
y — як “соціальну культуруˮ (виходить, що десь
поза суспільством існує культура “несоціальнаˮ);
нарешті, площина, утворена вимірами x та z, у
А. Карміна означає “технічну культуруˮ [14, 5‒7].
Чому елементи в такому просторі мусять розташовуватися лише на одній із площин, а не десь поза
ними, А. Кармін не пояснює. Це викликало критику інших культурологів. На думку А. Бистрової,
“остается неясным, как может социальная культура обходиться без когнитивных параметров, по логике Кармина, лежащих на оси X, духовная — без
регулятивной компоненты, а техническая — без
ценностнойˮ [1, 97].
Пропонуючи свою систему трьох координатних
векторів для культурного простору, Кармін не пояснив, чим вимірюватимуться ці координати. Справді,
відповісти на це питання непросто хоча б тому, що
той самий артефакт у сприйнятті різних людей стає
символом різних цінностей. Наприклад, новенький
iPhone останньої моделі в руках дівчини-підлітка
для когось є символом успіхів науково-технічного
прогресу, для іншого — зловісним символом глобальної експансії транснаціональних корпорацій;
для самої дівчини — перш за все статусним символом, що нарешті дозволить їй упевнено почуватися серед подруг, а для її батьків — чи то символом
їхньої батьківської любові й самопожертви (якщо
вони вперше купили дочці таку коштовну іграшку),
чи то символом дочірньої невдячності й егоїзму
(якщо ця покупка — не перша, а всі попередні —
поламані чи закинуті в куток як уже застарілі й немодні). Яку ж “координатуˮ ми припишемо цьому
артефакту по осі y?
Петербурзький культуролог О. Іванов після вивчення концепцій культурного простору, запропонованих А. Карміним, Є. Орловою, С. Прєсняковим
та іншими колегами, вказав на їхні численні слабкі місця, і стримано підсумував: “…приведенных
примеров достаточно для того, чтобы понять, сколь
разнообразны и несовместимы образы, онтологические представления культурного пространства в
разных направлениях научной мысли, у разных авторов, и к каким последствиям в методологическом
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Тенденція розчиняти українську національну культуру в потоці продукції, виробленої на території
України, …веде до зняття питання про національну якість цієї культури, а отже, і про саму культуру
взагаліˮ [7, 314].
Однак, на погляд І. Дзюби, є й інша небезпечна
крайність: “Маю на увазі своєрідний пуризм, який
обмежує сферу української культури явищами тільки україномовними, коли йдеться про вербальні
мистецтва, та, коли йдеться про мистецтва невербальні, явищами з очевидними рисами традиційних
національних стилів. Це призводить до ...хворобливого погляду на все те як щось вороже, ледве чи не
диверсію проти українського мистецтваˮ [7, 314].
Дзюба врешті-решт дійшов висновку, що в
культурному просторі України співіснують принаймні дві культури — українська та російська, причому перша навіть перебуває “в оточенніˮ другої:
“... скрізь в Україні українська національна культура функціонує сьогодні в сусідстві з російською
культурою, в оточенні російської культури, у діалектичній взаємодії з нею (що містить і співробітництво, і змагання, і конкуренцію), у тому числі й
російською культурою, яку творить на Україні російське та українське населенняˮ [7, 315].
З огляду на це І. Дзюба ставив завдання нової
“культурної українізаціїˮ, що її він окреслював у
термінах “естетичної конкретизаціїˮ національного
характеру культури та переосмислення її як цілісної
системи: “Доводиться знову говорити про потребу
філософської й соціологічної концепції української
національної культури та її різнобічної естетичної
конкретизації, а також про необхідність для кожного вчитися мислити категоріями не лише фаховими,
а й категоріями української культури як цілісності, як системи. ...Звідси й необхідність для творців
культури, діячів мистецтва відповідного самоусвідомлення та відповідного душевного стану, який
можна охарактеризувати як відчуття місії, як осмислений і одухотворений патріотизм, поєднаний із загальнолюдською широтою поглядуˮ [7, 325].
Десятьма роками пізніше І. Дзюба знову повертався до теми небезконфліктної присутності російської культури в Україні [8].
Сьогодні можемо вказати на певні внутрішні

глядають то як господарчі, то як культурні, а то
як громадсько-політичні. Адже багатовимірний
соціальний простір — це не набір полів-площин,
нібито окремих одне від одного, а весь обшир, охоплений цими площинами. Ведучи мову про культурний простір, ми не заперечуємо існування простору соціального, а лише абстрагуємося від тих
його вимірів, котрі не є “культурнимиˮ.
На жаль, українська гуманітаристика поки що
не може продемонструвати навіть такого, дещо
сумнівного, різноманіття концепцій культурного
простору, як російська. Довгий час мало не єдиною
теоретичною моделлю в українській культурології
була концепція повноструктурності національної
культури, запропонована І. М. Дзюбою наприкінці
1980-х років. Ключові її моменти він сформулював
так: “Сьогодні українська національна культура —
це культура з неповною структурою. По-перше,
тому що ряд її ланок послаблено, а деяких узагалі
немає. По-друге, тому що українська мова не виконує всіх своїх суспільних і культурних функцій,
а національна мова — це становий хребет національної культури, і навіть невербальні, несловесні мистецтва через ряд опосередкувань усе-таки
повʼязані з мовою, з уявленнями, оформлюваними
мовно... Національна культура — це не тільки твори професійного чи народного мистецтва, то вже її
вивершення, а її підґрунтя — це, насамперед, буденне життя слова й думки незліченних душевних
актівˮ [7, 313‒314].
Далі І. Дзюба підважив ототожнення української культури з усією культурною діяльністю та
надбанням, що територіально відбуваються чи містяться в Україні: “Досить часто ми — свідомо чи
несвідомо… під українською культурою розуміємо
просто механічну суму культурних явищ, наявних на території України. ...З однієї монографії
довідуємося, що в нас є буквально сотні українських документальних, ігрових, музикальних
телефільмів. А ми ж добре знаємо, що їх мізерні
одиниці. В іншій публікації називається кільканадцять “українськихˮ дитячих та лялькових театрів,
і доводиться гірко усміхнутися, бо “українськіˮ
вони тільки за адміністративно-географічною, а не
за мовною та культурно-мистецькою ознакою. [...]
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саних ситуацій можуть уважатися ненормальними, проблемними, лише якщо виходити з ідеальних уявлень про монолітну, панівну національну
культуру, що склалися в Європі в ХІХ столітті
під впливом культури англійської (британської),
французької, німецької. Навіть у імперській Росії
тоді освічені верстви ще не пишалися “великой
русской культуройˮ і не уявляли собі повноцінного
культурного життя без французьких та англійських
романів, німецької філософії, італійської опери,
архітектури й малярства, але водночас — і вони, й
еліти інших європейських народів прагнути створити й у себе щось подібне. Натомість у сучасному
світі більшість націй уже не переймаються браком
у них розвиненого оперного мистецтва, джазу чи
станкового живопису. Якщо талановита молода
людина хоче чимось таким займатися, то їде вчитися й творити туди, де таке мистецтво є, а якщо в
самій країні є публіка, що хоче таким мистецтвом
насолоджуватися, то світовий культурний ринок
без значних труднощів цей попит задовольняє, зокрема й через інтернет. Проблема у цьому напрямку виникає тоді, коли іноземні культурні індустрії
(або культурні індустрії метрополії) не просто “задовольняють тубільний попит у якісній культуріˮ,
а витісняють і душать місцеві культурні індустрії,
слабші в ринковому плані або беззахисні в плані
політичному. А в недавній історії України прикладів цьому було чимало.
Третій варіант “відсутніх ланокˮ — складніший
і концептуально, і політично. В аналізованій статті
І. Дзюба однозначно говорить про “російську культуру, яку творить в Україні російське та українське
населенняˮ [7, 315]. Однак і він би, мабуть, засумнівався, коли б його спитали: чи це означає, що до
російської, а не української культури слід відносити російськомовні повісті Т. Шевченка й Г. Квітки,
поезії Л. Вишеславського та Л. Кисельова, фільми
К. Муратової чи Р. Балаяна. Суперечливим, і то вже
давно, є питання приналежності спадщини (принаймні частини її) таких постатей, як Гоголь та Булгаков. І водночас — ніхто не протестує проти передачі північному сусідові “ексклюзивних правˮ на
яскраву творчість Едічки Лімонова чи С. Говорухіна. Україна та її культура в цьому плані не є унікаль-

суперечності запропонованої І. Дзюбою концепції
національної культури. З одного боку, він слушно
критикує “нульовий варіантˮ бачення української
культури як “механічної суми явищˮ, за яким навіть
фільм українофоба С. Говорухіна про повоєнних
московських бандитів уважається “українськимˮ,
бо вироблений він на Одеській кіностудії. З іншого — гасло “естетичної конкретизаціїˮ культури,
твореної в Україні, можна зрозуміти як заклик до
її гомогенізації в річищі національної традиції.
Інша суперечність стосується критеріїв віднесення
певних явищ до національної культури. З одного
боку, він проти “пуризмуˮ, обмеження української
культури “явищами тільки україномовнимиˮ та
“явищами з очевидними рисами традиційних національних стилівˮ, і закликав натомість творців
культури до “відповідного самоусвідомленняˮ (іншими словами, пропонував зараховувати до української культури тих діячів із їхньою творчістю,
котрі самі себе свідомо з національною культурою
ототожнюють). Але, з іншого боку, — і далі поділяв
культурні явища, творені в Україні, на приналежні
до української та російської культур таки “за мовною та культурно-мистецькою ознакоюˮ, а не за самоусвідомленням їхніх творців. Такий підхід, утілений у культурну політику, по суті, прирікав українську культуру на довге перебування “в оточенні
російськоїˮ. Інше важливе зауваження: твердження, що українська культура має неповну структуру,
І. Дзюба аргументував тим, що в ній “деяких ланок
узагалі немаєˮ. Таке твердження можна розуміти
по-різному:
‒ що українське суспільство не створило деяких форм культурної діяльності, котрі бачимо в інших, “повнішихˮ національних культурах;
‒ що деякі культурні потреби українського суспільства (чи його значної частини) задовольняються культурним продуктом іноземного походження;
‒ що насправді “відсутні ланкиˮ в Україні таки
є, але їх слід відносити не до української, а до іншої
(російської) культури.
Який із цих варіантів слід уважати проблемою
для національної культури? Залежно від наукових та світоглядних настанов — чи то всі три, чи
то лише деякі, чи то жоден. Перша й друга з опи44
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шляхом культурної гомогенізації українського суспільства, є діагнозом не українській культурі, а радше носієві таких поглядів.
До культурно-просторової тематики дотична й
праця Л. Чернюк і Т. Пепи [24], хоча присвячена
вона не культурному, а соціогуманітарному простору, що його автори описали так: “Серед просторів соціального характеру соціогуманітаринй
простір є найбільш вагомим і динамічним та являє
собою просторово-часове поєднання суспільних
обʼєктів, явищ і процесів у сукупності з природним оточенням. Соціогуманітарний простір — це
простір суспільства в сукупності з усіма сферами
оточуючого середовища (sic), для якого характерна
континуальність простягання й у той же час дискретність організаціїˮ [24, 297].
Із такої дефініції цілком зрозумілим є лише,
що авторам конче потрібен редактор, але якщо
навіть подумки замінити “континуальність
простяганняˮ — на неперервність, а “оточуюче
середовищеˮ — на довкілля, усе одно незрозуміло, скільки ж “сферˮ має оте середовище, що таке
“дискретність організаціїˮ (мабуть, це коли простір
є організованим лише в окремих точках), а головне — які ж іще “соціальні просториˮ (менш “вагомі й динамічніˮ) можуть існувати поза межами
так широко визначеного “соціогуманітарногоˮ?
Внесок у осмислення культурного простору
зробила також В. Піскун, запропонувавши цікаву дефініцію: “На нашу думку, культурний простір — це ідейно унаснажена формами культури й
обʼєктами (комплексами) буттєва сутність соціуму,
що увиразнюється у звичаях і способах поводження людини в повсякденному життіˮ [23, 10‒108].
У цьому реченні нагромадження ніби-наукових
словосполучень досягає такої концентрації, що
його аналіз, по суті, стає неможливим. Утім, основний зміст статті В. Піскун зрозумілий: по суті, вона
присвячена пошуку винних у тому, що “українці
так і не спромоглися самоствердитися у своїй державі через культуруˮ, “не змогли утвердити в нашій
країні українську “культурну гегемоніюˮ… Серед
причин такого лиха, окрім “кризової мораліˮ, “стереотипності мислення державної бюрократіїˮ та
надто високого “рівня культурної запозичуваностіˮ,

ними: згадаймо, що подібні питання виникають під
час “позиціонуванняˮ В. А. Моцарта й Г. Генделя,
Т. С. Еліота й Дж. Джойса, В. Набокова та Й. Бродського, П. Пікассо та М. Шагала, сотень інших діячів світової культури. Загальний підхід, мабуть,
може бути таким: вирішальною для “локалізаціїˮ
певного діяча та його творчості в культурному просторі (національному, світовому чи якомусь іншому) має бути свідома самоідентифікація митця, а
також — неексклюзивність ідентифікації (ніхто не
може заборонити американцям уважати частиною
своєї культури Т. С. Еліота, а ірландцям — сумніватися в ірландськості Дж. Джойса).
З-поміж сучасних вітчизняних праць на тему
культурного простору можемо вказати на дисертацію Т. Злобіної, де культурний простір розуміється
як окультурений фізичний простір національної
держави (певний розвиток поняття “культурний
ландшафтˮ) [12]. Кілька статей цій тематиці присвятив уже згаданий О. Кравченко, дійшовши висновку, що для українських науковців термін “національний культурний простірˮ є синонімом національної культури. На його думку, сам термін
“національнийˮ буцімто є політично заангажованим, що “призводить до замінення аналізу реальної
культурної практики конструюванням “потрібного
майбутньогоˮ, покликаного, начебто, обʼєднати населення країни… Формується певна ідеологема, за
якою конкретні форми культурних розбіжностей
у сучасному українському суспільстві інтерпретуються як ознака недосконалості національнокультурного розвитку. Звідси й прагнення цілісності національно-культурного просторуˮ [16, 14].
Таке пояснення звернень науковців, політиків,
діячів культури до проблематики культурного простору України видається дуже спрощеним. Адже,
окрім проблем “недосконалості національнокультурного розвиткуˮ, в Україні існують інші гострі проблеми з очевидним культурним корінням;
деякі “форми культурних розбіжностейˮ давно й
активно використовуються політичними силами в
Україні й поза нею, зокрема й із метою руйнування
її як незалежної національної держави. Інша річ,
що трактування мовно-культурної неоднорідності
самої по собі як проблеми, що її слід “лікуватиˮ
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нового типу цілісності національної культури, заснованої не тільки й не стільки на єдності історії,
території, традицій або розвитку продуктивних сил
суспільства, а на формуванні морально-практичної
свідомості як вирішального чинника відтворення
цілісності культурних процесів, що формуються в
умовах глобалізованого комунікативного соціального світуˮ [25, 17].
За свої прогнози “нового соціального світуˮ
Габермас був слушно критикований іншими філософами. Однак В. Щербина його пророцтва приймає цілком, що, утім, не заважає йому підривати
теоретичні підвалини цих пророцтв, стверджуючи,
що одне з ключових понять Габермасової концепції
суспільства — “життєвий світˮ (Lebenswelt) є науково непридатним: “Комунікативно-теоретичне
поняття життєвого світу безпосередньо для теоретичних цілей культурології є непридатним,
оскільки не дозволяє вичленувати обʼєктну сферу
соціально-наукового знання, сукупну сферу герменевтично доступних історичних і соціокультурних
фактів. Для цього придатне скоріше “повсякденне
поняття життєвого світуˮ. Таке повсякденне поняття вичленовує з обʼєктивного світу галузь подій,
про які можна розповісти, і відповідно — галузь
історичних фактівˮ [25, 26].
Що ж залишиться в “обʼєктивному світіˮ для
не-культурологів після такого вичленування? Вочевидь, лише “галузі подійˮ, про які розповідати
не можна, та “неісторичні фактиˮ. Але ж самому
Габермасові його теоретичне поняття не завадило
проаналізувати формування публічної сфери в Західній Європі… Водночас специфічне (якщо не
сказати — анахронічне й примітивне) Габермасове
визначення культури (“Культурою я називаю запас
знання, із якого учасники інтеракції, прагнучи досягти розуміння щодо чого-небудь у світі, черпають
інтерпретаціїˮ [25, 27]) В. Щербина цілком приймає
до використання, хоча якраз воно видається непридатним для змістовного аналізу національної культури та її цілісності. Адже, якщо за межі культури
винести все, окрім “запасу знанняˮ, використовуваного для інтерпретації реальності, культура, зокрема національна, утратить той ключовий складник,
що робить її живою — сьогоденні творчі процеси,

бачимо й просторові: “Як відомо, саме культурна
межевість України, помножена на геополітичний
детермінізм та історично зумовлені вектори тяжіння, є визначальною складовою сучасної системної
кризи…ˮ [23, 108].
Від такого діагнозу віє приреченістю: оскільки
всі згадані тут чинники існують споконвіку й нікуди в найближчій перспективі не подінуться, то й
“сучасна системна кризаˮ, виходить, не сучасна, а
вічна?
Про теоретичне осмислення культурного простору писали й інші вітчизняні автори (В. Дудник
[10], О. Доманська [9] та ін.), але їхній внесок здебільшого обмежувався оглядом доробку інших науковців із цього питання.
Вище, під час обговорення Габермасової концепції трьох сфер суспільного життя (політична,
економічна, “життєвий світˮ або публічна сфера),
згадано працю В. Щербини [25], побудовану на тій
концепції. З огляду на висвітлену вище теоретичну
сумнівність такого “фундаментуˮ, її можна б залишити без уваги, якби не те, що в ній анонсовано
чи не переворот у культурологічній науці на ґрунті
ідей Габермаса, піднесених до статусу “соціологічної теорії сьогоденняˮ: “…Щоб мати змогу побачити реальну (а не уявну) цілісність національної
культури, слід використовувати образи суспільства,
що генеруються соціологічною теорією сьогодення. (…) Сучасну культуру можна рефлексувати в її
цілісності, здійснивши “соціологічний поворотˮ у
культурологічних студіяхˮ [25, 15].
Іншими словами, якщо в суспільстві сучасної України не видно культурної (мовної, світоглядної) цілісності, то варто замінити свій “образ
суспільстваˮ на такий, котрий би дозволив “рефлексувати в цілісностіˮ навколишню реальність.
Далі автор переповідає теорії Габермаса, аби показати, як вони нам допоможуть рефлексувати нашу
культуру як цілісну, з чого стає ясно, що йдеться
не про суспільно-культурне сьогодення, а про перспективу — майбутній “новий тип цілісностіˮ,
що потребує нової свідомості, а її буцімто матиме
нове, комунікативне суспільство, сформоване завдяки глобалізації: “Логіка теоретизування Габермаса відкриває перспективу бачення переходу до
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бального суспільстваˮ з “глобальною культурою/
ідентичністюˮ, тим паче з іншим способом розумування (“новим розумомˮ) у глобалізованому світі
не виникає, натомість утворюються тисячі більших
і менших комунікаційних спільнот, що обʼєднують
людей зі схожими інтересами та поглядами, хай і
розкиданих територіально по різних містах, країнах, континентах (так звані echo-chambers або
“інтернет-бульбашкиˮ). Багато хто з мешканців цих
віртуальних веб-бульбашок живить ілюзії глобального поширення своїх прогресивних поглядів, аж
доки сувора реальність не дасть їм урок життя, засвідчивши: навіть у найрозвиненіших демократіях
Заходу принаймні половину суспільства найлегше
змобілізувати під гаслами “захисту власної країни
від навали чужинцівˮ, відгородження від “чужогоˮ
світу стіною тощо.
У “моделі Щербини-Габермасаˮ проблемним
є й інший, локальний рівень. Не пояснено, чи ця
локальність — фізична, територіальна чи віртуальна (коли йдеться про культурно-світоглядну близькість сусідів по комунікації). У першому випадку
нескладно бачити, що локальний рівень мав би
охоплювати також згадані “веб-бульбашкиˮ, і тоді
між локальним і глобальним рівнем немає жодної
різниці. У другому випадку локальний рівень явно
не тотожний національному (адже, як переконливо показав Б. Андерсон, модерні нації від початку
були “уявленими спільнотамиˮ, а їхній культурний
простір — “уявленим місцемˮ), а тому нація з її
культурою стає величезною “діркоюˮ в дворівневій
футуристичній “моделі Щербини-Габермасаˮ.
Справді, Щербина бачить певну проблему з національною культурою в умовах глобалізації, але
описує її так, що виходить, буцімто у “доглобальніˮ
часи не було соціальної взаємодії, що перетинала б
державні кордони: “Як тільки соціальна взаємодія
виходить за межі національно-державного утворення (тобто з розвитком процесів …глобалізації, які
потребують нового інформаційного середовища),
виникає неоднозначність ідентифікації їх суспільних взаємодій, виникає проблема співвідношення
глобального та локального, яка не вирішується в
межах образів одновимірного суспільства, одним
із проявів чого є те, що …в культурології виникає

а саме вони, а не накопичена спадщина (“запас
знанняˮ), майже неминуче сповнені суперечностей,
котрі й ставлять під сумнів цілісність культури.
Провівши часткову заміну фундаментальних
понять, В. Щербина, одначе, зберігає базований на
них Габермасів “нео-істматˮ, загальну схему переходу людства із буцімто застарілої фази “трудового
суспільстваˮ до нового, “когнітивного поліонтичного суспільстваˮ, де запанують нові форми розуміння
чи, як висловлюється Щербина, “різновиди розуму,
що є відповідними до специфіки соціальної взаємодії на цих рівняхˮ (локальному та глобальному).
Суспільство в такому світі, як ми вже знаємо,
має переродитися, ніби роздвоїтися на глобальне
й локальне, зберігаючи водночас якусь особливу
цілісність, що її Щербина не бачить у “життєвому світіˮ, а лише пропонує: “У цій ситуації цілком
слушним було б запропонувати модель цілісності,
яка спиралась би не на одне “суспільствоˮ, а на декілька — на нашу думку, на дваˮ [25, 29].
Далі він говорить не про два суспільства, і навіть
не про нову моральну свідомість, а про два “альтернативні типи розумуˮ — субʼєктно-центрований і
комунікативний: “…ця альтернатива фіксує наявність двох онтичних рівнів — локального та глобального, ці різновиди розуму є відповідними до
соціальної взаємодії на цих рівняхˮ [25, 29].
Звідки взявся “глобальний рівеньˮ, зрозуміло: у
світі йде глобалізація, утворюється (за Ф. Джеймсоном) “глобальний гіперпростірˮ, а хто ж вас пустить до гіперпростору зі старим розумом? Автор не
пояснює, що саме, яку спільноту має на увазі під
“локальним рівнемˮ — тусовку однокласників?
місцеву громаду? націю? “русскій мірˮ? Чи всі ці
рівні соціальної комунікації для нього — теж локальні й тому потребують одного типу розуму, чи
не всі, і тоді типів розуму описуване ним утопічне
множинне суспільство потребуватиме не два, а значно більше? І хто буде носіями кількох типів розуму — чи кожен індивід дістане увесь набір, чи
щось одне, по рознарядці, і буде поставлений на
якийсь один рівень комунікації?
Відповідей на ці запитання у Щербини шукати марно, але їх дає сама реальність світового
розвитку в останні десятиліття: жодного “гло47
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ної культури — під кінець своєї праці він, по суті,
замінює її “масштабуванням проблемного поляˮ
культурології: “…культурологічна рефлексія в наш
час постає перед проблемою масштабування проблемного поля: вибору між розумінням сучасних
соціокультурних явищ або як суто національно
детермінованих, або як таких, що пояснюються
винятково як прояв глобальної реальності, виключаючи одночасність обох варіантів, або непослідовно, еклектично їх поєднуючи, зводячи мотиви
діяльності різних соціальних субʼєктів один до одного, вибірково відносячи різні соціальні явища до
одного різновиду подійˮ [25, 30].
Вирішення цієї проблеми, за Щербиною, полягає в усвідомленні: гряде двоїстість і суспільства,
і “реальностейˮ, і навіть “типів розумуˮ, але їх
треба розглядати в єдності, бо “всі вони повʼязані
через людську діяльністьˮ. Виглядає, що автор сам
створив штучну проблему, примітивізуючи сучасну “культурологічну рефлексіюˮ, зводячи її підходи до трьох карикатур, а до того ж проігнорував
реальну множинність і суперечливість “уявлених
реальностейˮ, що існують сьогодні в українському
суспільстві й мають принаймні частково культурне коріння, підмінивши їх міфічним роздвоєнням
суспільства й навіть розуму на локальний та глобальний рівні.
Справді, у суспільстві сьогоднішньої України,
завдяки неоднорідному культурно-світоглядному
багажу різних етно-соціокультурних груп та завдяки існуванню в нашому культурному просторі
дуже різних за ідеологічною й політичною ідентифікаціями публічних сфер, небезконфліктно співіснують принаймні дві “уявлені реальностіˮ: одна
— та, в якій Україна обстоює свою незалежність,
демократію та європейський цивілізаційний вибір
у протистоянні з путінською Росією, і друга, в якій
— “Крым наш, русских войск на Донбассе нетˮ, а
націонал-фашистська київська хунта, підтримана
західними ґеями, гнобить російськомовне населення й розпинає “мальчиківˮ. Щербина, по суті,
пропонує вважати ці взаємно несумісні “уявлені
реальностіˮ цілістю, бо носіями їх усіх є гомосапієнси, здатні до раціонального розумування.
Якщо в “моделі Щербини-Габермасаˮ є якийсь

питання про можливість національної культури
як цілого в умовах сучасностіˮ [25, 32].
У Щербини виходить: якщо реальність (у цьому випадку — існування національних культур)
не збігається з його моделлю, то проблематичною
є не його модель, а неслухняна реальність. Насправді його химерно-футурологічний опис таки
зачіпає реальну проблему, уже згадану раніше в
цій праці, — проблему “розмиванняˮ політичних
і культурних меж нації під впливом глобалізаційних процесів. Але розвʼязання пропонується шукати не там, де їх знаходять інші культурологи, а
у фантастико-футурологічних ідеях “роздвоєнняˮ
суспільства, реальності, навіть “розумуˮ, у пошуках “нових форм раціональностіˮ.
Парадоксально, що в цих пошуках він пропонує спиратися “на засади цілісної національної
культуриˮ, щойно піддані сумніву: “На нашу думку, можна сформулювати гіпотезу, за якою має виникнути нова форма раціоналізуючої дії, виникатиме суспільство “подвійної раціоналізаціїˮ, у якому
сталість та впорядкованість відбуватимуться лише
у випадку досягнення співмірності, узгодженості
соціальної взаємодії у двох площинах — глобальній та локальній. Інформаційна взаємодія в такому випадку буде виступати засобом погодження,
співвіднесення глобального та локального соціальних порядків на засадах цілісної національної
культури…ˮ [25, 30].
Цікаво, засади якої саме національної культури
він хотів би покласти в підвалини “нової форми
раціоналізуючої діїˮ, зробити універсальним “засобом погодження глобального та локальногоˮ? Адже
таких культур багато, усі вони — різні, з погано сумісними системами вартостей. З огляду на загальне
світоглядне спрямування праць В. Щербини, є підозра, що йдеться про національну культуру, здавна відому всесвітньо-месіанськими претензіями —
ту, котра нещодавно подарувала світові ідеологію
“русского міраˮ.
В. Щербина все-таки науковець, а не політтехнолог, тож схильний бачити проблеми соціокультурної реальності крізь призму теоретичних абстракцій, і навіть підмінювати перші — другими.
Так сталося й із проблемою цілісності національ48
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ний ринок друкованих ЗМІ, книговидання та книготоргівлю, ринки інших культурно-мистецьких благ,
а також суміжні сфери — освіти, науки, діяльності
структур громадянського суспільстваˮ [4, 29].
Нескладно побачити, що в обох цитатах використано не антропологічне, а “галузевеˮ визначення
культури (з тексту закону зникли навіть згадки про
“суміжні сфери — освіти, наукиˮ). У системі законодавства таке обмеження, може, і виправдане (бо
вже діяли закони про освіту й про науку), але в науковій дефініції воно є явним недоліком. Інший недолік цитованого визначення — його “реєстровийˮ,
а не системний характер. Нарешті, обмеження
національного культурного простору територією
української юрисдикції також є вже анахронічним,
з огляду на міркування, викладені вище.
У праці [4] запропоновано й критерії єдності
та цілісності національного культурного простору,
без розрізнення цих двох понять: “Національний
культурний простір можна вважати єдиним і цілісним, якщо, по-перше, існують розвинені спільні
символьні системи (мова, система вартостей, національна культурна спадщина), що є комунікаційною базою всього суспільства; по-друге, культурні
потреби суспільства задовольняються передусім
завдяки національним виробникам культурного
продукту та національним каналам культурної комунікації; по-третє, немає значних груп у суспільстві, які б перебували поза сферою дії національних комунікаційних каналів за належності до інонаціонального культурного просторуˮ [4, 29].
Із того, як сформульовано другий та третій
критерії цілісності культурного простору, зрозуміло, що це визначення мало прикладне, культурнополітичне призначення — як обґрунтування розроблюваних тоді правових актів (зокрема, проектів законів “Про культуруˮ та “Про національний
культурний продуктˮ). Обділена увагою проблема
(не) приналежності до національного культурного простору місцевих проросійських (а не просто російськомовних) публічних сфер, схильних
ототожнювати себе з “русскім міромˮ, на користь
вирішення простішої проблеми регулювання діяльності іноземних (російських) ЗМІ в Україні.
Утім, головна засада, покладена в основу цитова-

конструктив, то він зводиться до погляду на культурну комунікацію як поінформоване розумування, шлях до вирішення суспільних проблем на всіх
рівнях (вище згадувалася критика цих уявлень
Дж. Кіном). Це все одно, що вірити: поясни політику на фактах, що він збрехав, і він припинить
брехати.
Розуміння й раціональне розумування — речі
корисні, але не замінять формування ідентичностей та колективних уявлень про світ і про історичне минуле. Розуміння тими, хто ототожнює себе з
українською нацією та національною культурою,
світоглядних настанов та логіки практичних дій
“русского міраˮ не означає й не має означати такого
собі соціокультурного єднання з цим специфічним
“типом розумуˮ в межах пропонованої Щербиною
“цілісності нового типуˮ.
На жаль, у сучасній Україні питання цілісності
національного культурного простору має далеко не
теоретичний характер — з причин, уже не раз тут
згаданих. Тому термін “національний культурний
простірˮ не лише часто зустрічається в політичних
дискусіях та публікаціях українських ЗМІ, а й увійшов до національного законодавства. Стаття 1 (Визначення термінів) Закону України “Про культуруˮ,
прийнятого 2010 року, визначила: “Культурний
простір України — сфера, у якій відповідно до
законодавства провадиться культурна діяльність
і задовольняються культурні, інформаційні та дозвільні потреби громадян, що охоплює, зокрема,
радіо і телебачення, друковані періодичні видання, книговидання, ринок культурних благ, а також
культурно-мистецьке середовищеˮ [11].
Така дефініція є результатом, сказати б, перекладу мовою нормотворчості та депутатського редагування визначення, запропонованого раніше автором цієї статті, який був серед розробників проекту закону: “Національний культурний простір
можна визначити як сукупність сфер cуспільнокультурної діяльності, котрі здатні забезпечувати
культурні, мовні, інформаційні потреби громадян
України. Він охоплює сфери мистецької, культурнопросвітницької, дозвіллєвої діяльності (професійної та аматорської), ефірний простір електронних
мас-медіа, українські ресурси Інтернету, національ49
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зуючи чи то єдність, чи то цілісність культурного
(або інформаційного) простору сучасної України,
зазвичай мають на увазі два різні аспекти проблеми — комунікативний та ідентифікаційний. Перший полягає в тому, що значна частина українського суспільства, принаймні донедавна, перебувала
практично поза зоною дії українських ЗМІ, поза
доступом до української національної культури
(книжок, фільмів, музики тощо), навіть поза комунікативним обширом української мови. Іншими
словами, частина громадянства існувала поза національним культурним простором України. Таку
ситуацію будемо називати браком єдності НКП.
Вирішити цю проблему можна, принаймні частково, розвиваючи національні публічні сфери та забезпечуючи якнайширший доступ до них.
Натомість проблема другого роду, ідентифікаційна, має місце тоді, коли в культурному просторі
країни діють впливові публічні сфери, що їхні ідентичності та ідеологічне спрямування їхнього контенту підважують або ж відкрито заперечують існування самостійної національної ідентичності та
окремої національної культури тієї країни, що в її
просторі вони діють. Таку ситуацію називатимемо
браком цілісності НКП. Наявність спільної мови
та доступність національного культурного продукту цієї проблеми не усуває — навпаки, може слугувати “пальнимˮ для її подальшого розпалювання,
адже факти, здатні підважити певні ідеологічні настанови чи вартості, часто не переконують, а лише
дратують прихильників відповідних настанов.
Ґрунтуючись на таких постулатах, можна вказати принаймні два підходи до моделювання національного культурного простору. Перший — спрощений і медіа-орієнтований, за яким моделюватиметься головним чином сучасна культура модерної
нації, а її культурна спадщина враховуватиметься
остільки, оскільки вона актуалізуватиметься в культурній комунікації. Це запропоноване в попередній
праці автора [5] й ґрунтоване на концепції трьох
типів публічних сфер Дж. Кіна [15, 161‒162] представлення національного культурного простору
як сукупності мезо-публічних та мікро-публічних
сфер, що охоплюють, принаймні частково, територію України, поширюють свою дію принаймні на

них визначень — культурний простір як сукупність
публічних сфер, у яких відбувається культурна комунікація членів “уявленої спільнотиˮ — зберігає
релевантність.
Тож на підставі проведеного критичного огляду
можна зробити кілька висновків щодо того, яким
вимогам має відповідати модель культурного простору суспільства, зокрема національного:
1. Вона має бути моделлю простору не “культури взагаліˮ, котра буцімто існує незалежно від
людини й суспільства як “окремий стан буттяˮ, а
простору культури певного суспільства, котрий
значною мірою збігається із його соціальним простором.
2. Оскільки культура будь-якого суспільства існує в матеріальному часопросторі, твориться й споживається реальними людьми, але містить також
безліч нематеріальних, “віртуальнихˮ елементів
(образів, ідей, символів, вартостей, настанов тощо),
модель повинна мати як матеріально-просторові
виміри, так і абстрактні.
3. У модельованому культурному просторі мають відображатися не лише продукти культурної
діяльності та “запас знанняˮ (те, що називають
текстами культури), а й самі процеси (практики)
їх творення та споживання, а також учасники цих
процесів — творці та споживачі культури.
4. Приналежність до простору певної культури
має визначатися не за фактом перебування певного
елемента чи дієвця по той чи інший бік міжкультурного “кордонуˮ, а через відповідність цього елемента/дієвця певному комплексу аксіом (критеріїв,
ознак, параметрів). Такими ознаками можуть бути
мова, територіальне розташування, самоідентифікація з певною культурою і спільнотою. Ця відповідність/приналежність, зазвичай, не є ексклюзивною. Наприклад, писання книжок англійською ще
не означає приналежності до англійської літератури й культури.
5. Нарешті, потрібно сформулювати більшменш точні дефініції єдності та цілісності культурного простору. Вище в цій статті та в багатьох
інших працях два згадані поняття трактуються як
синоніми. Доцільність розмежування їхнього значення та змісту обумовлена тим, що, проблемати50
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сторі. Натомість генератор є передусім інституцією, зазвичай медіальною, котра забезпечує свій
вплив у значно безпосередніший спосіб, комунікуючи своїй аудиторії (спільноти прихильників)
культурно-інформаційний контент (зазвичай, але
не обовʼязково, сформований у відповідності до
певного ідеологічного мастер-наративу). Нематеріальних вимірів для такого n-вимірного культурного простору та його елементів може бути в
принципі як завгодно багато, та ключовими, на
мою думку, є:
‒ здатність до продукування та споживання
культурного продукту;
‒ приналежність до певних комунікаційних
кодів (мови, інших знакових систем), що уможливлює культурну комунікацію за їх участю;
‒ (само)ідентифікація елементів культурного простору з певною спільнотою та її культурою
(можливо, не однією);
‒ позиціонування на шкалі (у площині) суспільних цінностей, що їх вони поділяють або символізують (прикладом такого моделювання систем
цінностей різних країн є “мапа цінностейˮ, укладена американськими соціологами за проектом World
Values Survey, з використанням двох осей: “традиційні — раціонально-світські цінностіˮ та “цінності виживання — самовираженняˮ) [54].
На всі ці виміри можна дивитися й крізь призму
практичної культурної політики, тоді вони обертаються: доступом до культури, культурною компетенцією, національною ідентичністю, суспільною
мораллю.
Для перших трьох вимірів складно запропонувати кількісну метрику, зате логічними виглядають
бінарні параметри близькості/віддаленості для
будь-яких двох елементів у культурному просторі.
За параметром здатності до продукуванняспоживання культурного продукту близькість означає, що до друкованих ЗМІ близькі ті, хто досі купує та читає газети; близькими до веб-блогерів є
ті, хто має доступ до мережі інтернет; натомість
по-справжньому близькими до автентичних танців
австралійських аборигенів або оперного мистецтва
залишаються ті, хто може їх чути й спостерігати
“наживоˮ. За параметром спільних комунікацій-

істотну частину її суспільства, а також ідентифікують себе з відповідною нацією та її культурою.
Кожна з цих публічних сфер утворюється, зазвичай, навколо елемента-генератора (ним може бути
ЗМІ зі своєю аудиторією, визначний культурний, чи
науковий, чи громадський осередок, мистецький
колектив зі своєю публікою, популярний інтернетресурс зі своєю “спільнотоюˮ тощо). Своєрідними
публічними сферами є також суспільні (державні
чи громадські) інституції регулювання культурних
практик — відповідні органи влади, інституції регулювання медіа-простору та ринку культурних благ,
осередки громадянського суспільства, причетні
до самоорганізації культурної діяльності. Будь-які
тексти культури, матеріалізовані чи віртуальні, у
такій моделі існують як зміст комунікації в межах тієї чи іншої публічної сфери. Якщо комунікації
відповідного змісту немає (скіфське золото лежить
у кургані, а не в експозиції музею; “небажаніˮ літературні твори — у “спецсховіˮ і т.д.), то як тексти
культури вони не існують. Поняття єдності та цілісності так визначеного культурного простору вже
розглядалися в праці [5].
Другий підхід до моделювання є повнішим,
загальнішим, але й значно складнішим. Він передбачає представлення культурного простору як
n-вимірного, частково фізичного, частково абстрактного, що в ньому існують елементи трьох типів:
‒ тексти культури різноманітних типів, утілені в матеріальних та нематеріальних формах (часто — в багатьох формах одночасно або в діахронному перебігу);
‒ члени суспільства — творці, поширювачі та
споживачі різноманітного культурного продукту;
‒ елементи-генератори публічних сфер (їх
уже описано вище).
Поняття елемента-генератора, запозичене
з математичної концепції простору Г. Вороного,
або ж “діаграм Вороногоˮ (Voronoi diagrams) [48],
за змістом близьке до поняття ядра в семіосфері
Ю. Лотмана, але має важливі відмінності. Ядро,
за Лотманом, — це текст чи сукупність текстів
культури, що мають особливий, часто сакральний
статус, тому потужно впливають на інші тексти
чи комунікативну діяльність у культурному про51
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культури). Так, існує кілька міфологізованих постатей і відповідно проінтерпретованих версій спадщини Т. Шевченка, від “революціонера-демократаˮ
в інтерпретації Луначарського-ШабліовськогоМороза до “національного Пророкаˮ в інтерпретації Донцова-Маланюка-Іванишина.
Проблема меж національного культурного простору та його цілісності в такій моделі формулюється як проблема просторової (топологічної) близькості тих елементів, котрі є номінально (територіально, юридично) приналежними до національної
держави. Адже за якимсь із запропонованих трьох
вимірів (а то й за всіма) вони можуть виявитися від
неї цілком далекими.
Математичним апаратом для формального дослідження в такий спосіб визначеного культурного
простору може слугувати вже згадана модель простору Вороного, але з кількома модифікаціями, котрі цю модель, на жаль, істотно ускладнюють.
По-перше, у класичній моделі Вороного генератори мають однакову потужність, що виражається в рівновіддаленості межі зон їхнього впливу. У
культурному просторі це, вочевидь, не так: різні
публічні сфери мають різні розміри (чисельність
аудиторій) та потужність впливу, обумовлену їхніми технологічними та мовно-культурними особливостями. По-друге, належність членів суспільства
до публічної сфери не є ексклюзивною, тобто чіткої
межі між різними сферами, по суті, немає: у моделі вони повинні немовби накладатися одна на одну
там, де є часткова спільність їхніх аудиторій. Утім,
подальший розвиток теоретичної моделі культурного простору на запропонованих засадах — то
справа наступних досліджень.

них кодів близькими є твори, написані тією самою
мовою, їхні творці та споживачі, що цією мовою
пишуть та/або читають; джазові музиканти та любителі джазу (незалежно від їх рідної мови); продукувальники та шанувальники “русского шансонаˮ,
голлівудських фільмів тощо. Приклад віддаленості
за цим параметром дав колись Дізі Ґілеспі, відповівши на запитання лікаря, чи є в нього на щось
алергія: “Так, на музику кантріˮ.
Навіть маючи спільну мову комунікації, різні
елементи культурного простору можуть виявитися
далекими за ідентичністю. Наприклад, Е. Лімонов,
він же Савенко, самоототожнюється з імперськорадянською культурою Росії, а етнічний росіянин
А. Курков — з культурою незалежної України, тому
використання ними тієї самої літературної мови не
означає просторово-культурної близькості.
Складним для моделювання є такий момент
функціонування культурного простору: окремі тексти культури (образи, символи), з огляду на їх різні
матеріальні чи віртуальні втілення та їх сприйняття
різними людьми в різний час, існують у численних
іпостасях, ставши сукупностями споріднених, але
не тотожних елементів. Створені культурною комунікацією численні іпостасі можуть по-різному
позиціонуватися в культурному просторі, водночас
зберігати спорідненість, якщо не єдність — як різні
варіанти міфу в теоріях К. Леві-Строса.
Водночас тексти культури як елементи культурного простору не “зависаютьˮ у ньому як щось
цілком самостійне та самодостатнє, а одержують
“пропискуˮ за певними елементами-генераторами
(зазвичай, таких адрес не одна, а кілька: провідні
публічні сфери національної культури мають власні
іпостасі ключових текстів та постатей національної
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Гриценко Александр Андреевич
Теоретическое осмысление культурного пространства: предварительные итоги
и практические выводы относительно национального культурного пространства Украины
Аннотация. В статье предложено критическое обозрение различных концепций культурного пространства, созданных
в последние десятилетия в зарубежной и отечественной науке. Рассмотрены пути преодоления кризиса теоретических
представлений о национальной культуре и пространстве ее бытования, ставшего заметным в начале ХХІ века в ходе
попыток осмыслить процесс глобализации. Предметом критического анализа стали, в частности, концепции постмодерного
гиперпространства Ф. Джеймсона, глобальних “шафтов” А. Аппадураи, публичных сфер Ю. Хабермаса и Дж. Кина, семиосферы
Ю. Лотмана, абстрактного культурного пространства А. Кармина и др. На основании анализа недостатков существующих
территориально-антропологических и абстрактно-философских концепций культурного пространства предложен набор
постулатов, на которых может быть построена новая модель национального культурного пространства как совокупности
публичных сфер, идентифицирующих себя с данной национальной культурой, но не обязательно привязанных к национальной
территории. Сформулированы также понятия единства и целостности национального культурного пространства,
характеризующие, соответственно, его коммуникативную охваченность и непротиворечивость идентичностей составляющих
его публичных сфер.
Ключевые слова: культурное пространство, национальная культура, единства и целостность национального культурного
пространства, публичная сфера, семиосфера, топологическое пространство, коммуникация, глобализация, идентичность.

Oleksandr Grytsenko
Theorizing Сultural Spaces: a Preliminary Overview of the Previous Theoretical Effort with Some Pragmatic
Conclusions for Ukraineʼs National Cultural Space
Summary. The article offers a critical overview of various theories of the cultural space developed by Ukrainian and foreign
scholars in the last decades. It also proposes a way to overcome the crisis that the theorizing of national culture and its space is currently
going through because of the difficulties of comprehending the globalization and its impact on modern nations. Among those reviewed
and analyzed are the theories of public sphere developed by J. Habermas and later by J. Keane, F. Jamesonʼs idea of the postmodern
hyperspace, the set of global “scapesˮ designed by A. Appadurai, the concept of the semiosphere elaborated by Y. Lotman, and others.
The analysis of the shortcomings of the existing concepts of the cultural space, both territory-related (anthropological) and abstract
(structural), serves as a starting point for the development of a new approach to the modeling of national cultural space. The article also
proposes a set of general postulates as a ground for a new theoretical model of national cultural space in the age of globalization. The
model is based upon John Keaneʼs concept of a public sphere as “a particular type of spatial relationship between two or more people,
usually connected by a certain means of communication (television, radio, satellite, email, fax, etc.) in which non-violent controversies
erupt… concerning the power relations operating within their given milieu of interaction and/or within wider milieux of social and
political structures”; there being micro-public spheres (on the local level), meso-public spheres (comprising millions of people on the
level of the territorial nation-state), and macro-public spheres on the global level. It is argued that public spheres tend to share not only
means and codes of communication but also collective identities (local, “tribalˮ, ethnic, national, etc). Therefore, national cultural space
is defined as a set of meso-public and micro-public spheres sharing a non-exclusive national identity, possibly a set of values, but not
necessarily the same national territory/jurisdiction.
The article also suggests new definitions for unity and integrity of the national cultural space. Both are better defined in a negative way,
namely: national cultural space lacks unity if a substantial part of the national population exists beyond it, possibly participating in some
other nation-stateʼs public spheres instead. Lack of integrity of a national cultural space, on the other hand, means that there are influential
public spheres in the national territory whose identities defy or undermine the identity of the core nation and/or its sovereignty.
Such situations are often perceived as policy problems, or even as national security problems, to be solved by various means, from
linguistic regulations for the media to minimum quotas for the national cultural product. These measures, however, could be not very
effective, for regulating the existing public spheres does not change their identities. To develop new ones using the new media could be a
better policy.
Keywords: cultural space, national culture, unity and integrity of national cultural space, public sphere, semiosphere, topological
space, communication, globalization, identity.
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Анотація. Статтю присвячено аналізу феномену піаніста-концертмейстера в соціокультурному просторі на прикладі роботи його з вокалістами. Даний феномен має бути зрозумілим у аспекті його особливого місця
в музичній культурі, де він є водночас украй важливим і недооціненим компонентом. У статті розглядаються різноманітні аспекти співпраці піаністаконцертмейстера й вокаліста, діалектичні протиріччя в їхній взаємодії.
Kлючові слова: піаніст-концертмейстер, взаємодія піаніста й
вокаліста, функції партії фортепіано, еволюція феномену піаністаконцертмейстера.

Актуальність. Постать концертмейстера в розмаїтті видів
музичної діяльності є водночас і вкрай важливою, і за цього — недооціненою. Особливо необхідним є осмислення роботи піаніста-концертмейстера з вокалістами, оскільки спів
є найбільш затребуваною й популярною формою музичної
діяльності, що висвітлює певні глибинні проблеми піаністаконцертмейстера в цілому. Адже тут взаємодіють інструмент
та людський голос, мелодія та слово. Саме в зв’язку з цим доцільно відстежити також і певне несправедливе ставлення до
концертмейстера з боку музичної професії, безперечно, найбільш популярної в музичному світі, а саме — професії співака.
Значущість професії концертмейстера виявляється у великій кількості присвяченій їй заходів, які відбуваються в Україні,
Білорусі, Росії (міжнародні конференції, майстер-класи, фестивалі-конкурси, радіопередачі [1]). Усеросійський фестиваль
оперних концертмейстерів у Москві, що відбувається з 2001
року, має промовисту назву “Діалог в ім’я цілісностіˮ, а щорічний міжнародний фестиваль-конкурс, присвячений російському романсу, що відбувається в Петербурзі з 2001 року, має принципову позицію в нагородженні концертмейстерів нарівні зі
співаками як рівноцінних учасників вокально-фортепіанного
дуету [14]. Згідно з умовами Міжнародного конкурсу в Сіднеї
(1977) сольні піаністи повинні були виступати ще й як акомпаніатори, така ж умова була й на І Загальносоюзному конкурсі
ім. С. Рахманінова (1983). Нарешті, у Гаазі (1986) відбувся
міжнародний конкурс піаністів-концертмейстерів [2; 156]. Значущість феномена концертмейстерства виявляється на вищих
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чанова аналізує генезис та сучасний стан концертмейстерської творчості в культурно-історичному
контексті [14]. Цікавими є сучасні роботи, які досліджують підвищення статусу піаніста-концертмейстера у зв’язку з розвитком нових вокальних
жанрів [8], акцентують увагу на рівноправності
його ролі в ансамблевій діяльності [16]. Утім, дослідниками зазначається, що нагальною є потреба
ґрунтовного концептуального вивчення феномену
піаніста-концертмейстера, яке б розглядало його
як у контексті історико-культурних процесів, так і
основних засад нинішнього функціонування цього
різновиду діяльності, із виходом на синтезуючий
рівень теоретичних узагальнень [14].
Метою дослідження є визначення основних
вимірів роботи піаніста-концертмейстера з вокалістами в соціокультурному просторі з огляду
їхньої генези й сучасного стану. Мета реалізується
в завданнях: виявити основні фактори становлення
професії концертмейстера, її функції й протиріччя
в роботі з вокалістами з погляду діалектики формування та виконання цілісного художнього твору;
проаналізувати глибинний сенс проблем у роботі
піаніста-концертмейстера й визначити соціокультурні аспекти їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Насамперед, визначимо, у якому сенсі ми використовуємо поняття
“соціокультурнеˮ. У ньому акцентується увага на
тому, що соціальна реальність не є зрозумілою без
її культурної компоненти [22; 11]. Культура як когнітивна діяльність, що формує картину світу, усталену систему смислів, може існувати як реалізація
взаємодії між індивідами, оскільки оперує знаками, які зберігають своє значення тільки у спілкуванні між ними. Індивіди, своєю чергою, утворюють певні групи, у тому числі й на професійній
основі. Отже, нас буде цікавити, як цінності, які
виникали у сфері музичної культури, впливали на
статус піаніста-концертмейстера в його стосунках
з вокалістами.
Якщо зануритися в етимологію терміна
“концертмейстерˮ, його первинний сенс (італ. соnсеrtо — злагода, нім. мeister — найкращий), то слід
перекласти його як “майстер узгодженняˮ. Дійсно,
він володіє вмінням узгодити-гармонізувати дії ансамблістів, “утриматиˮ ціле [16]. В англомовних
країнах використовують щодо піаністів, що працюють з вокалістами, поняття “vocal coachˮ (“тренер
вокалістівˮ), у німецькомовних — “Meister Liedˮ

інституціональних щаблях підготовки спеціалістів
(асистентура — стажування в Україні, виконавська
аспірантура в Росії). У 2003 році в Росії створена
Гільдія піаністів-концертмейстерів, яка має як соціальну (захист прав), так і культурну (організація
конкурсів та майстер-класів) роль, сприяючи їх
творчому зростанню. Ще наприкінці радянської
доби внаслідок зусиль музичної громадськості розпочалася боротьба проти нерівності в статусі педагога та концертмейстера (менша зарплата, удвічі
менша тривалість відпустки й більше навантаження концертмейстера порівняно з педагогом). Але
відлуння минулого, а саме зверхнє ставлення до
концертмейстера з боку педагогів з вокалу та учнів
(яких концертмейстер виховує нарівні з цими педагогами) усе ще має місце в системі як середньої,
так і вищої музичної освіти.
Перший у історії музики підручник для учнів
концертмейстерського класу був підготований в
Україні львівським професором Т. О. Молчановою
[18; 145]. Соціокультурний статус піаніста-концертмейстера було піднято до рівня педагога (за
обсягом навантаження, тривалістю відпустки, заробітною платнею) великою мірою завдяки ініціативі Станіслава Віталійовича Саварі, професора
Донецької консерваторії, який започаткував процес
створення Асоціації українських концертмейстерів, і врешті-решт став першим концертмейстером — народним артистом України. До речі, одна
з частин його автобіографічної повісті має назву
“У боротьбі за гідність концертмейстераˮ [18; 140].
На жаль, останніми законодавчими актами у сфері
української культури статус концертмейстера знову знижується. Це є ще однією значною підставою
для соціокультурного аналізу феномену концертмейстерства.
Розробка проблеми. Існує чимала кількість
робіт, які поєднують у собі й теорію, й узагальнення практичного досвіду концертмейстерства,
проблему відповідної освіти взагалі й у класі
вокалу зокрема (К. Віноградов, Н. Гречишкіна, Н. Інюточкіна, Н. Крючков, О. Кубанцева,
А. Люблинський, Т. Молчанова, Д. Мур, Л. Повзун,
С. Саварі, М. Смірнов , Є. Шендерович ). Зокрема, О. Кубанцева приділяє увагу у своєму навчальному посібнику не тільки музично-фаховому,
але й філософсько-естетичному аспекту творчості
піаніста-концертмейстера, акцентуючи увагу на її
загальній виховній ролі у світі музики [11]. Т. Мол57
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[19]. Замість поняття “піаніст-концертмейстерˮ,
загальновживаного у нас, частіше використовуються такі слова, як “pianist-accompanistˮ, “pianistleaderˮ (“піаніст-акомпаніаторˮ, “піаніст-лідерˮ)
[6]. Поняття “концертмейстерˮ і “акомпаніаторˮ
не є тотожними, хоча у словниках (щодо піаністів)
часто вживаються як синоніми або майже як синоніми [8, 9]. Акомпаніатор (від французького
“accompagnerˮ — супроводжувати, що виходить
від латинського “companioˮ — супутник, товарищ,
компаньйон, спочатку — той, хто їсть хліб разом
із кимось) — музикант, який грає партію супроводження солісту на сцені, створюючи ритмічну
й гармонійну опору для нього. Якщо професійний
акомпанемент є запорукою успішного виконання
на сцені, то майстерність концертмейстера є передумовою зростання вокаліста на сцені й поза нею
(розучування із солістами їхніх партій, уміння здійснювати контроль якості їхнього виконання, знання їх виконавської специфіки й причин виникнення
труднощів, вміння підказати, спрямувати на вірний
шлях до виправлення тих чи інших недоліків). Відомий концертмейстер Є. Шендерович спростовував рецензійні кліше про концертмейстерське
“сприяння успіхуˮ соліста-співака або інструменталіста, наголошуючи на тому, що концертмейстер бере участь у творчому процесі від початку
до кінця, проходячи від задуму до результату через усі його муки [14]. В англійській мові поняття “концертмейстерˮ має приналежність тільки до
оркестру (перша скрипка), але не до праці з вокалістами. Саме так характеризувалося це поняття більш ніж століття тому в відомій Енциклопедії
Брокгауза та Ефрона [9; 146]. Коли, наприклад, у
сучасній кандидатській дисертації автор, аналізуючи естетичні аспекти вокального виконавства,
може згадати в процесі дослідження теми як значну фігуру звукорежисера, але забути про концертмейстера, здається, що за століття майже нічого не
змінилося.
На час зародження акомпанементу в античній та
середньовічній професійній музиці, коли вокальна
мелодія супроводжувалася унісонним або октавним
подвоєнням одного або кількох інструментів, його
роль була другорядною та необов’язковою. Розвиток гомофонно-гармонійного складу наприкінці
XVI — на початку XVII ст. зробив акомпанемент
гармонійною опорою мелодії. Уже тоді лунали голоси, що спростовували тези про “другорядністьˮ

акомпаніатора. У XVIII столітті французький композитор та клавесиніст Франсуа Куперен указував на хибність уявлень про акомпаніатора як про
“слугуˮ співака, скрипаля, віолончеліста, погляд
на нього як на представника найменш достойної з
усіх музичних професій. Насправді ж вона, на думку Куперена, може бути джерелом як самоповаги
та самозадоволення для музиканта, так і засобом
комунікації з іншими митцями. Несправедливо,
уважав він, що “весь час концерту акомпанемент на
клавесині можна порівняти з фундаментом, який
підтримує всю будову..ˮ [18; 7], однак акомпаніатор отримує схвалення публіки останнім, а його
діяльність майже ніколи не обговорюється. Живу
художню ілюстрацію до проблеми нерівноправ’я
концертмейстера зі співаком можна знайти в одноактній п’єсі-монолозі французького драматурга ХХ ст. Марселя Мітуа “Акомпаніаторˮ. Геройакомпаніатор, сповідуючись перед публікою в залі,
скаржиться на несправедливість власного становища: він поділяє зі співаком страх перед сценою, але
ніколи не поділяє ані аплодисментів, ані гонорарів
[12]. Таким чином, показано певну жертовність
концертмейстера в процесі забезпечення якості
“кінцевого продуктуˮ, після “завершенняˮ якого
слава дістається іншому. Але ця жертовність, як
наголошує С. Саварі, не є відмовою від свого артистизму та майстерності інтерпретації. Не може
бути справжнім концертмейстером той, хто виконує примхи соліста, подібно до галантного кавалера, що пропускає “дамуˮ вперед [18; 157‒158].
У сучасному світі концертмейстер — найбільш
поширена серед піаністів професія. Його потребують класи всіх (крім піаністів) спеціальностей і
на концертній естраді, й у хоровому колективі, і в
оперному театрі, й у хореографії, і в класі концертмейстерської майстерності. Без концертмейстера
та акомпаніатора не обійтися музичним та загальноосвітнім школам, палацам творчості та центрам
естетичного виховання, музичним та педагогічним
училищам та вишам. Однак існує протиріччя між
високою затребуваністю та поширеністю професії
концертмейстера та її, так би мовити, “хронічноюˮ
недооціненістю, тавром “вічно другогоˮ, помилковою позицією, що грати “під солістомˮ та ще й “по
нотахˮ нібито великої майстерності не потребує.
Підготування співака й забезпечення синтезу музики та слова на сцені вимагає активізації аналітичного начала в роботі концертмейстера. Долаючи
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цей нелегкий тягар, він досягає художнього єднання всіх компонентів твору, що виконується. У роботі концертмейстера поєднується універсальне та
індивідуальне. Він і творець-виконавець, і педагог,
і психолог, але водночас усе це використовує, реалізуючи своєрідність власної індивідуальності та
в узгодженні з особистістю співака — виконавця в
навчальних, концертних і конкурсних програмах.
За звернення до історичних основ питання бачимо, що багато десятиліть поняття “концертмейстерˮ
характеризувало музиканта, який керує оркестром,
пізніше — групою інструментів у оркестрі. Концертмейстерство як окремий різновид виконавства
й навчальний предмет з’явилося у другій половині
Х1Х століття, коли велика кількість романтичної
камерної, інструментальної та пісенно-романсової
лірики потребували особливого вміння акомпанувати солісту. Крім того, зростала кількість концертних залів, оперних театрів, музичних навчальних
закладів. У той час концертмейстери були зазвичай “широкого профілюˮ й вміли робити багато:
виконували з листа хорові та симфонічні партитури, читали в різних ключах, транспонували фортепіанні партії на будь-які інтервали та ін. Пізніше універсальність утрачається з процесом диференціації всіх музичних спеціальностей. Твори,
написані для кожної з них, ускладнюються, тому
й концертмейстери спеціалізуються для роботи з
певним типом виконавців. Роль концертмейстера
ще більше посилюється в інструментальній та вокальній музиці XIX — XX ст. У романсах Ф. Шуберта, Й. Брамса, М. Глінки, О. Даргомижського,
С. Рахманінова, М. Мусоргського, інших композиторів ХІХ — ХХ ст. акомпанемент перестає бути
тільки ритмо-гармонійною підтримкою, фоном
для сольної мелодії, а стає у ХХ ст. майже рівноправною партією, що підкреслює та посилює виразність мелодії та тексту, поглиблює психологічний та драматичний зміст музики, створює виразний та ілюстративний фон, “договорюєˮ те, що не
було вимовлене солістом [4, 8; 21, 92]. Знаменним
є те, що славетний піаніст, засновник Петербурзької консерваторії Антон Рубінштейн не мислив
підготовку своїх учнів без оволодіння романсами
Шумана, бо “хто не вміє співати, той не зможе добре зігратиˮ [18; 145].
Цікаво, що критик романтизму, філософ Гегель, скептично висловлювався з приводу того,
що сучасна поезія найвищого ґатунку (наприклад

Ф. Шиллера) зможе органічно поєднуватися з мелодією [3; 288]. Але сталося навпаки: пісенні цикли на вірші великих поетів підносять на новий щабель творчість як композитора, так і концертмейстера. Зростає різноманітність вокальних творів
та шкіл. Об’єктивний та неупереджений підхід
до концертмейстерства виходить з того, що партія
акомпанементу є не менш значним засобом художнього впливу, ніж сольна партія значної частини
вокальних творів. Великі виконавці завжди працювали поруч з освіченими концертмейстерами, набували й шліфували свою майстерність завдяки їхній
копіткій праці й таланту. Спираючись на власний
досвід, славетний концертмейстер та теоретик концертмейстерства Євген Шендерович писав, що безмежна любов до вокальної музики, а не нездібність
до сольної гри, спонукали його до спільного музикування [23]. До того ж, він обґрунтовує потребу
співаків у вдумливому концертмейстері тим, що
їм у цілому бракує музичної освіти значно більше,
ніж піаністам-концертмейстерам. Можна сказати,
що в піаніста та вокаліста різний баланс у взаємодії “природногоˮ й “культурногоˮ в роботі. Адже
у співаків голос з’являється в двадцять-двадцять
три роки, значна частина з них усвідомлює своє
покликання досить пізно. До того часу піаніст грає
вже років п’ятнадцять і вміє усе те, чому вокаліст
тільки навчається. Освічений, вдумливий концертмейстер, діючи з позиції не переваги, а допомоги,
стає незамінним помічником для співака, забезпечуючи йому можливість засвоєння музичного
матеріалу. Але, насправді, безцінною є поміч концертмейстера вокалісту, який ще не має своїх виконавських традицій, в інтерпретації нових складних
програм. Це може створити перешкоду навіть для
найкращого вокаліста. Саме в такій ситуації досвідчений концертмейстер здатний глибоко осягнути задум композитора, виявивши смак, відчуття
стилю твору, що виконується [23]. Феномен голосу
пов'язаний із творчістю більш безпосередньою —
“виявленням природних силˮ, в інструменталіста
ж творчість більш опосередкована, що зобов’язує
його поринути в культурну традицію. Наприклад,
Є. Шендерович, характеризуючи складність підготовки вокалістів, які співають романси Глінки, зазначає: “Співати дуже просто й водночас виразно, з
бездоганним “почуттям кантілениˮ — надзвичайно
нелегко. Потрібно, щоб безпосередність поєднувалася із великою майстерністюˮ [21; 93]. Для цього
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співака необхідно розспівувати, а в цьому життєво
важливою є допомога концертмейстера.
Зростаюча роль фортепіанної партії у вокальному виконавстві зобов’язує концертмейстера виробити у своїй діяльності цілісний погляд на музичний твір. Це потребує міцних знань теорії музики,
гармонії, адже без засвоєння таких понять, як стиль,
жанр, форма, музичний образ, виконавська інтерпретація, неможливий розвиток творчих навичок.
Концертмейстерська діяльність містить кілька аспектів: передусім, треба добре володіти інструментом (фортепіано), засвоїти закони ансамблевого виконання, знати темброві особливості голосу співака, мати впевнене знання нотного тексту як сольної
партії, так і партії супроводу. Під час музикування
народжується спільний для соліста й концертмейстера виконавський план: побудова гармонійного
цілісного образу музичного твору. Уважний виконавський аналіз з боку соліста та концертмейстера
передують синтезу змісту та форми музичного твору. Концертмейстер повинен були готовим гнучко й
органічно погодити з партнером (співцем, студентом-вокалістом) тип і динаміку звучання, цезури та
паузи, а також деякі агогічні відхилення (фермати,
ritenuto, rallentando й таке інше).
У роботі концертмейстера поєднуються стабільність у володінні акомпанементом, що дає
можливість вільно контролювати партію соліста,
з імпровізаційністю (коли внаслідок хвилювання
трапляються зупинки, збиття з темпу, забуття слів,
невчасний вступ, перестрибування через кілька тактів). Порятунком з боку концертмейстера для соліста стає нагадування потрібної ноти, навіть слова,
повторення або подовження свого вступу, якщо
виконавець запізнюється, і все це — “без швівˮ, непомітно для слухача. Концертмейстер вміє, розумно жертвуючи окремими частинами фортепіанної
фактури, програти весь твір без зупинки. Почуття
творчої ініціативи, активна виконавська позиція
допомагають йому не тільки своєчасно реагувати
на порушення в темпах, метро-ритмі, але й повертати ансамблеве виконання в необхідне річище.
Концертмейстер повинен буквально жити й дихати
в ансамблі з солістом, уміти непомітно й завчасно
підказати йому текст, “підхопитиˮ його, а якщо
потрібно — підіграти вокальну партію на тлі виконання своєї.
Практична музично-педагогічна діяльність
концертмейстера потребує вміння читання нотно-

го тексту з листа й, відповідно, — акомпанування.
Неоціненною є можливість вільно прочитати незнайомий твір без попередньої підготовки, або на
уроці під час самостійної роботи з солістом, або
в екстремальній ситуації на сцені. Розвиток даної
навички — процес складний та тривалий. Ознака
хорошого концертмейстера — відмінне читання з
листа, саме це робить з нього музиканта — митця. М. А. Смірнов уважає, що питання читання з
листа сьогодні загострюються як для концертмейстерів, так і для піаністів узагалі. Відсутність
цього вміння — тривожний симптом слабкого
інтересу до музики в цілому, показник низького
професійного рівня. Велика кількість технічних
засобів видобування звуку створює небезпеку пасивного сприйняття музики, вивчення її тільки на
слух. Швидке читання нот — шлях до оволодіння
великим та різноманітним репертуаром [19; 5]. З
цим пов’язане також вміння безупинного виконання, сприйняття музичного матеріалу як цілого, а
не окремих фраз. Концертмейстеру потрібно вміти швидко осягати задум твору, ясно передбачати
лінію розвитку музичного образу, відчувати характер музики, фактуру, ритмічні зміни. Поєднання
індивідуальної та спільної творчості, синтез виразності інструментальної та вокальної партії є дуже
важливим. Для цього концертмейстеру потрібно
бачити всю музичну фактуру, а не тільки свою партію, інакше можна розійтися з партнером і не виконати художнє завдання. Ще Платон, як аналізує
у своїй монографії Ю. Давидов, протиставляв “виробника мистецтваˮ його “знавцюˮ. Якщо перший
ніби “покріпаченийˮ своєю професією, то другий
здатний осягнути більш широкі горизонти, певне
культурне ціле, у співвідношенні з яким виконавець — тільки частина [5; 443–444]. Концертмейстер певним чином поєднує в собі й “виконавцяˮ,
і “знавцяˮ, здатного осягнути культурний контекст
виконання. Тому його ансамблеву роль піаністаконцертмейстера інколи порівнюють з диригентською в оркестрі. Отже, концертмейстер не тільки
піаніст, але й музикант у широкому сенсі, тобто
носій музичної культури, який виходить за вузькопрофесійні межі — і готуючи співака до сцени, і
на самій сцені. Вступаючи в творчий діалог зі співаком, концертмейстер оволодіває майстерністю
орієнтуватися у тембрових особливостях кожного
голосу (бас, баритон, тенор — чоловічі голоси;
контральто, сопрано, колоратурне сопрано — жі60
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ночі голоси), особливостях роботи над кожним
голосом залежно від діапазону та висоти. Знання
вокального репертуару — від класичної, народної
музики до сучасного естрадного — допомагає концертмейстеру якісно проілюструвати з місця разом
із педагогом-вокалістом новий для вокаліста твір.
Він орієнтується в стилях, прийомах видобування
звуку, уміє осягнути характерні риси культурного
контексту музики та слова, тим самим спонукає
співака до активізації творчої роботи, не тільки
суто вокальної, але й пізнавальної. Водночас, він
уміє працювати з голосом вокаліста, самостійно
його розспівувати, відчувати його суто професійні
проблеми (знати властивості резонаторів, гігієни
голосового апарату та ін.), пояснити їх словесно
чи вокально. Концертмейстер уміє транспонувати
на найближчі інтервали твір, на випадок хвороби
співака або із іншими змінами у вокальних можливостях, коли голос “не йдеˮ на верхні звуки, працювати над дикцією та артикуляцією. Таким чином,
він забезпечує виконавцю свободу самореалізації,
розширює межі його можливостей, може допомогти голосу вокаліста розкритися в іншій тональності
та більш привабливій якості.
Той етичний аспект, згідно з яким концертмейстер — це другий викладач, який, зазвичай, має таку
ж професійну освіту, як і педагог у класі, з яким він
працює, на жаль, забувається. Але його знання, як
педагога та музиканта, аж ніяк не нижчі, ніж педагогів у відповідних класах, а інколи й значно вищі.
Емпатія, вміння співчувати та ставити себе на
місце співака, внутрішнім голосом проспівувати вокальні партії, чуйно вслуховуватися у звучання голосу співця дає досвідченим концертмейстерам готовність передбачення, миттєвої реакції на найменші відхилення від наміченого виконавського плану.
Партія супроводу в вокальних творах, що поєднує
в собі дуже важливі засоби художньої виразності
(метро-ритмічну пульсацію, гармонійне забарвлення та інші), є складовою частиною триєдності (слово, мелодія, акомпанемент) у створенні художнього
образу й вміщує в собі значне смислове навантаження. Майстерність концертмейстера визначає
відчуття норми, її гнучкості: він поєднує активну
творчу виконавську позицію, ініціативу з вмінням
поступитися своєю волею й елементами своєї партії
заради реалізації сценічного виконання.
Станіслав Саварі, з повагою посилаючись на
маловідому статтю М. А. Біхтера, керівника класу

камерного співу в Ленінградській консерваторії,
сформулював свої поради, які можуть стати в
пригоді не тільки концертмейстерам-початківцям,
але й досвідченим представникам цієї професії.
У них він закликає до того, щоб звук був живим
матеріалом для почуттів; досягати свободи задля
“розкріпаченняˮ живої, плинної музики з “полонуˮ
нот, які створив композитор (адже ноти — не душа
музики, а основа для творчості, інше розуміння веде
до безініціативності, трафаретності, “бухгалтеріїˮ);
досягнення необхідної виразності, характерності
музики за допомогою розумних співаків, які є основою вокальних вимог і розвитку смаку; чуйності
концертмейстера до ритму, педалізації; поєднання
ерудиції та прагнення до розвитку з різноманітністю концертмейстерського досвіду, уміння акомпанувати “всім і завждиˮ [18, 139–140].
Висновки. Феномен піаніста-концертмейстера
у своїй повноті й цілісності й досі недостатньо усвідомлений у сучасному соціокультурному середовищі, оскільки навіть на термінологічному рівні (й
у вітчизняній, і в іноземній довідковій літературі)
функція акомпанементу, що пов’язана зі сценою,
відокремлюється від підготовки вокалістів до сцени. Універсальність обов’язків піаніста-концертмейстера протистоїть його недостатній оціненості
на рівні соціального статусу та престижу в музичній культурі, яка то долається завдяки зусиллям
фахівців-ентузіастів, то знов повертається. Роль
піаніста-концертмейстера у вокалістів остаточно
визначилася в епоху романтизму, з переходом від
клавесина до фортепіано та створенням вокальних
циклів, у яких партія піаніста досягла ансамблевого рівноправ’я, так само, як і мелодія та слово.
У роботі концертмейстера пов’язане універсальне та індивідуальне, виконавець, педагог та
психолог, який, з одного боку, жертвує своєю індивідуальністю та музичною нормативністю заради
соліста, а з іншого — стверджує їх у діалозі мелодії
та слова, поєднанні тексту та образу. Таким чином
здійснюється діалектика свободи й необхідності в
спільній творчості. У взаємодії піаніста-концертмейстера та вокаліста здійснюється складне поєднання природного й культурного, усталеності та
імпровізаційності. Концертмейстер пов’язує знання традицій виконання вокального твору із усвідомленням, що кожна індивідуальність виконавця
є неповторною, як і ситуація виконання, а тому сліпе наслідування в музиці є неприйнятним.
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Kретов Aндрей Иванович, Новик-Kретова Ирина Борисовна
Феномен пианиста-концертмейстера в социокультурном пространстве: диалог истории и современности
Аннотация. Статья посвящена анализу феномена пианиста-концертмейстера в социокультурном пространстве на примере
работы его с вокалистами. Данный феномен должен быть понятен в аспекте его особого места в музыкальной культуре, где
он является в одно и то же время важнейшим и недооцененным компонентом. В статье рассматриваются различные аспекты
сотрудничества пианиста-концертмейстера и вокалиста, диалектические противоречия в их взаимодействии.
Kлючевые слова: пианист-концертмейстер, взаимодействие пианиста и вокалиста, функции партии фортепиано, эволюция
феномена пианиста-концертмейстера.

Andrii Kretov, Irуna Novik-Kretova
Тhе Phenomenon of a Pianist-Concertmaster in Sociоcultural Space: the Dialogue of History and Modernity
Summary. The purpose of the article is to study the process of work of a pianist-concertmaster with vocalists in sociocultural space.
It analyses a pianist-vocalist partnership in various aspects. Some contradictions of the pianist-vocalist interaction take place during the
preparation of an ensemble for performing on stage and its participation in the concert. The pianist-concertmaster phenomenon may be
understood in the aspect of this person’s specific place in musical culture, where this figure, at the same time, is both very important and
underestimated. Without pianist-concertmaster participating, the role of many musical institutions cannot be realized. However, for example, English notion “concertmaster” usually relates to the certain member of the orchestra, but not to the pianist, who cooperates with the
vocalist or other musiсians in camera ensemble as an equal member. The notion “pianist-accompanist” does not embrace all the aspects
of the participation of the pianist in the vocalist’s activity. At the end of the XXth century, prominent pianists-concertmasters of Ukraine
make efforts to accept by state cultural policy equality of pianist-accompanist and Music teacher in the sphere of labour (wages, the scope
of work, duration of vacation). Yet, now previous inequality returns to musical life. The important role of the pianist in an ensemble with
vocalist was assumed many centuries ago (for example, by François Couperin), but Romanticism brings radical changes in the status of
the pianist - concertmaster. The ХІХth century brings a new quality of ensemble of pianist and vocalist in connection with vocal cycles of
songs with verses of well-known poets. For example, Hegel noticed that outstanding poetry could not find an adequate melody for itself.
However, his opinion was wrong as words begin to play a specific role in the vocal ensemble. Thus, it needs a dialogue with music, equality
of parties of vocal and instrumental music. The prominent concertmaster, E. Schenderovich, said that pianist-concertmaster created opportunities for fruitful performance on the stage because pianists and vocalists play different parts there. The concertmaster of vocalists has
deeper knowledge in musical culture than vocalists do. It is so because vocalists usually come to their profession ten or more years later
than pianists. The work of the pianist-concertmaster connects universal and individual, the roles of an artist, a teacher, and a psychologist.
On the one hand, he/she sacrifices his/her individuality and musical standards for the success of soloist, on the other — establishes it in
a dialogue of melody and word, connects the text and image. In this way dialectic of freedom and necessity realizes in the united creative
activity of ensemble participants. The interaction of pianist and vocalist realizes complicate connection of natural and cultural, inspiration
and experience, traditional and improvisational.

Keywords: pianist-concertmaster, pianist-vocalist partnership, functions of piano-party, evolution of piano-accompanist's art.

63

Стаття надійшла до редакції 01.11.2017

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2017. №12

УДК 1.18 / 7.011.22 / 7.794.1

ЕСТЕТИКА ШАХІВ:
ІДЕЯ, КОМПОЗИЦІЯ, ПРАКТИЧНА ГРА

Афендик
Гліб Олексійович

аспірант Докторської школи
імені родини Юхименків
Національного університету
“Києво-Могилянська академія”,
кафедра культурології

Афендик
Глеб Алексеевич

аспирант Докторской школы
имени семьи Юхименков
Национального университета
“Киево-Могилянская академия”,
кафедра культурологии

Hlib Afendyk

postgraduate student of
Juchymenko Family Doctoral School
at Kyiv-Mohyla Academy,
Cultural Studies department

© Гліб Афендик, 2017

Анотація. У статті представлені результати культурологічного аналізу спеціальної літератури щодо розуміння (інколи — суперечливого) естетики шахів дослідниками, теоретиками, практиками та істориками у двох
основних вимірах цього культурного явища — композиції та практичній грі.
Розуміння естетики як науки про чуттєве сприйняття та врахування результатів аналізу наявних літературних джерел дозволили автору дефініціювати власне бачення актуалізованої проблеми. Виокремлена ідея естетизації інтелектуальної культури шахів, а також окреслені умови можливості
її сприйняття не лише безпосередніми творцями, але й спостерігачами —
глядачами, інтерпретаторами — явищ шахової культури.
Ключові слова: естетика, шахи, шахова композиція, шахова поезія, позиційна гра, комбінація, шахова партія, шахова творчість, шахіст-глядач,
гіпермодернізм, художній етюд.

Актуальність. Шахи — важливий елемент загальнолюдської інтелектуальної культури, результат творчості багатьох
поколінь і наслідок тривалого еволюційного шляху завдовжки близько півтори тисячі років. Естетична складова здавна
привертала увагу шахістів, а згодом перетворилася на тему
спеціальних досліджень. Зі зміною культурно-історичного
контексту, розвитком теорії та практики гри еволюціонували
й уявлення про естетику шахів. В українській культурології
дана тема немає висвітлення. Представлена робота є першою
спробою осмислення естетики шахів у вітчизняному гуманітарному дискурсі.
Метою даного дослідження є розробка та встановлення
естетичних критеріїв для таких явищ культури, як шахова композиція та практична гра, виходячи з розуміння естетики як
науки про чуттєве сприйняття реальності.
Виклад основного матеріалу. Першим дослідженням шахів та шахової композиції в Європі вважають “Трактат Альфонса Мудрогоˮ (1283 рік), у якому власне шахам присвячено
один з семи розділів [21, 11]. У цій книзі вперше зʼявляються
позиції з чіткими завданнями до них (у більшості випадків —
оголосити мат у визначену кількість ходів). Проте системний
розвиток європейської шахової теорії розпочинається лише в
XV-XVI століттях, коли остаточно сформувалися сучасні правила гри. Так, наприкінці XV сторіччя зʼявляються “Ґеттінґенський рукописˮ (створений близько 1490‒1500 років) та перші
друковані шахові трактати: праці Франсеска Вісента “Книга
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про гру в шахи, що містить 100 шахових партій…ˮ
(1495 р.) та Луїса Раміреса де Лусени “Повторення
любові і мистецтво гри в шахиˮ (1497 р.). З цього
часу шахова культура розвивається в геометричній
прогресії, проявляючи себе в найрізноманітніших
сферах інтелектуального життя людини.
Дослідження естетики шахів розпочато книгою
доктора філологічних наук, літературного критика
й перекладача, професора Ленінградського університету Олександра Олександровича Смірнова
“Краса у шаховій партіїˮ (1925). Свої погляди автор
поглибив у статті “Естетика шаховаˮ, що ввійшла
до “Словника шахістаˮ під його редакцією (1929).
О. О. Смірнов розділяє естетику шахової партії
на два типи — зорову й динамічну: до зорової зараховує прості геометричні мотиви, симетрію, химерність тощо. Утім, цікавішою вважає динамічну
естетику, що полягає, насамперед, у прихованій
доцільності, на перший погляд, безглуздих або парадоксальних ходів. Найбільш розповсюдженим і
природним мотивом такої естетики є жертва [20,
509].
Зовсім інші, де в чому протилежні, акценти розставляє чехословацький шахіст, шаховий композитор, відомий теоретик та журналіст Ріхард Реті.
У своїй книзі “Нові ідеї в шахахˮ (1922) він наполягає, що надмірне захоплення комбінаціями з пожертвуваннями є ознакою дилетантського сприйняття. Таке захоплення пояснюється позірним парадоксальним протиріччям — перемагає той, хто
на даний момент володіє меншими силами, — що
викликає у аматора відчуття дива, “знаменує перемогу духу, генія над банальним, звичайним, практичним світоглядом, якому властиве прагнення до
матеріальної вигодиˮ [19, 17]. Те, що у недосвідченого шахіста викликає подив, знавцем сприймається цілком рутинним та зрозумілим, і навпаки.
Примирити ці дві позиції спробував нідерландський гросмейстер, математик і пʼятий чемпіон світу з шахів Макс Ейве. У роботі “Краса у шаховій
партіїˮ (1928) він ставить перед собою завдання
зʼясувати обʼєктивні критерії, за якими можна було
б виділяти й відзначати найкращі партії з-поміж
багатьох. Для цього пропонує відмовитися від одної єдиної естетичної мірки й розрізняти “два види
краси в шаховій партіїˮ [22, 2] — красу позиційної
гри та красу комбінації. Оскільки, на думку Ейве,
вони є принципово непорівнюваними, критерії оцінювання розробляються для кожної з них окремо.

Важливий внесок у розробку й дослідження шахової естетики зробив німецький математик, філософ і другий чемпіон світу з шахів Емануїл Ласкер.
Вивченню цього питання він присвятив заключний
розділ свого фундаментального “Підручника шахової гриˮ (1925). “Естетичне у шахах, — говорить
Ласкер, — виявляється в його дії на глядача. <…>
Якщо він відчуває зацікавленість до подій, які відбуваються на шахівниці, і розуміє їх, у нього складається певна естетична оцінка партії, завдяки
чому ці події <…> приносять йому задоволення,
аж до захоплення, або ж спричиняють невдоволення — до відразиˮ [15, 259]. Автор влучно визначає
ролі митця та глядача, процеси творення та спостереження, а також семіотику шахів — “мову ходуˮ,
у системі якої провадиться естетичний вплив і відбувається діалог гравців та опосередкована розмова з глядачем. Також Ласкер підкреслює елемент
перформативності в шаховій партії: “Насамперед
важливо те, що естетичний момент у шахах завжди
повʼязаний з дією. Естетична оцінка зʼявляється
лише тоді, коли фігури щось роблять, коли глядач
бачить діяльністьˮ [15, 259]. Щоправда, він проводить досить сумнівну аналогію між шаховою партією й драмою, порівнює шахівницю зі сценою, а
фігури — з акторами.
Ідею драматизму підхоплює й розвиває у своїй
статті “Естетика шахової гриˮ (1928) російський
драматург, театральний критик і сценарист Володимир Михайлович Волькенштейн. Дослідник пояснює естетичний процес шахової гри терміном
“перипетіяˮ й нагадує, що у драматургії він означає несподіваний поворот сюжету, раптову зміну, ускладнення фабули твору. Шахова перипетія
повʼязана з жертвами фігур і парадоксальністю
досягнутого результату — перемоги або нічиї у
слабшому, на перший погляд, безнадійному положенні: “У той самий момент, коли білі, здавалося б,
повинні обовʼязково програти, вони виграютьˮ [8].
Услід за Смірновим, Волькенштейн визнає можливість перипетії й у позиційній грі, проте вищою
формою естетики шахів вважає несподівану комбінацію, повʼязану з пожертвуванням матеріалу.
Новим словом у дослідженні естетико-художніх
проблем шахового мистецтва став нарис радянського літературознавця, театрального критика й
відомого майстра шахової композиції Абрама Соломоновича Гурвича “Шахова поезіяˮ (1955). Він
звертає увагу на те, що логіка й жорстко форма65
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хового мистецтва в широкому сенсі присвячена
книга одного з найвідоміших дослідників шахової культури Ісаака Максовича Ліндера “Естетика
шахівˮ (1981). Синтезуючи ідеї попередників, на
прикладах багатьох партій та композицій він доводить провідну роль оригінальної ідеї у формуванні
почуття захоплення та естетичного впливу шахової
партії на глядача. Неординарність ідеї, парадоксальність ходу, можливість далеко прорахувати
складні варіанти і, як наслідок, досягнення бажаного результату (перемоги чи дивовижного порятунку
з безнадійної позиції) — усе це визначає, на думку
автора, красу комбінації. Утім, комбінацією естетика шахової партії далеко не вичерпується, адже “захоплення глядачів викликають і тонкі маневри фігур, глибина й оригінальність стратегічних ідей та
планів, логічна злагодженість партії, смілива атака
чи винахідливий захист, приховані комбінації, які
внаслідок високої техніки гри партнера залишаються лише в задумах шахіста, окремі прийоми
гри та виняткові заключні позиції, етюдні ідеї наприкінці гри тощоˮ [16, 15–16]. Художню цінність
партії створює не лише той, хто безпосередньо
втілює неординарну комбінаційну ідею чи цікавий
стратегічний план. Гра партнера, його спротив має
не менш важливе значення, адже “шахова гра —
своєрідний диспут, у якому кожна зі сторін прагне
довести свою правотуˮ [16, 9]. Величезна кількість
естетичних аспектів, вважає Ліндер, перетворюють
шахи на одну з видатних форм розвитку культури
людства.
З останніх праць, опублікованих уже в XXI столітті, привертає увагу робота дослідника, головного
редактора сайту “Генезис. Шахи і культураˮ Льва
Борисовича Бабушкіна, який у книзі “Навіщо прекрасне є прекрасним?ˮ (2007) переймається не лише
естетичним аналізом шахової гри, як це робили його
попередники, але й за допомогою шахів шукає відповіді на деякі важливі питання самої естетики [3].
Такий зсув дослідницьких акцентів виділяє його
роботу з-поміж інших, проте розуміння естетики
лише як науки про красу є суттєвим недоліком, що
обмежує коло й глибину питань, яких торкається
автор. Отже, вважати проблему естетики шахів вичерпаною помилково й тому потрібно надалі вивчати її у вітчизняному гуманітарному полі.
Дослідники історії шахів Олександр Костюченко та Петро Римаренко зазначають: “Від давніх
часів до нас дійшли не тільки матеріальні предме-

лізовані правила не заважають шахістам та глядачам відчувати весь спектр почуттів, найсильніше з
яких — почуття краси думки [10, 70].
Серед дослідників шахової естетики другої
половини ХХ сторіччя варто відзначити одну з
найвидатніших постатей в історії розвитку сучасних шахів, шостого чемпіона світу, науковця, теоретика та засновника радянської шахової школи
Михайла Мойсейовича Ботвинника. У своїй аналітичній статті “Чи є шахи мистецтвом?ˮ (1960)
він акцентує увагу на роботі інтелекту, реальність
якої відображається в шаховій партії (або композиції). Аналітична робота, доведена майстромхудожником до максимуму, виникає й у свідомості
глядача-поціновувача, справляє на нього естетичне
враження, даруючи радість відкриття та насолоду
від процесу спів-мислення. На думку Ботвинника,
“естетичним елементом у шахах є все те, що підноситься над буденним рівнем (наприклад, оригінальна комбінація, дотепна пастка, глибокий план,
цільність партії тощо), тобто естетичний вплив
можливий лише тоді, коли майстер <…> зумів побачити щось таке, що пересічний поціновувач не
помітив биˮ [4, 82]. Отже, твором шахового мистецтва є продукт аналітичної роботи художника.
Цікавим фундаментальним гуманітарним дослідженням шахової культури, у якому питанню
естетики шахів приділено увагу, стала оригінальна
праця гросмейстера Давида Іоновича Бронштейна
та нині доктора філософських наук Георгія Львовича Смоляна “Прекрасний і лютий світˮ (1977). На
думку авторів, у шахах органічно поєднуються всі
три компоненти творчої діяльності: ідея (продукт
інтелектуальної праці), реалізація (втілення ідеї в
конкретній формі) й взаємодія (з публікою — посередництвом публікації тексту партії чи етюду
або їхньої демонстрації). Виокремлюються чотири основних фактори, що обумовлюють унікальні
естетико-чуттєві особливості шахової творчості.
Перший — шахіст сам створює художні цінності;
другий — принципова направленість, зверненість
шахового твору до Іншого (партнера, глядача,
розвʼязувача); третій — загадкова таємничість внутрішньої краси шахів; і, насамкінець, четвертий —
задоволення від перебування у своєрідному фантастичному світі думки, уяви й фантазії, що переплітається з реаліями життя та діяльностю шахіста
[6, 34–37].
Детальному й усебічному аналізу естетики ша66
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ти шахової культури (фігури, шахівниці), знайдені
археологами, а й прекрасні зразки тогочасної шахової творчостіˮ [13, 5]. Отже, говорячи про естетику
шахів, ми, насамперед, звертаємо увагу на ідейну
складову, повʼязану з формами людського мислення та способами його чуттєвого сприйняття.

кривати їхню внутрішню сутьˮ [17, 8]. Саме в композиції найбільш повно реалізуються можливості,
закладені в шахах, закони й правила гри. І хоча
протягом тривалого часу шахову композицію розглядали лише як прикладну дисципліну на службі
в праксеологічній складовій гри, на сьогоднішній
день вона є самостійним самодостатнім напрямом
творчості.
Найбільш відомою шаховою композицію, опублікованою безліч разів у різноманітних шахових і
не-шахових виданнях, є знаменита пішакова мініатюра Ріхарда Реті. Цей етюд безперечно найбільш
обговорюваний у літературі, його естетичний аналіз триває вже понад 90 років. З першого погляду
привертає увагу парадоксальність завдання: порятунок (нічия) у, здавалося б, цілковито безнадійній позиції. Для досягнення нічиєї білим потрібно
зупинити ворожого пішака (не допустити його до
поля перетворення) або ж перетворити власного на
ферзя. Жодна з ідей, на перший погляд, недосяжна. Чорний пішак безперешкодно рухається в бік
першої горизонталі, де перетвориться на ферзя, у
той час як білий пішак беззахисний, супротивник
може легко знищити його. З цієї логіки випливає, що завдання етюду абсолютно нездійсненне,
воно видається якоюсь абсурдною насмішкою над
розвʼязувачем. Проте розвʼязання, всупереч оманливій очевидності, існує! Аналізуючи особливості
цього маленького шедевру, слід відзначити мінімум матеріалу (адже на дошці всього-на-всього
два королі й два пішаки), ефект неможливості виконання завдання, свободу пересування короля та
подвійний удар. Однак естетичний вплив квартету
Реті має більш глибоке значення, ніж ефектна парадоксальність форми.

Перед вами — одна з найдавніших (ІХ ст.) відомих на сьогодні мансуб з поетичною назвою “Мат
Діларамˮ. Цей хвилюючий шедевр шахової творчості повʼязаний з драматичною легендою. Діларам
була дружиною арабського візира, який програв
усе своє багатство й врешті-решт зробив її своєю
останньою ставкою. Позиція на діаграмі — вирішальний момент довгої й напруженої партії. Білі,
якими грає візир, потрапляють у скрутне становище, їм загрожує мат за 1 хід. Діларам не витримує й
викрикує: “Пожертвуй обидва рухи (тури) й порятуй мене!ˮ. Ось ця красива комбінація: 1. Тh4-h8+!
Крg8:h8 2. Сh3-f5 (у ті часи слон ходив через поле
по діагоналі й перескакував через фігури) Крh8-g8
3. Тh1-h8+! Крg8-h8 4. g6-g7+ Крh8-g8 5.Кg4-h6×.
Контекст, що його створює легенда довкола наведеної позиції, з одного боку, виводить її з рамок суто
шахового сприйняття, а з іншого — вказує на наявність своєрідного шахового фольклору в додрукарський період становлення теорії гри.
Шахову композицію — мистецтво складання
задач та етюдів — з давніх-давен називають не
інакше як “поезією шахівˮ [9, 138]. Творчий процес у даному випадку полягає у створенні штучних
позицій з певним завданням. Укладачів задач і етюдів називають шаховими композиторами. На думку українського гросмейстера й автора численних
статей з теорії та естетики шахової задачі Віктора
Олександровича Мельниченка, “композиція покликана вивчати й показувати, на що здатні шахи, роз-

Р. Реті, 1921 р. Нічия
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Підхід до вивчення будь-якого явища через
вивчення його окремих складових з подальшим
обʼєднанням отриманих результатів у загальний
висновок призводить до колапсу, що й демонструє
етюд Реті, сутність якого не вичерпується простою
сумою явищ, на які його можна розкласти [18, 4].
Естетична цінність етюду полягає в руйнуванні
стереотипної буденної логіки глибинним розумінням позиції й законів шахового мистецтва. Те, що
здається очевидним, само собою зрозумілим, заперечується.
Це справжній філософський акт з величезним
емансипативним потенціалом! У того, хто бачить
етюд уперше, він неодмінно викликає подив. Як і
будь-який вдалий мистецький твір, мініатюра Реті
проблематизує тематичне поле, з яким працює. У
даному випадку мова йде про особливу нестандартну геометрію шахівниці. Дивовижний порятунок
білого короля виявляється можливим саме завдяки
цій обставині. У буденному житті ми найчастіше
керуємося розумінням, що найкоротший шлях між
двома пунктами — пряма. На шахівниці ж найкоротший шлях не обовʼязково вимірюється по прямій. Білий король може дійти з поля h8 до поля h2
за 6 ходів як за прямолінійного, так і за зигзагоподібного руху. Така неевклідова геометрія шахівниці
дозволяє Реті перевернути з точністю до навпаки
відоме народне прислівʼя: за двома зайцями поженешся — жодного не впіймаєш. Єдиний можливий спосіб порятунку для білого короля — це як
раз гонитва “за двома зайцямиˮ: одночасний рух
до ворожого пішака й до власного на іншому кінці
шахівниці. Отже, король іде до чорного пішака манівцем, візуально ніби віддаляючись від нього.
Цікаво, що з 51 шестиходового маршруту від
поля h8 до поля h2 рятує лише один. Можна сказати, що, з погляду білого короля, сума катетів
прямокутного трикутника h8–e5–h2 дорівнює гіпотенузі! Таку математичну теорему можна довести
лише на шахівниці [11, 20]. Задум Реті — одне з
найвизначніших винаходів у шаховій композиції. Геометрична ідея етюду, яку тепер називають
“маневром Ретіˮ, у подальшому неодноразово вдосконалювалася, проте за чистотою форми оригінал
перевершити неможливо. Через 7 років Реті надав
своєму винаходові ще більш парадоксальної форми
[2, 169]:
За завданням розрізняють два види шахової
композиції — задачі й етюди. Задача — це штучно

Р. Реті, 1928 р. Нічия

створена позиція на шахівниці, у якій одна сторона (білі) оголошує іншій стороні (чорному королю)
мат за певну кількість ходів. Етюд — також штучно
створена позиція з більш загальним завданням —
виграш (вирішальна перевага) або нічия (порятунок з гіршої позиції). Кількість ходів у етюді, на
відміну від задачі, не обумовлюється [14, 20]. Початкова позиція, з одного боку, повинна максимально нагадувати позицію реальної гри, але, з
іншого, — це не просто фрагмент шахової партії,
оскільки в останній результат залишається незрозумілим до проведення ретельного аналізу, тоді як
у етюді він відомий заздалегідь. Розвʼязати етюд
набагато складніше, ніж задачу. Для цього потрібні
як знання теорії, так і творча інтуїція. У гарному
етюді розвʼязання завжди оригінальне, повʼязане
з тонкими ходами-нюансами, які зазвичай нелегко
віднайти.
Таке уявлення почало формуватися наприкінці XIX — на початку XX сторіччя з виникненням
художнього шахового етюду, який докорінно відрізнявся від так званого аналітичного. Останній
розробляв у основному прості ендшпільні позиції,
які мали значення для теорії закінчень. Такі етюди, зазвичай, не мали головної ідеї й нагадували
ретельний аналіз якогось закінчення з практичної
партії. Варіанти, переважно, були банальними,
позбавленими яскравих ефектних моментів. У художньому етюді, навпаки, гра обовʼязково містить
якусь яскраву ідею, що являє собою його основний
зміст. Можна сказати, що аналітичний етюд займається розробкою правил, а художній будується на
винятках з них [12, 5]. Такий зсув акцентів є характерним явищем не лише для шахової композиції,
але й для теорії гри, у якій на початку XX сторіччя
68
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сформувався потужний напрям, відомий як гіпермодернізм. Згадуваний нами Ріхард Реті (1889–
1929) був одним із найяскравіших представників
цього напряму.
Виникнення художнього етюду має вирішальне
значення для формування естетики сучасної шахової композиції. Його засновники Олексій Троїцький (1866–1942), Генрі Рінк (1870–1952), брати
Василь (1881–1952) і Михайло (1883–1937) Платови та Леонід Куббель (1891–1942) висунули в етюді
на перший план комбінацію й цим підняли його на
рівень художнього твору [5, 14]. Надзвичайно важливим є домінування ідеї над механістичною позитивістською технікою аналітичного етюду. Ось
як формулює свої погляди на естетику шахового
етюду класик композиції Карл Артур Леонід Куббель: “Найбільш суттєвим у етюді я вважаю ідею,
вона повинна головувати над матеріалом, а не підкорятися йому. <…> Кожна ідея має бути виражена
мінімальними засобами, тобто із суворим дотриманням принципу економічностіˮ [7, 26, 34]. Не
оминає увагою Леонід Куббель і естетику шахової
задачі: “Основний художній принцип композиції
полягає в економічній побудові твору, тобто у тому,
аби найменшими засобами максимально наповнити задачу змістом. Кожна фігура повинна брати
участь у розвʼязку… Що стосується змісту твору,
то основою кожної задачі є закладена в ній ідея.
Вона й тільки вона дає задачі право на існування,
оскільки задачна композиція покликана виражати
в художній формі <…> ідеї шахової гри в їхньому
чистому й повному вигляді. Без ідеї немає задачі
навіть тоді, коли позиція відповідає всім формальним вимогамˮ [7, 32]. Своє творче бачення сформулювали й брати Платови: “Етюд, як і будь-який
твір мистецтва, має вдовольняти вимоги як змісту,
так і форми. Змістом є та чи інша ідея, що знаходить своє відображення в комбінаційній чи позиційній грі; закінченість форми полягає в простоті
побудови, що поєднана з максимальною економією
засобів: чим простіше початкове положення, тим
сильніший ефект, викликаний під час виявлення
прихованої в позиції ідеїˮ [18, 7–8]. Олексій Троїцький так сформулював своє бачення мистецтва
композиції: “Етюд тим цінніший як художній твір,
чим складніша, багатша його ідеяˮ [18, 34]. Отже,
естетика шахової композиції XX сторіччя є, насамперед, естетикою ідеї, що дивним чином зближує її
з концептуальним мистецтвом.

У звʼязку з цим логічним є питання А. С. Гурвича, сформульоване ним у відомій полемічній
статті “Шахова поезіяˮ: що означає поняття “ідеяˮ
стосовно шахової композиції? Ідея не стосується
окремо форми чи змісту, а народжується в їхньому
сплаві, поєднанні, злитті. “Форма й зміст повинні
ніби померти одне в одному, щоб виникла естетична цінністьˮ [10, 140]. Варто відзначити, що в
шахах будь-яка позиція — навіть штучно створена — не існує сама по собі, а завжди є результатом
попередньої боротьби. Отже, у художньому етюді
ми маємо справу не лише з формальним на кшталт
головоломки завданням, а й з органічним результатом нерозривного змістовного процесу. Тобто, якщо
кожна шахова позиція має своє минуле і є лише точкою в часі, то етюд стає вираженням критичного
моменту, фіналу сюжету, історії, долі, що склалася
абсолютно унікальним неповторним чином. Робота
думки проблеміста чи шахіста-практика зводиться
до конструювання й пошуку розвʼязки (одночасно
в двох значеннях цього слова: як кінець історії та
як розгадка чого-небудь), логічного завершення
ситуації, що випливає з попередніх подій. У цьому сенсі шахова композиція нерозривно повʼязана
з практичною грою, а головною естетичною цінністю шахів, на думку четвертого чемпіона світу
Олександра Альохіна, є можливість досягнення й
сприйняття “краси істиниˮ [10, 145]. Істина в шахах існує, але в кожній конкретній позиції вона відшукується, реконструюється, переосмислюється
й доводиться знову й знову, породжуючи наукові
дискурси, численні художні інтерпретації та боротьбу ідей. Це робить шахи особливою формою
інтелектуальної діяльності людини, що поєднує в
собі елементи науки (теорія), мистецтва (композиція) та спортивної гри (змагання практиків).
Обовʼязковою умовою сприйняття естетики
шахів є залучення спостерігача — глядача — до
шахової культури. Для того, хто не знає шахів, зазначають Ю. Авербах та М. Бейлін, “маленькі фігурки — лише деревʼяні іграшки, але думка людини оживлює їх, і вони, як маріонетки, розігрують
прекрасні вистави. <…> Шахіст надає фігуркам
руху, і твориться диво — він сам стає глядачем. Він
не знає, як усе скінчиться, хвилюється, радіє, дивується, захоплюється. Скромні деревʼяні фігурки
можуть змусити його переживати найглибші людські почуттяˮ [1, 86]. Так само, як потрібно бодай
вміти читати, щоб мати змогу відчути естетику лі69
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Висновки. Отже, за всієї багатоманітності, інколи суперечливості, поглядів, шахову естетику можна розглядати як у вузькоспецифічному прикладному, так і в найширшому загальнофілософському аспектах. У спорті питання естетичних критеріїв має
безпосереднє практичне значення для суддівства
під час визначення так званих “нагород за красуˮ.
Проте лише спортивний вимір далеко не вичерпує
й не охоплює усієї складності проявів шахової культури та, відповідно, естетики. Це стає причиною
зміщення дослідницьких акцентів у філософську
площину. Узагальнити дані розвідки можна так: у
своїх найкращих проявах шахова партія та композиція завжди є мандрівкою духу, інтелектуальною
пригодою, випадком пробудження людського розуму, що дозволяє сповна осягнути його силу. Естетика шахів у своїй багатобарвності та різноманітності слугує якнайкращим доказом того, що шахи
варто розглядати й досліджувати в полі культури,
спираючись на методологію гуманітарних наук.

тературного твору чи філософського трактату, для
розуміння естетики шахів необхідно знати формальні правила та хоча б у загальних рисах уявляти собі принципи, що формують логіку й сутність
шахового всесвіту. Кожен вид мистецтва — музика,
театр, живопис чи література — має свою “мовуˮ,
свої особливості сприйняття. Своєрідність шахової
партії як художнього твору полягає в методі її створення — боротьбі, протистоянні супротивників,
їхніх думок, волі, почуттів [16, 4]. Красу шахової
партії ми співвідносимо з красою мислення шахістів, яка виражається в конкретних ходах, планах,
маневрах, комбінаціях і, насамкінець, у завершеній
історії, що відбулася. Партія створюється на межі
двох мислень у просторі обʼєктивної шістдесятичотирьохклітинної реальності, у протистоянні двох
інтерпретацій. У якомусь сенсі шахову партію доречно порівняти зі змаганням софістів, що захищають протилежні погляди. Наступного разу вони поміняються місцями, потиснуть одне одному руки й
продовжать завзято вправлятися в аргументації.
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Афендик Глеб Алексеевич
Эстетика шахмат: идея, композиция, практическая игра
Аннотация. В статье представлены результаты культурологического анализа специальной литературы касательно
понимания (иногда — противоречивого) эстетики шахмат исследователями, теоретиками, практиками и историками в двух
основных измерениях этого явления культуры — композиции и практической игре. Понимание эстетики как науки о чувственном
восприятии и учёт результатов анализа наличествующих литературных источников позволили автору сформулировать
собственное видение актуализированной проблемы. Подчёркнута идея эстетизации интеллектуальной культуры шахмат,
а также обозначены условия возможности её восприятия не только непосредственными творцами, но и наблюдателями —
зрителями, интерпретаторами — явлений шахматной культуры.
Ключевые слова: эстетика, шахматы, шахматная композиция, шахматная поэзия, позиционная игра, комбинация,
шахматная партия, шахматное творчество, шахматист-зритель, гипермодернизм, художественный этюд.

Afendyk Hlib
Chess Aesthetics: Idea, Composition, Practical Game
Summary. Chess is an important part of the universal and intellectual human culture, the result of the creative activity of many
generations and the consequence of the fifteen hundred years of development. The aesthetic constituent sparked the interest of chess
playersʼ long time ago and eventually became the topic of subject-specific researches. The concept of chess aesthetics evolved respect to
changes in the culture-historical context and development of the chess theory and practice. There is no coverage of this topic in Ukrainian
cultural studies. This article is the first attempt of conceptualization of the chess aesthetics in the culturological discourse of Ukraine.
The article presents a wide analysis of special literature in the matter of insight into the chess aesthetics by practicing players,
theorists, composers and historians of chess. Opinions on this point vary. Alexander Smirnov distinguishes between two aspects of chess
aesthetics. The visual one includes simple geometric motifs. The dynamic aspect implies the hidden expediency of supposedly meaningless
or paradoxical moves. Max Euwe raises an issue of a hands-on approach to the chess aesthetics. He is interested in criteria development
to grant the prizes for the beauty in the chess tournaments. He proposes to distinguish between "two kinds of beauty in chess" — the beauty
of the positional mastery and the beauty of the tactical game. Emanuel Lasker explores chess aesthetics from the philosophical and cultural
points of view. He brings into focus influence on spectators. Chess is able to provoke a wide variety of human emotions and feelings, such
as interest and admiration or discontent and even aversion. Abram Gurvich also underlines the fact that chess can make people feel. In
his opinion, the most important feeling is a sense of the beauty of the thought. Mikhail Botvinnik looks deeper into this idea. He focuses
on the brainwork in chess games and compositions. The work of chess art is always a result of the artistʼs analytical activity. Isaac Linder
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gives priority to the bright idea which may create a feeling of admiration and have an aesthetic effect on spectators. In his opinion, a great
number of aesthetic aspects twist chess into one of the best manifestation of human culture. Finally, contemporary scholar Lev Babushkin
shifts focus to the very interesting research field. He tries to analyse chess from the aesthetic point of view and at the same time to solve
important problems of aesthetics with help of chess. Unfortunately, he identifies aesthetics as a theory of beauty only. Such a narrow
understanding is the main disadvantage of his approach.
The subject of the article is an aesthetic criteria development for such cultural phenomena as chess composition and practical game.
A widespread understanding of aesthetics as a science of bodily experience together with a very thoughtful analysis of the literature
review gives the author opportunity to define the own view of the problem. He makes a point of the aestheticization of the human mind
with the help of chess. He also shows conditions of possibility for a perception of chess aesthetics not only by its creators but also by
spectators. The chess game is compared with the battle between two sophists who defend the contrary points of view with the help of special
chess language. Aesthetics of the artistic chess problem is aesthetics of the idea. One can draw an analogy between chess composition
and conceptual art. The supplied examples illustrate the main conclusions of the article. Chess games and compositions in their best
manifestation are always spiritual experience, an intellectual adventure, and close attention to the human mind with the opportunity to
perceive its power in full. The chess aesthetics serves as the best evidence that we should consider and study chess as cultural activities
using methods of cultural studies.
Keywords: aesthetics, chess, chess composition, chess poetry, positional game, combination, chess game, chess creativity, chessspectator, hyper modernism, artiste study.
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Summary. The article presents innovative scientific investigation that creates
an opportunity to determine the principles of the conceptual approach to the
study of the integrative foundations of social solidarity and the intercultural
communications as an ontological basis of the multicultural individual and
collective social practices. The fact is that the process of cultural globalization
stimulates the emergence of the new types of social solidarity in the contemporary
multicultural societies. The theoretical base of the contemporary policy of
multiculturalism and the technological aspects of the liberal and the pragmatic
models of multiculturalism are analyzed in the article.
Keywords: multiculturalism, cultural space, cultural globalization, cultural
unity, intercultural communication, social integration, social solidarity, types of
solidarity, models of multiculturalism.

Introduction. It is known that intensification of globalization
processes constitutes the new different communicative forms between national cultures. The current innovative technological
changes are also the important factors that transform traditional
models of intercultural interactions. However, in the contemporary
globalized sociocultural space, the activities of transnational and
national men of politics constantly reproduce different intercultural
conflicts. These conflicts reflect the emergence of the new forms of
social violence and social tensions in the contemporary multicultural societies. We agree with scholars (A. Assman, Z. Baumann,
U. Beck, A. Giddens, J. Habermas, D. North) who underline that
the risks of “unintentional social consequences of individual and
collective activity” form the new research field which stimulates
the need to elaborate innovative conceptual approaches to the further studies of integrative foundations of the multicultural social
practices.
These studies obviously reflect the practical need to establish
and to promote the new sociocultural values of social solidarity,
cultural unity, cultural diversity which are also the values of a
peaceful, non-violent globalized social order.
The main purpose of this article, considering the presented position, is to determine the principles of the conceptual approach to
the study of the integrative foundations of social solidarity and the
intercultural communications as an ontological basis of the multicultural individual and collective social practices.
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contemporary societies as nation-states lose their “organic” nature and the features of functional autonomy
and self-sufficiency. That is why the sociological analysis, which is limited to the study of separate societies, is becoming obsolete. It is easy to understand that
according to this research position, social tensions are
the attributive consequences of the contemporary globalization process and of the “new mobilities”.
Secondly, it is the idea of “reassembling the social”
(B. Latour [8]). This idea reflects the need for a radical
rethinking of the ontological characteristics of sociality under the context of the intensive development of
social networks, which form the new interactive models of social interactions and intercultural communications. In this connection, it is also important to take
into account the fact that the processes of virtualization of public life positively stimulate the potential of
the agency of individual and collective men of politics
and expand the possibilities of their involvement (inclusion) into the existing field of global, regional and
local social practices. However, such involvement is
often simulative and really transforms into the forms
of social alienation and social exclusion. So, the desire
and actions of the migrant or refugee, who are aimed
at achieving the goal of becoming a member of an advanced society are really faced with the mechanisms
of social exclusion as a functional system of economic, political, legal, and sociocultural constraints. The
controversial combination of these desires and actions
and functional mechanisms of social exclusion, as we
consider, are the important source of social tensions.
From the standpoint of such conceptual understanding, social tension is an ontological manifestation of
contradictions between inclusive and exclusive types
of identity of individual and collective actors.
Thirdly, it is also important to point out the conceptual significance of the idea of radical strengthening
of the tendency of individualization of social life. The
concept of “individualized society” which has been
proposed by Z. Bauman, expresses the essential characteristics of this idea [9, 2–14].This concept targets
the scientific search: 1) to the study of the dominant
influence of personal (individualized) social practices in the processes of organizing the social order
in the contemporary societies and 2) to the research
the establishment of the meritocratic profile of social
structure as the results of individual choices which are
based on accumulation of the cultural capital and its
“life meanings”. It is important to take into account

First of all, we want to underline that in the contemporary cultural studies scholars [1; 2; 3] who investigate the process of cultural globalization introduce
into the scientific discourse and analysis the concepts
of “cultural space” and “space of culture”. These concepts, according to A. Assman, reflect the peculiarities
of the “spacial turn” in the contemporary cultural development [1, 149‒166]. As we believe, the analytical distinction and more detailed consideration of the
cognitive specifics of the concepts of “cultural space”
and “space of culture” can reveal the new specific directions in cultural studies.
Obviously, any sociocultural system of human
communications can be called as “space” if it exists
as structured and a stable reproduction of interactions
of individual and collective subjects. In a structural dimension, the cultural space consists of different groups
and communities that differ in terms of language, faith,
traditions, values, and so on. The peculiarity of cultural
features in such groups is reflected by the concepts of
“youth culture”, “professional culture”, “mass culture”,
“religious culture”, and so on. Yet, ontological dimensions of the space of culture incorporate the complexity of the cultural globalization and its controversial
social consequences.
These social consequences, as we consider, reflect
different types and forms of globalized cultural contradictions and social tensions. According to our point
of view, the existing system of social tensions is the
important ontological base for identification of the new
pre-conflict and conflict realities of the globalized multicultural communications. The essential characteristics of the “social tension” concept, as Western scholars believe, reflect the certain system of the typical
causal ontological factors as sources of actualization:
1) violence, 2) social exclusion, 3) social inequalities,
4) protest behavior, 5) social conflicts, 6) global and local risk situations as the specific ontological modifications of the individual and collective activities [4; 5; 6;
7; 8; 9]. These scholars have proposed the new scientific conceptualizations of the theme of social tension
under the context of certain innovative ideas. In this
connection, it is reasonable to underline the content of
the three such important ideas.
First, it is the idea of the epistemological development of the contemporary social sciences “beyond
societies” [6; 7]. The conceptual expression of this
idea lies in the argumentation of the research position
that under the influence of the globalization process all
74
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unity, the unity of the proletariat. In modern theories of
rational choice, the concept of “solidarity” refers to the
phenomenon of group consciousness and group action,
based on the identification of individuals with “own”
group/community, when the individual deliberately
delegates part of his rights in exchange for the collective defense of their interests [10, 4–29; 11, 52].
Obviously, in the public consciousness, solidarity
has a morally positive connotation as a sign of mutual
understanding among members of society, as a factor
in ensuring non-conflict coexistence, as an indicator of
the common need of people to live together. We agree
with O. Widegren who investigates solidarity as the
specific strategy of the social exchange. So, solidarity in its basic ontological dimensions is, firstly, a feeling of interconnection and the specific exchange with
other members of the group, a feeling of “we”, that is,
a sense of unity; and secondly, solidarity is the state of
people's consent to certain joint actions for the sake of
affirming their own interests. In general, solidarity is
the unity of beliefs and actions, mutual assistance and
support for members of a social group based on common interests and the need to achieve common group
goals; joint responsibility, as well as active sympathy
and support for any actions or thoughts [12, 775].
Considering the analyzed conceptual positions, we
would like to emphasize that under conditions of the
newest globalization changes the new two types of
solidarity in the multicultural societies emerge.
We believe that the new “neoliberal type of solidarity” in its ontological manifestations is the specific
form of social integration through the social tensions,
protests, conflict behavior and, also, through the specific human struggle for the priorities of certain cultural values and ideals for belonging to a “higher”, more
“qualitative” culture. Another — the “innovative type
of solidarity”— is based on the positive effect of preserving a cultural diversity and an enrichment of existing cultures through innovative and creative activities
of participants who produce unique technical, technological, artistic, and spiritual products.
These new two types of solidarity in a specific way
create the stimulus for modernization of the two models of the multiculturalism policy: 1) the liberal model
of multiculturalism and 2) the pragmatic model of multiculturalism.
The practical implementation of the liberal model
of multiculturalism clearly indicates that this model has
the specific normative foundations which one can rein-

that the increase of the influence of personified social
practices actually leads to the violation and destruction
of the existing traditional modes of social integration
due to the formation of the new individualized channels of social mobility. Obviously, a certain system of
such “violations and destructions” is also a specific
source of social tensions, which can turn into different
latent forms of social conflicts and protest behavior.
Thus, social tension is the specific consequence of the
radical strengthening of the tendency of individualization of social life.
Contemporary globalized space of culture reproduces itself by different social tensions. Therefore, the
contemporary process of the global cultural integration
is not the process of the global cultural unity. In spite
of that the concept of “global cultural unity” is widely
used in the global studies. It does not have the cognitive status of a scientific category. It should be noted
that in sociology the concept of “global cultural unity”
very often is used as the specific conceptual analogue
of the category of “social solidarity”, which reflects the
realities of the certain social unity of individuals and
social groups as the integral result of the human peaceful coexistence based on common needs, interests, ideals, and values.
Of course, the descriptions and qualifications of the
social solidarity of the various communities in the contemporary multicultural societies now are widely presented through the principles of liberal ideology that
proposed to understand solidarity as the basic social
value and desirable goal of social progress. Therefore,
in different democratic political programs of the organization of the peaceful and non-violent social order
the concept of solidarity one often uses for emphasizing the general integrative foundation of social life.
Now in the contemporary scientific researches, the
different definitions of the term “solidarity” are given.
G. Crow in his works [10, 11] analyzes different semantic meanings of this term, which have historically
formed according to the scientific or ideological positions of scientists. He underlines that A. Comte and his
follower E. Durkheim believed that solidarity is a “natural” state of society based on the division of social labor
when people objectively need each other. The Marxist
position offered to understand “solidarity” as the unity
of a particular social community, which arises on the
basis of objectively existing interest and becomes a mobilization force of collective action. Marx used the notion of “solidarity” to determine the state of collective
75
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terpret and use as the ideological strategy for achieving
of the “global humanism” through the protection of individual human rights. However, we would like to underline that the implementation of the “liberal” model
of the multiculturalism policy in the European Union
demonstrates the inadequate pragmatic effectiveness
in attempts to solve the two most important humanitarian issues: 1) the overcoming of gender equality and
2) the recognition of the equal status of cultural minorities (religious, confessional, ethnic). The abstract
calls and demands for political correctness, which now
acquires absurd forms, makes it difficult to admit that
the cultural, economic and political confrontation between the “Islamic world” and the “Western world” in
the developed European societies are the acutest and
the most obvious. The Islamic world will never agree
to give women the rights and freedoms that men have;
they will not refuse their attitude to the “wrong”, from
the traditions of a special attitude to hygiene, alcohol,
birth control, and much more. Taking into account
these circumstances, we can conclude that the optimistic approach to modernization of the liberal model
of multiculturalism, in our opinion, needs to take into
account the basic sociocultural determinants of the racial, ethnic, religious, socio-economic, and political
inequalities in intercultural communications.
The practical implementation of the pragmatic
model of multiculturalism is closely connected with the
creation of the relevant information base which one can
use as the cognitive instrument in order to elaborate the
system of effective practical influence on intercultural
communications by using resource possibilities of the
progressive technological innovations. This model is
strongly human oriented and has the specific intellectual support from the ideology of “welfare state”. The
pragmatic model of multiculturalism is adapted to the
tendencies of the global social mobility and is based on
the new integrative principle of intercultural relations
in the contemporary multicultural societies - "assimilation without coercion". This principle we can regard
as the important stimulus for the further institutional
development of the public sphere. In monograph research “The Divided West” [13] J. Habemas writes

that in the public sphere people through the social
mechanisms of self-organization have real chance to
establish appropriate system of collective human rights
as the basic regulative legal norms of the intercultural
communications and non-violent social order. He considers that the public sphere in multicultural societies
is the specific sociocultural space of the intercultural
communications which constantly reproduces itself by
different forms of civil activity, mass collective actions
and public discussions [13, 186‒194]. We support this
point of view and believe that the further institutionalization of the public sphere creates an opportunity for
democratic and legal regulations of the processes of
social inclusion and social exclusion in the contemporary multicultural societies.
Conclusions. 1. The process of cultural globalization determines the need to elaborate the innovative
conceptual approaches aimed at the scientific studies
of the integrative foundations of social solidarity and
the intercultural communications. 2. The cultural globalization stimulates the emergence of the new types
of social solidarity in the contemporary multicultural
societies. The neoliberal type of solidarity is the specific form of social integration through the social tensions, protests, conflict behavior and through the specific human struggle for the priorities of certain cultural values and ideals for belonging to a “higher”, more
“qualitative” culture. The innovative type of solidarity
is based on the positive effect of preserving cultural
diversity and enrichment of existing cultures through
innovative and creative activities of participants who
produce unique technical, technological, artistic and
spiritual products. 3. The new types of solidarity create the stimulus for modernization of the two models
of the multiculturalism policy: 1) the liberal model of
multiculturalism and 2) the pragmatic model of multiculturalism. The real policy of implementation the
liberal model of multiculturalism has revealed the lack
of practical effectiveness of this model. That is why
the model of “pragmatic” multiculturalism is the most
promising. Its scientific development should be based
on theoretical and empirical data of specialized sociological and cultural studies.
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Судакова Валентина Миколаївна, Судаков Володимир Іванович
Інтегративні засади сучасних мультикультурних соціальних практик
Анотація. У статті представлено інноваційне наукове дослідження, яке спрямоване на визначення принципів концептуального
підходу до вивчення інтегративних засад соціальної солідарності та міжкультурних комунікацій як онтологічного базису
мультикультурних індивідуальних та колективних соціальних практик.
Доведено, що процес культурної глобалізації зумовлює необхідність розвитку наукових досліджень новітніх процесів
інтеграції та диференціації соціокультурного простору, оскільки соціальні практики транснаціональних та національних
суб’єктів суспільного життя призводять до виникнення та поширення появи нових форм соціального насилля й соціальної
напруженості в сучасних полікультурних суспільствах.
Встановлено, що важливим соціальним наслідком культурної глобалізації є поява двох нових типів соціальної солідарності,
які визначаються авторами як “неоліберальний тип солідарності” та “прагматичний тип солідарності”. У статті
проаналізовані теоретичні засади політики мультикультуралізму, а також з’ясована технологічна специфіка ліберальної та
прагматичної моделей мультикультуралізму.
Ключові слова: мультикультуралізм, культурний простір, культурна глобалізація, культурна єдність, міжкультурна
комунікація, соціальна інтеграція, соціальна солідарність, типи солідарності, моделі мультикультуралізму,.

Судакова Валентина Николаевна, Судаков Владимир Иванович
Интегративные основы современных мультикультурных социальных практик
Аннотация. В статье представлено инновационное научное исследование, направленное на определение принципов концептуального подхода к изучению интегративных основ социальной солидарности как онтологического базиса мультикультурных
индивидуальных и коллективных социальных практик. Доказано, что процесс культурной глобализации обусловливает возникновение новых типов социальной солидарности в современных поликультурных обществах. В статье проанализированы теоретические основы политики мультикультурализма, а также выяснена технологическая специфика либеральной и прагматичной
моделей мультикультурализма.
Ключевые слова: мультикультурализм, культурное пространство, культурная глобализация, культурное единство, межкультурная коммуникация, социальная интеграция, социальная солидарность, типы солидарности модели мультикультурализма.
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Анотація. У статті розглядається творчий шлях видатного літератора, письменника, драматурга й режисера ХХ-го століття, яскравого
представника “театру абсурдуˮ Семюеля Беккета. Його творча спадщина
багатогранна: талановитий митець не обмежувався конкретним жанром,
а творив різносторонньо. Письменник написав багато пʼєс для театру, радіо, телебачення. Вирішального поштовху “філософії абсурдуˮ, яка вплинула на формування “театру абсурдуˮ, надав “екзистенціалізмˮ. Філософія
абсурду безпосередньо причетна до формування самого “театру абсурдуˮ
через проникнення на театральні підмостки.
Абсурдистське сприйняття колізій ХХ ст. особливо виразно репрезентувала драматургія абсурду, яку ще називають антидрамою, оскільки її
типовими ознаками є відсутність місця й часу дії, руйнування сюжету й
композиції, ірраціоналізм, екзистенціальний характер персонажів, абсурдні
сюжетні ситуації, словесний нонсенс тощо. Прагнення до інтеграції змісту
і форми відрізняє театр абсурду від екзистенціальних драми та поетичного
авангарду.
Осмислення ключових тем життя суспільства, що були порушені “філософією абсурдуˮ, знайшло відображення в абсурдистській драматургії,
найвизначнішим представником якої був і залишається Семюель Беккет.
Ключові слова: література, драматургія, пʼєса, екзистенціалізм, філософія абсурду, література абсурду, театр абсурду.

Актуальність. Стаття є спробою переосмислення творчості видатного літератора, драматурга та театрального режисера Семюеля Беккета, творчість якого вплинула на формування в європейському театральному мистецтві ХХ-го ст. “театру
абсурдуˮ.
Режисер був яскравим представником абсурдистів нової
течії в театральній культурі другої половини ХХ-го століття.
Роботи режисера пронизані глибокою філософією абсурду, у
якій він вбачав сенс життя.
Стан дослідження. Питання розвитку, становлення театру
абсурду, його принципи роботи й драматургії розглядали літературознавці, театрознавці та режисери, такі як: А. Арто, С. Беккет, С. Голубков, Є. Васильєв, А. Дорошевич, О. Й. Доценко,
І. Дюшен, В. Єрофеєв, М. Еслін, Ж.-Ф. Жаккар, Е. Ионеско,
О. Коляда, Л. Лучкін, Є. Миропольська, Г. Пінтер, Г. Померанц,
О. Рясов, Т. Стоппард, М. Тлостанова , Д. Токарев, В. Шильке.
Філософію абсурду та екзистенціалізму, що вплинула на
театр абсурду ХХ-го століття, досліджували філософи А. Бурханов, С. Великовський, В. Володін, А. Гагарин, С. Ісаєв,
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ВІОЛЕТА ДЕМЕЩЕНКО

А. Камю, Є. Миропольська, С. Німчин, А. Руткевич , Ж.-П. Сартр, М. Топер.
Дослідження театру абсурду сьогодні є важливим теоретичним завданням для сучасних літературознавців, театрознавців, драматургів, режисерів,
як феномену історії театру, що породило двадцяте
століття, а практичним джерелом для усвідомлення
його суті є творчість, досвід і драматургія Семуеля
Беккета, яку він залишив по собі у спадок.
Виклад основного матеріалу. Життя людини ХХ-го століття характеризувалося складністю
й неоднозначністю геополітичних та культурних
процесів, що формував тогочасний соціум. Бурхливі події протягом століття, а саме розвиток капіталізму, індустріалізація, колоніальні війни за захват
ресурсів і територій, світові економічні кризи, суперечки між домінуючими імперіями та державами призвели до двох руйнівних Світових. Усе це
посилило нестабільність та психологічну напругу
в суспільстві. Внаслідок виникнення таких тоталітарних режимів, як фашизм і комунізм, а з ними
й нових ідеологій, що невпинно диктували певний
спосіб життя людині, мистецтво не залишилось
осторонь. У таких життєвих обставинах воно розвивалося під колосальним тиском з боку ідеології
та піддавалося певним трансформаціям, увібравши
в себе весь трагізм та красу епохи потрясінь, що
виявило себе в нових мистецьких віяннях та тенденціях ХХ-го століття.
Нагромадження суперечностей життя тиснуло
на людину. Не все можна було пояснити традиційним раціональним способом. Саме в таких життєвих обставинах особливої актуальності набуває
проблема смислу людського буття. Стало неможливим усвідомити життєву реальність, опираючись
лише на раціоналістичні філософські концепції.
Основними пошуками суспільства ХХ-го століття
стало прагнення осмислити своє існування.
Виникнення філософії “абсурдуˮ в ХХ-му столітті є обʼєктивною закономірністю. Вона істотно
вплинула на художню творчість, основним змістом
якої була здатність відображати пошуки смислу
людського буття крізь призму життєвої філософії,
що цілісно репрезентувала його в мистецтві, та змінила її характер. Витоки “філософії абсурдуˮ беруть
свій початок ще за часів латинської християнської
думки. Філософське відлуння цих думок знаходить
своє втілення у філософських настановах раціоналізму “Нового Часуˮ ХІХ століття, а саме у твор-

чості А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, С. Кʼєркегора;
на початку ХХ століття подібні філософські думки пролунали в працях М. Гайдеггера, К. Ясперса,
Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Бердяєва, Є. Трубецького та інших.
Згодом “філософія абсурдуˮ посіла своє місце
в серії спроб “проривуˮ людини від самозречення
до самостійного вибору власної долі й відповідальності за нього. Вирішального поштовху “філософії
абсурдуˮ надав “екзистенціалізмˮ, утверджуючи
автономію та унікальну неповторність людської
особистості та її дистанціювання від соціуму.
“Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Габріель
Марсель і, почасти, Жан Ануй, мов ті сейсмографи, зафіксували велетенський землетрус, який у
нашому столітті сколихнув і всю історію, і кожну
людську душу зокрема. Війни, терористичні диктатури, “пандеміїˮ масового безумства, руїнницькі “міфиˮ, провокації й провокатори світового
масштабу, ситуації — лабіринти, у яких блукають
і одинаки, і цілі народи, просто-таки шизофренічні
форми насилля над людиною. З другого боку, порожнеча окремої, власне, окремішньої людської
душі й свідомості, відчуженої від іншої (Сартр).
Пустка в цій душі, в історії, на самому небі, ураженому, за відчайдушною метафорою Ніцше, “смертю Богаˮ. Екзистенціалізм усі ці вибухові гримучі
теми спочатку опрацьовував у своїх філософських
роботах — незадовго до Другої світової. Але затим
вони все ж таки вибухнули в її моторошних стихіях, у міріадах тих її “мізансценˮ, які примусили
першого прозаїка екзистенціалізму, атеїста Андре
Мальро, назвати ту війну “поверненням Сатаниˮ,
його “боротьбою з ангеломˮ. Отже, ці розпечені
теми просто-таки розплавили реторти філософських абстракцій і прямісінько перелились у прозу
й драматургіюˮ [19, 14].
Поняття абсурд походить від (лат. аbsurdus —
безглуздий, від ad absurdum — вихідний від глухого) — термін інтелектуальної традиції, що позначає
безглуздість феномена або явища [21].
Почуття абсурдності було притаманне людині
в будь-яку історичну епоху, але найбільш яскраво
воно виявило себе у філософії та літературі ХХ-го
століття. З філософської точки зору ставлення до
абсурду як категорії завжди було різне, якщо оцінювати його з гносеологічного й онтологічного ракурсів. Не однаково ця категорія окреслена в доктринах середньовічних християнських теологів, а
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пізніше раціоналістів XVIII ст., та екзистенціалістів XX-го ст. Абсурд розглядають у звʼязку з логічними парадоксами, як семантичну проблему (роботи, присвячені мові абсурду, особливо численні в
структурній лінгвістиці), як стильову категорію і
як категорію тексту [7].
Варто також зазначити, що за часів античності поняття “абсурдˮ мало три значення. По-перше,
воно означало естетичну категорію, що виражає
негативні властивості дійсності. По-друге, слово
“абсурдˮ мало значення так званого логічного абсурду, тобто заперечення головного елемента раціональності — логіки, відсутність сенсу. І нарешті,
по-третє, слово “абсурдˮ мало метафізичне значення, що називає знаходження за межею розумного.
У кожну епоху увага акцентувалася на якій-небудь
одній рисі даної категорії [1, 7–72].
Тим самим, абсурд, як його розуміють філософиекзистенціалісти, являє собою якийсь індекс розколу людського існування (або екзистенції) з буттям,
позначає розлад, іменований екзистенціалізмом, як
“прикордонна ситуаціяˮ. Так звана абсурдна свідомість, що є переживанням окремо взятої особистості, повʼязана з болючим розумінням цього самого розладу й супроводжується почуттям тривоги,
туги, самотності, страху. Навколишня дійсність характеризується прагненням до знеособлення конкретної індивідуальності, перетворення її в окремий сегмент загального знеособленого світу.
Абсурдною свідомістю найчастіше називають
специфічний стан “ясностіˮ, який, за Гайдеггером, незмінно передує “екзестуваннюˮ, “забіганню впередˮ, відповідно до теорії Ясперса — це
“прикордонна ситуаціяˮ, і межа її відділяє життя
від смерті. Гайдеггер, холоднокровно розглядаючи
людські долі, оголошує, що існування мізерне. Він
тримається, за словами А. Камю, цього абсурдного
світу, кляне його за тлінність і шукає шлях серед
руїн, у той час, як Ясперс не такий наївний, бо знає,
що вихід за межі смертної гри явищ нам недоступний, а єдино можлива установка — безвихідний
відчай [16, 238].
Філософія абсурду надзвичайно вплинула на
формування самого “театру абсурдуˮ через проникнення на театральні підмостки. Так чітких
художніх узагальнень і символічного звучання у
мистецтві ХХ-го століття набули такі філософеми
абсурду:
• смислове децентрування, нереферентність,

тобто світове буття втрачає адресну спрямованість,
звичну функцію комунікації, думка набуває розмитого, варіативного вираження в плині вільних
асоціацій;
• бентежність — стан екзистенціальної тривоги щодо буття, що супроводжується особливим
емоційно-ілюзорним збуренням, викликаним протестом проти онтологічного дискомфорту;
• трагізм (людина — трагічна істота, її призначення — страждати і, попри це, продовжувати
жити, через що страждання часто повʼязують зі
стійкістю);
• комізм — іронія, гумор, жарт, гротеск тощо
[12, 11].
Абсурдистське сприйняття колізій ХХ ст. особливо виразно репрезентувала драматургія абсурду, яку ще називають антидрамою, оскільки її
типовими ознаками є відсутність місця й часу дії,
руйнування сюжету й композиції, ірраціоналізм,
екзистенціальний характер персонажів, абсурдні
сюжетні ситуації, словесний нонсенс тощо.
Серед театрознавців існує думка, що витоки
театру абсурду беруть свій початок з філософії дадаїзму — радикальної течії модернізму. В основі
“антимистецтваˮ дадаїзму знаходилася суперечлива проблема: бажання митця бути вільним від умовностей (прагнення свободи творчості) та, водночас,
його принципова несвобода в контексті культурних
норм, що виявлялося в диктаті раціональної логіки й мови над спонтанністю творчої думки. Твори дадаїстів були розраховані на епатаж, націлені
на ірраціональність та анархічне поєднання слів і
звуків, що врешті решт призводило до безглуздя.
Також значний вплив на формування театру вчинило авангардне мистецтво, що активно розвивалось
у першій третині ХХ-го століття, лозунгом якого
була відмова від змістовних та формальних принципів творчості та, як наслідок, заперечення основних мистецьких канонів, що передували йому.
Прагнення до інтеграції змісту і форми відрізняє
театр абсурду від екзистенціальних драми та поетичного авангарду. Напрями ці багато в чому збігаються, і провести між ними межу досить складно.
Поетичний авангард, як і театр абсурду, спирається
на реальність, у якій є місце фантазіям і сновидінням; він також уникає таких традиційних аксіом,
як єдність часу, місця та дії, логіка характеру або
необхідність сюжету. Але в основі своїй поетичний
авангард передає різні настрої; він більш ліричний
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і не настільки сповнений відчаю й гротеску. Ще
більше відмінностей у мові: поетичний авангард
володіє більш широким діапазоном мови; пʼєси написані ефектними віршами, образи створюються
складним сплетінням вербальних асоціацій.
Театр абсурду прагне до радикальної девальвації мови: поезія повинна народжуватися з конкретних речових образів самої сцени. У цій концепції
елемент мови відіграє важливу, але підпорядковану роль, однак те, що відбувається на сцені й за її
межами часто суперечить словам, які вимовляють
персонажі [6, 82].
Драма абсурду стала сміливим експериментом у театральному житті, вона підривала канони драматичних жанрів. У творах абсурдистів, на
відміну від звичайних логічних драматичних пʼєс,
автор передає читачеві та глядачеві своє бачення
життя, постійно порушуючи логіку. Глядачу, який
звик до послідовного звичайного перебігу подій,
її було важко зрозуміти. Основне відчуття від вистави, яке в нього виникало, — це дискомфорт.
Саме такого ефекту очікували автори-абсурдисти,
на їхню думку, глядач повинен позбутися загальноприйнятих театральних канонів і подивитися на
життя з іншого ракурсу. Експерименти абсурдистів
не завжди були вдалими, але, руйнуючи класичні
канони, вони започатковували пʼєси “без діїˮ, “без
характерівˮ, “без слівˮ. Ставилися драми, що зображували стихію підсвідомого, людські мрії, зосереджені на передачі “живої театральної емоціїˮ,
ціллю цих вистав було порушення інтелектуальнофілософських питань. Театрознавці вважають, що
найбільш повно принципи “абсурдизмуˮ були втілені в драмах Ежена Йонеско, французького драматурга румунського походження, пʼєсі “Голомоза
співачкаˮ (1950 рік), та ірландського письменника
Семюела Беккета “Чекаючи на Годоˮ (1953 рік).
Характерним для цих вистав було те, що життя —
це хаотичне нагромадження випадковостей, що позбавлені сенсу й непідвладні закономірностям, усе
засновувалося на алегорії, гротескові та буфонаді.
Відомий український театрознавець Вадим
Скуратівській у своїй передмові до збірки пʼєс
французьких авторів “Французька пʼєса ХХ століття: театральний авангардˮ говорить: “Франція —
так само батьківщина філософської думки Нового
Часу. Починаючи з Декарта й закінчуючи, приміром, екзистенціалістами й структуралістами, вона
бездоганно володіє мистецтвом абстрактного по-

няття й узагальнення. І саме мистецтвом, бо французька філософія, розвʼязуючи свої, здавалося б,
виключно локальні проблеми, віддавна, чи не з того
ж таки Декарта, який, за переказом, бачив свої ідеї
уві сні, прагне перевести ці проблеми в “зоровуˮ
конкретно-чуттєву, отже, біляестетичну площину.
Скажімо, у літературний образ. Не випадково найбільші філософи французького Просвітництва —
воднораз його найбільші письменники, зокрема
драматурги. Отже, французька філософія ніби перетікає в літературу, зокрема в драматургію. У ХХ
столітті така тенденція стала чи не правилом. Філософська кафедра й театральна сцена тут почасти
сумістилися…ˮ [19, 6].
Початок ХХ-го століття увійшов у історію світової літератури, як період зародження так званої
літератури абсурду, яку найчастіше розуміють, як
напрямок у європейській літературі, представлений
такими іменами: А. Камю, Ж.-П. Сартр, Ф. Кафка,
С. Беккет та ін. Творчість письменників-абсурдистів
стала своєрідним художнім документом. З усією
повнотою й достовірністю вони відобразили духовну кризу людства в певний історичний час, виражений в усвідомленні втрати цілісності світу й
безглуздості існування в ньому [18].
Досить часто виділяють групу письменників,
що творили в цьому напрямі, таких як: Гарольд
Пінтер, Едвард Олбі, Жан Тардьє, Том Стоппард,
Фрідріх Дюрренмат. Попередниками й натхненниками руху абсурдистів вважаються видатні митці:
Гійом Апполінер, Станіслав Віткевич, Альфред
Жаррі, Луїджи Піранделло та багато інших.
Важливою для філософії та літератури абсурду стала концепція екзистенціалістів, які здійснили перенесення проблеми абсурду з логікогносеологічної площини в онтологічну. Поняття
“абсурдˮ тут підкреслює ірраціональність життя,
його початкову стихійність, хаотичність, позбавлення сенсу та непідвладність раціональності.
Французький філософ і письменник Альбер Камю у
своїх роботах “Міф про Сізіфаˮ та “Есе про абсурдˮ
робить акцент на абсурдності існування людини у
світі й на нашому сприйнятті цієї безглуздості —
“почутті абсурдуˮ. Своєю чергою, Ж.-П. Сартр,
“пояснюючиˮ Камю, говорить про “почуття абсурду”, тобто безсилля осмислити явища дійсності за
допомогою людських понять і слів [15, 100].
Дивним чином історики екзистенціальної філософії не звернули уваги на те, що вже її віддале81
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не дає вичерпної характеристики, не є всеохоплюючим і винятковимˮ. “Якщо більшу частину драматургів, зарахованих до цього напряму,– зауважує
Есслін, — запитати, чи належать вони до театру абсурду, ті обурено заперечать — і матимуть раціюˮ
[8, 21].
Насправді так і було, драматурги не погоджувалися з тим, що їх обʼєднали під цим загальним
поняттям, вони відкидали думку про його існування та свою приналежність до нього. Термін “театр
абсурдуˮ викликав протест і в самих абсурдистів,
таких як: С. Беккет, Е. Йонеско, В. Хільдесхеймер, Е. Олбі. Так, Е. Йонеско заявляв, що “насилу
приймає цей термінˮ і має всі підстави “називатиˮ
“абсурдомˮ театр абсурдуˮ [9, 152]. Він не розумів,
чому його театру надається абсурдистська філософічність, насамперед, на думку драматурга, театр
відображав картину нісенітниці сучасного світу, ірреальність реального, ілюзію, що вислизає.
Досить різні дослідники намагались опротестувати і віднайти нове значення терміну щодо
явищ, що крилися за поняттям “театр абсурдуˮ.
Серед них — “театр обуренняˮ (Р. Брустайн), “театр протесту й парадоксуˮ (Дж. Уеллворт), “театр
насмішкиˮ (Е. Жекар). Фігурували й такі визначення, як “театр панікиˮ й “театр кошмаруˮ, “театр годинника, що зупинивсяˮ, згадували й “театр
жорстокостіˮ (А. Арто). Однак і ці нові дефініції
жодним чином не вичерпували всієї складності й
неоднорідності явища й терміну “театр абсурдуˮ,
від якого, за висловом Йонеско, “не відшкребтисяˮ,
вони не змогли замінити.
Есслін також підкреслював, що центральне
для нової драматургії поняття абсурду не вміщується в його словникове значення “нісенітнийˮ,
“недоладнийˮ, “безглуздийˮ. На його думку, воно
має глибокий філософський смисл. Драматург зауважував, що театр абсурду потрібно розглядати як
відображення найбільш суттєвих духовних тенденцій нашого часу, відтворення стану сучасної людини, що знаходиться в розладі з природою, світом,
іншими людьми, самою собою. Критик вважав,
що абсурдистський театральний рух базувався на
постановках чотирьох відомих драматургів, що
працювали в цьому напрямі — Ежена Йонеско, Семюела Беккета, Жана Жене й Артюра Адамова. Він
визнавав, що кожен з них не уподібнюється до іншого, має свою унікальну, притаманну лише йому
техніку, що виходить за межі терміну “абсурдˮ.

ний попередник Мен ді Беран (початок минулого
століття (ХІХ)) заговорив про “опірˮ людини історії, яка виявляє тенденцію до знелюднення. Не
виникає сумнівів, на нашу думку, що російський
парижанин Борис Вільде, який першим ужив термін “опірˮ (“резістансˮ) для позначення ним антифашистського підпілля, запозичив його із філософського словника згаданого вище мислителя.
Проте, чи не вся французька драматургія нашого століття тяжіла саме до “опоруˮ його руїнницьким устремлінням. Вона “горталаˮ “книгуˮ основоположних подій, надій, відчаю, боротьби цього
століття й транспонувала їх у свої діалоги, сюжети,
колізії. Французька драматургія — естетичне дзеркало національної й загальноєвропейської історії,
невпинних “дискусійˮ у цій історії поміж силами
пітьми і світла [19, 15].
Вперше термін “театр абсурдуˮ як поняття
зʼявляється в монографії англійського літературознавця, драматурга та театрального критика — Мартіна Ессліна. У 1961 році він написав роботу “Театр
абсурдуˮ, де обґрунтував свою теорію щодо “нового театруˮ. У певних абсурдистських творах автор
побачив художнє втілення екзистенціальної філософії Альбера Камю, який зазначав, що абсурд — це
“метафізичний стан людини у світіˮ, він народжується із зіткнення людського бажання “бути щасливим і збагнути розумність життяˮ з “безмовною нерозумністю світуˮ. Камю акцентував увагу на тому,
що людина відчуває себе “чужоюˮ у всесвіті, вона
є вигнанцем у ньому: “ …розлад між людиною й
життям, що її оточує, між актором і декораціями й
дає, власне, почуття абсурдуˮ [10, 32].
Термін “театр абсурдуˮ, як наважився його трактувати Есслін, обʼєднав драматургів різних генерацій і літературних традицій, твори яких, як він вважав, відзначалися цілою низкою типологічних ознак
(відсутність часу й місця дії, руйнування сюжету й
композиції, ірраціоналізм, екзистенціальні персонажі, абсурдні сюжетні ситуації, переважання засобів
умовної образності, словесний нонсенс) [4].
Мартін Есслін зазначав, що під назвою “театр
абсурдуˮ не існує “ні організованого напряму, ні
мистецької школиˮ (адже “абсурдистиˮ не тільки
не створювали ніяких програмних творів чи маніфестів, але й взагалі не спілкувалися один з одним).
Сам термін, за його словами, є лише “робочою
гіпотезоюˮ та має “допоміжне значенняˮ, оскільки
лише “сприяє проникненню у творчу діяльність,
82
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Театр абсурду став провідною театральною течією протягом другої половини XX століття, яка
на певному етапі підвела підсумки століть та надала потужний поштовх для подальшого розвитку
театру. Провідні представники театру абсурду, що
живуть у Парижі й пишуть французькою мовою, не
французи. Яскравим свідченням чого є творчість
С. Беккета.
Семюел Беккет народився в місті Дублін (Ірландія) в сімʼї землеміра 1906 року. Як і Бернард
Шоу, Уайльд, Йєйтс, він розпочав навчання в протестантській ірландської середній школі, хоча пізніше став атеїстом. Імовірно, що інтерес Беккета
до проблем буття й самоідентифікації людини в
суспільстві розпочався ще в юні роки. У чотирнадцять років Беккета відправили в одну з традиційних закритих англо-ірландських шкіл “Portora
Royal Schoolˮ. Закінчивши школу, він у 1923 році
вступає до “Trinity Collegeˮ в Дубліні, де вивчає
французьку та італійську мови. Під час навчання в
коледжі основною сферою інтересу Беккета стала
не англійська, а французька література, що в майбутньому й визначило коло його інтересів. У 1927
році Беккет отримує ступінь бакалавра мистецтв.
Академічні успіхи юнака дозволили університету виставити його кандидатуру для традиційного
обміну лекторами з відомою паризькою школою
“Ecole Normaleˮ. Після недовгої викладацької діяльності в Белфасті восени 1928 року він вирушив
на два роки до Парижа лектором англійської мови
в “Ecole Normale Supérieureˮ. Саме так почалося
його перше знайомство з Парижем, що переросло в
закоханість до Франції, яка тривала все життя.
У Парижі відбулася його доленосна зустріч з ірландським літератором, якого вважають ключовою
постаттю модерністської прози та одним з найвпливовіших письменників двадцятого століття,
Джеймсом Джойсом. Незабаром Беккет увійшов у
його оточення та став особистим секретарем. Відомий режисер і кінознавець початку ХХ-го століття
Сергій Ейзенштейн так згадує про знайомство з
Беккетом: “Як і його шеф, ірландець Беккет ніби
“зависˮ поміж кількома культурами й навіть мовами. Писав він англійською і французькою, але,
водночас, тримався подалі й від лондонського, і від
паризького “ярмаркуˮ. Письменника цікавив не резонанс на цих “балаганахˮ, а величезної ваги надсюжет: що лежить в основі людської долі на землі;
чи є перспектива у явища, що його назвали “фено-

мен людиниˮ; чому трагічне чи трагікомічне рішуче переважають у цьому феномені?ˮ [19, 13].
Беккету виповнилося двадцять чотири роки.
Отримавши ступінь магістра мистецтв, він розпочав ґрунтовну блискучу академічну та літературну
карʼєру. У 1929 році було видане перше оповідання Беккета — “Успінняˮ, а поетичним дебютом
став обʼємний, насичений безліччю алюзій текст
про Декарта, за рік він переміг у конкурсі віршів
на тему часу та здобув літературну премію. Завдяки цій публікації Беккет отримав пропозицію написати есе про М. Пруста. Його дослідження про
Марселя Пруста — французького письменника
новеліста й критика, представника модернізму в літературі, — замовлене лондонським видавництвом
та написане ще в Парижі, вийшло у 1931 році. Це
прониклива інтерпретація епопеї Пруста “У пошуках втраченого часуˮ, дослідження про час і своєрідне передвістя багатьох його майбутніх творів.
Викладаючи ідеї Пруста, Беккет підкреслює, що ця
невелика книга написана ним на замовлення й аж
ніяк не тому, що він відчуває спорідненість з Прустом, але в цю роботу він вклав і свої особисті почуття та думки [19].
Однак за першими успіхами зʼявились і невдачі. Видавництва неохоче погоджуються публікувати навмисно складні й до того ж багаті
непристойностями тексти автора-початківця, але
ще менше ентузіазму зустрів його перший роман
— “Мрії про жінок, красивих і так собіˮ, у якому
видавці помітили лише спробу наслідування стилю Джойса. Двадцятипʼятирічний прозаїк обирав
для спроби пера досить складну форму: тексти,
насичені великою кількістю алюзій і прихованих
цитат, що проступають крізь розгорнуті метафори
й шифри-каламбури (у березні 1932 були опубліковані лише два фрагменти роману, а повністю
його видали лише 60 років потому — уже після
смерті автора) [14].
У кінці 1930 року Семюел Беккет повертається
до “Trinity Collegeˮ та знову працює викладачем,
подорожує по Європі, намагається видавати прозу
та вірші. У 1930 році виходить поема “Курвоскопˮ,
збірник оповідань “Більше замахів, ніж ударівˮ, розпочатий трагіко-іронічний роман “Мерфіˮ, що був
опублікований у 1938 році, який критики й читачі
зустрічають без особливого натхнення. Натомість
роман позитивно оцінив Джойс, що сприятливо
позначилося на репутації Беккета, як письменни83
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ка, проте він був засмучений такими результатами,
тому й переживав у той час творчу кризу.
З 1937 року письменник остаточно засновується в Парижі. Франція стає для нього другою Батьківщиною. У період Другої світової війни Беккет
не стоїть осторонь і бере активну участь у антифашистському русі “Опоруˮ. Повернувшись у 1945
році до звільненого Парижа, Семюел Беккет розпочинає нову сторінку у своєму творчому житті.
Більше того, літератор починає писати французькою мовою. Це був найпродуктивніший період у
його житті, як письменника й драматурга. Потужний творчий порив настільки міцно його охопив,
що за пʼять років були створені один за одним найважливіші твори: “Елевтеріяˮ, “Чекаючи на Годоˮ,
“Кінець гриˮ; романи “Моллойˮ, “Мелоні вмираєˮ,
“Безіменнийˮ і “Мерсьє та Камʼєˮ, а також розповіді та фрагменти прози “Нікчемні текстиˮ. Усі ці
твори написані у Франції, а деякі з них створили
Беккету репутацію письменника, що вплинув на
епоху. Для створення своїх шедеврів Беккет обрав
французьку мову, тому що йому була необхідна
дисципліна, якої можна було досягти за умови використання іноземної мови. Аспірант, який писав
дисертацію про творчість Беккета, запитав його,
чому він пише французькою. Беккет відповів:
“Parce quʼen français сʼest plus facile dʼécrire sans
styleˮ (тому що французька має перевагу, нею легше писати без стилю). Іншими словами, рідна мова
спокушає письменника вдаватися до віртуозного
стилю заради самого стилю, чужинська мова дозволяє досягти відточеного стилю, граничної ясності й економності, використовуючи характерні для
цієї мови звороти [20, 40].
Справжнім тріумфом стала пʼєса “Чекаючи на
Годоˮ, видана в 1952 році, а 5 січня 1953 року відбулася її премʼєра в невеликому театрі “Théâtre de
Babyloneˮ на бульварі Распай. Усупереч очікуванням цей незвичайний трагіфарс, у якому нічого не
відбувається і яким через його несценічність знехтували 42 театри, був історичним успіхом післявоєнного театру. Спектакль побачив світ чотириста
разів на сцені цього театру, а пізніше був поставлений у іншому також паризькому театрі. Пʼєса набула небувалої популярності та перекладена більше,
ніж двадцятьма мовами. Її сценічне втілення відбулося в Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Італії, Мексиці, Західній Німеччині, Англії, США та Дубліні.
Протягом пʼяти років виставу в Парижі подивилося

більше мільйона глядачів, що дивно для такої загадкової, дратівливої, складної й безкомпромісної
пʼєси, яка йде в розріз зі звичною драматургічною
конструкцією [20].
Цікавою є подія, що відбулася 19 листопада
1957 року, коли група артистів у Сан-Франциско готувалася до зустрічі з публікою. “Публіка — тисяча
чотириста увʼязнених вʼязниці Сан-Квентін, й артисти дуже хвилювалися. З часів Сари Бернар, що
грала там у 1913 році, стіни цієї вʼязниці не бачили вистав з живими артистами. Тепер, через сорок
чотири роки, артисти повинні були грати “В очікуванні Годоˮ Семюеля Беккета. Ця пʼєса була обрана
тому, що в ній грали виключно чоловіки. Не дивно,
що актори й режисер Херберт Бло хвилювалися. Їм
треба було грати перед найважчою у світі аудиторією інтелектуальну пʼєсу, що викликає протест у
витонченої публіки Західної Європи. Херберт Бло
вирішив підготувати глядачів Сан-Квентін до того,
що вони побачать. Він вийшов на сцену і звернувся до заповненої вщерть темної зали. Його зустріло море запалених сірників, які увʼязнені, прикуривши сигарету, кидали через плече. Бло порівняв
пʼєсу з джазовим твором, у якому кожен чує своє.
Саме таким чином, сподівається він, кожен глядач
зрозуміє по-своєму “Чекаючи на Годоˮ. Піднялася
залізна завіса. Спектакль почався. І те, що не зрозуміли естети й сноби Парижа, Лондона й НьюЙорка, було з ходу схоплене увʼязненими. Колоніст
тюремної газети “Сан-Квентін. Новиниˮ в “Нотатках про премʼєруˮ писав: “Троє здоровенних хлопців з випираючими біцепсами й мʼязами повністю
зайняли прохід, чекаючи дівчаток і чогось смішного. Коли цього не сталося, вони шумно задимили
сигаретами, чекаючи, коли буде приглушене світло,
щоб непомітно вислизнути. Але вони зробили помилку, затримавшись на декілька хвилин, і те, що
вони побачили й почули, змусило їх залишитися до
кінця. Усі були вражені ...ˮ [20, 21].
Друга беккетівська пʼєса “Кінець гриˮ була написана в двох актах, але потім скорочена до одного.
Її світова премʼєра французькою мовою в постановці Роже Блена була здійснена 1 квітня 1957 року в
Лондоні в “Royal Court Theatreˮ, що гостинно надав
свою сцену. Лондон став свідком рідкісного випадку — світова премʼєра відбулася французькою. Потім пʼєса пройшла в Парижі 27 квітня цього ж року
в приміщенні “Studio des Champs Elyseesˮ і протрималася значний час. Пізніше англійською мовою
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ло “нове мисленняˮ, зокрема внаслідок зустрічі з
такою справді трагічною літературою і драматургією, з її катарсисною енергієюˮ [19, 14].
XX століття змінює ставлення до театральної
драми, а саме до її сценічної інтерпретації тексту.
У результаті літературний матеріал став часто розглядатися лише як “основаˮ уявлення (перфоманс),
акцент же переноситься на роботу постановників,
акторів, навіть глядачів, вільно інтерпретує текст у
“будь-якому стиліˮ. Кардинальні зрушення в розумінні ролі та можливостей театральної умовності
в європейському театрі в цілому починаються вже
в першій половині минулого століття. Автори, які
здійснили прорив у самому розумінні театральності в тексті та втіленні на сцені, — це Л. Піранделло,
Б. Брехт, А. Арто та С. Беккет. Художні новації антитеатру Беккета, що розвивають експеримент від
модернізму до постмодернізму й “мінімалізмуˮ,
зробили вирішальний вплив на саму якість умовності в драматургії другої половини XX та початку
XXI століть.
Беккетівському театру дають визначення “антитеатр”. Видається, що це має сенс, оскільки пʼєси
Беккета позиціоновані, як принципово немімезисний “неарістотелевськийˮ наочно умовний театр.
Умовність беккетівської драматургії — це принципове руйнування театральної ілюзії правдоподібності, але при цьому відверто нова, ні з чим
безпосередньо незрівнянна (хоча й актуалізує цілу
серію традицій світового драматичного мистецтва)
театральність [7].
У репертуарі багатьох театрів різних країн світу на сцені зʼявляються пʼєси драматургії абсурду
(“антипʼєсиˮ). Позбавлені звичної логіки, здорового глузду вистави викликали бурхливу реакцію глядачів і преси. Оцінка критиків кардинально протилежна: одні проголошували мистецтво абсурду відродженням і оновленням театру, інші вважали його
повною деградацією театрального мистецтва.
Пʼєси абсурдистів втрачають ядро традиційної
драми — драматичний конфлікт. Драматичний
конфлікт, тобто зіткнення між індивідуумами, можливий у світі, де існує ієрархія цінностей — релігійних, політичних, моральних. Коли немає віри
в них, конфлікт, що передбачає розвʼязку в кінці
пʼєси, стає неможливим. Місце лінійно послідовної дії, що розвивається, займає розгортання поетичного образу з темами й мотивами, які в ньому
переплітаються, це зближує пʼєси з ліричними ві-

вона відбулася в офф-бродвейському “Cherry Lane
Theatreˮ в Нью-Йорку.
Мистецтвознавець Вадим Скуратівський, характеризуючи творчість Беккета говорить: “Свого
часу наше літературознавство дефінувало Беккетову творчість як “декадентськуˮ. Та, напевне, рацію
мали ті західні дослідники, які висунули Беккета на
здобуття Нобелівської премії за те, що він, на їхню
думку, зважився працювати виключно в негативній
зоні людського досвіду. Там, де цей досвід наштовхнувся на низку своїх капітальних поразок. За цього
письменник ризикнув увійти в цю “зонуˮ не задля
нігілістичного зловтішного почуття, а в інтересах
людини. Сьогодні багато фахівців працює з тими
ділянками цивілізації, які екологічно нею засмічені — часто-густо ледве чи не безнадійно. Соціальна, ба навіть буттєва, користь цих зусиль очевидна.
Так само й Беккет працює з “екологією культуриˮ
(Д. С. Лихачов) — з того її боку, який особливо забруднений історією. Уся гама відповідних почуттів, ідей, образів, уся шкала можливих людських
катастроф стає палітрою Беккета-драматурга (“Чекаючи на Годоˮ, “Ендшпільˮ). Перед нами спроба
своєрідної систематизації поразок роду людського — аж до його можливої тотальної загибелі.
Чекають на Годо — на Бога? На пришестя нового справедливого устрою? Що ж, один німецький
письменник поміж двома світовими війнами казав,
що все людство нагадує йому пасажирів станційної
зали чекання. Як багато було надій у цьому чеканні,
що про них, напевне, писав С. М. Ейзенштейн, листуючись з Беккетом. Але як багато й розчарувань,
і втоми, і відчаю. Отож Беккет у містеріальній,
притчевій формі, у самісінькому розпалі “холодної
війниˮ й зібрав ці почуття. Можна по-різному ставитися до цієї проблеми: Томас Манн простодушно
зізнався, що він заснув “чекаючи на Годоˮ. І все ж
таки перед нами промовисте свідчення, що то є тогочасний світ, пошматований світовими війнами —
і “гарячимиˮ, і “холоднимиˮ, скалічений острахом
перед тотальним знищенням, “омніцидомˮ (словечко, яке зʼявилося невдовзі після появи лексеми
“геноцидˮ). І драматургія, і проза Беккета — це не
зловтіха, а гуманістична дидактика, яка вживає той
людський матеріал, що про нього далеко не кожний гуманіст зважився б говорити на повний голос.
Беккет, співчуваючи людині, зважився. І тому він
цілковито заслуговує титулу нобелівського лауреата, а не декадента. Напевне, людство вистражда85

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2017. №12

ршами та музичними творами. У результаті динаміку конфлікту, що має розкритися, замінює статика, але це не означає, що в пʼєсах завжди панує
нерухомість. Найстатичніша пʼєса “Чекаючи на
Годоˮ, де не відбувається нічого (головна думка
пʼєси — нічого статися й не може), здатна викликати й утримати увагу глядача завдяки складності
образу, який розвивається.
Відбувається переосмислення ролі мови. На
думку абсурдистів, мова має виродитися в незначні кліше, деградована мова стає перепоною між
людьми, герої не розуміють один одного, їх діалоги
несумісні. Для драматургів смерть мови є першим
етапом її оновлення. Багато пʼєс театру абсурду
надзвичайно видовищні, переосмисливши роль
мови, автори переносять центр ваги на невербальні сценічні засоби — яскраві костюми й предмети,
світлові й звукові спецефекти, пантоміму та міміку.
Невідʼємною якістю театру абсурду стає специфічний комізм, чорний гумор, де сміх сусідить із жахом [17]. Герой театру абсурду неспроможний до
дії, персонажі творів мистецтва абсурду не можуть
довести до кінця жодної дії, не в змозі здійснити
жоден задум. Особистості в пʼєсах нівельовані,
позбавлені індивідуальності, схожі на механізми.
Головні герої — безглузді персонажі, які нічого не
знають про життя й про себе, декласовані елементи
або міщани, немає героїв, що мають ідеали й бачать сенс життя. Люди приречені існувати в незрозумілому й незмінному світі хаосу й абсурду. Пʼєси
несуть гуманістичний зміст, прагнучи підкреслити
атмосферу каліцтва, патології, що оточує людину.
У пʼєсах Беккета, насамперед, ми можемо побачити розгорнуту картину субʼєктивних переживань
дійових осіб, які, коли не сповідуються, то зізнаються перед самими собою, рефлексують. Діалог
між персонажами не відбувається, здебільшого це
монологи, репліки занурених у себе героїв. Деякі
беккетівські персонажі здобувають благо не матеріальне, а духовне — усвідомлювати себе як особистість, творити із себе особистість, залишатися нею
за будь-яких обставин і за будь-яких умов: і коли
ґрунт хитається під ногами, і коли людині “вибілюють тімʼячкоˮ і пропонують вдягти “малесенькиймалесенький намордникˮ, щоб вона не могла вимовити жодного слова. Людина, яка конструює себе
саму, — ось що важливо для Беккета [12].
Беккет описує у своїх пʼєсах антиестетизм та
маразм життя. Для того щоб викликати огиду чита-

чів і глядачів до героїв пʼєси “Чекаючи на Гордоˮ,
Беккет наполегливо повторює, що в одного з них
“смердить із ротаˮ, а в іншого “смердять ногиˮ.
Художні засоби, які пропонує Беккет, як
драматург, зведені до мінімуму. Максимально
скорочені будь-які суто сценічні ефекти, головне —
“звучання душіˮ, що передається, передусім, за
допомогою мовленнєвих засобів.
Мова драматургії абсурду “незакріпленаˮ, мобільна відносно стандартів стабільного мовлення.
Дуже часто драматургія абсурду використовує всі
граматичні та контекстуальні засоби, аби глядач
збагнув нашу залежність від мови, і наскільки обережним і пильним треба бути, щоб мова не вводила
нас у оману. Бунт проти примусовості мови в драматургії абсурду можна спостерігати, починаючи
з “малогоˮ: від трансформацій імен персонажів до
повного позбавлення найменувань та їх “каліченняˮ
моноскладовими словами у С. Беккета (Клов, Фло,
Ві, Ру; А. та В.; Він, Вона тощо).
Таке позбавлення героїв пʼєс “ефекту власного
іменіˮ, на перший погляд, тільки сприяє нівелюванню персонажів, але життя довело, що певні образи абсурдистських пʼєс стали прозивними. Тому
їх можна вважати і своєрідним доповненням, що
свідчить про перехід класичного канону в некласичну форму: людина з іменем стає безіменною,
зрозуміле стає незрозумілим, порядок замінюється
хаосом. Назви пʼєс немовби навмисно по-авторськи
спрямовані: “Звук кроківˮ, “Приходять і йдутьˮ та
ін. Час у цих творах означає водночас точність і нескінченність подій, які звершуються або тривають
у реальності, наприклад у пʼєсі “Чекаючи на Годоˮ.
Графічне й шрифтове оформлення доносять, насамперед, читачам додаткову інформацію й відповідне
розуміння мовленнєвого висловлювання. Багато пʼєс
драматургії абсурду описують або пародіюють стан,
у якому спливає повсякденне життя й розвивається
загальновживана мова — балаканина. ЇЇ загроза в
тому, що поступово замість того, аби погоджувати
судження з реальністю, починають координувати
реальність з судженнями. Модальна спрямованість
діалогів, на відміну від класики, не поєднує репліки,
вони взаємодіють у спосіб, що виправдовує поняття
ab-surdus (відповідь глухого) [12, 12].
С. Беккет широко використовує такий компонент словесної гри, як мовчання. Дійові особи
його пʼєс утворюють групу, обійняту загальним настроєм тривоги, страху й покори перед життям, а
86

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

ВІОЛЕТА ДЕМЕЩЕНКО

свідчать режисерські нотатки під час постановки
“Кроківˮ у театрі Шиллера 1976 року, Беккет пояснив техніку: “…загальна одиниця часу становить сім секунд... дзвін спочатку замовк через сім
секунд… Час змін освітлення теж обчислюється
кроками в сім секундˮ. “Моя пʼєса може заграти
тільки тоді, коли виконується строго відповідно до
написаного, відповідно до її сценічних рекомендацій, коли нічого не додано й нічого не викреслено
роботою режисера. Переконайтеся в тому, що не
створюєте удосконаленняˮ [11].
У 1959 році за радіо-пʼєсу “Золаˮ Беккет здобув престижну нагороду — “Prix Italiaˮ. Кількома
місяцями раніше Беккет погодився на пропозицію
Трініті-коледжу прийняти диплом доктора літератури, це було його перше офіційне визнання в рідній країні.
До 1960 року Беккет завершив роман “Як єˮ, що
став останнім його зверненням до жанру великої
прози. Утім, саме слово “романˮ — тут лише умовне визначення жанру. У “Як єˮ майже знищувалася
грань між прозою, поезією, драматичним монологом і авторськими ремарками. Роман вийшов у січні 1961 року, Беккет досяг нового рівня аскетизму.
Міфічний світ, населений самотніми істотами, що
плазують на животі по бруду; випадково, на короткий час, вони зустрічаються з чимось подібним у
гротескному прагненні до спілкування. І знову розходяться, щоб повзти на самоті далі, і так до нескінченності [13].
Відомими та популярними за своїм сценічним
втіленням у 60-ті роки стали пʼєси Беккета, такі
як: “Щасливі дніˮ (премʼєра відбулася 17 вересня
1961 року в Нью-Йорку в “Cherry Lane Theatreсˮ,
постановка Алана Шнайдера, та 1 листопада 1962
року в Лондоні в “Royal Court Theatreˮ, постановка
Джорджа Девіна), “Граˮ (у німецькому перекладі
премʼєра відбулася 14 червня в Ульмі, а 4 січня 1964
року на мові оригіналу — в Нью-Йорку, 7 квітня
1964 року — в Національному театрі в Лондоні).
У Беккета завжди викликав глибокий інтерес
технічний прогрес в області мас-медіа, він продовжував писати для радіо, звертаючи особливу увагу на злиття тексту й музики. У 1956 році митець
одержує замовлення на створення радіопʼєси від
Бі-бі-сі — “Усі, хто падає/All That Fallˮ. У листопаді 1962 року на третьому каналі Бі-бі-сі відбулася
радіовистава “Слова і музикаˮ. Композитором був
Джон Беккет. 13 жовтня 1963 року на французькому

в таких випадках слова безсилі, режисер створює
театр паузи, де мовчання прирівнюється до слова. У беккетівських пʼєсах відсутні шумові ефекти — голоси природи, звуки цивілізації, є тільки
звуки людського голосу. Якщо виписати всі авторські ремарки щодо інтонації, то цю сонористику
можна порівнювати зі вказівками композитора, які
супроводжують нотну партитуру для позначення різноманітних динамічних, ритмічних, темпових відтінків передачі емоційно-образного змісту.
Пʼєсам С. Беккета буває важко знайти раціональне
пояснення. Повна відсутність сюжетних перипетій,
будь-якої інтриги, відмова від мотивації поведінки
або вказівок на інтелектуальні, патологічні та інші
причини, через які персонаж обирає ту чи іншу
лінію поведінки, алогізм діалогу (найчастіше це
“потік свідомостіˮ), його смислова гетерогенність
формують рамки драматургічної концепції С. Беккета. Практична відсутність інтриги, випадковість
і незвичайна парадоксальна винахідливість допомогли С. Беккету створити переконливий портрет
розчарованого, зруйнованого світу, що роздирається суперечностями [56, 13].
Численні пʼєси театру абсурду першого десятиліття (1949–1958) вирізняє не сюжет творів, а загальна атмосфера ідіотизму й хаосу, що відтворюється на сцені.
У другій половині 50-х рр. Беккет створив підбірку драматичних текстів, які були поставлені в
театрах Парижа й Лондона (серед них — відомі
“Ендшпільˮ і “Акт без слівˮ). Раніше драматург відкидав будь-які наміри щодо додавання в постановку “Годоˮ музики, і раптом несподівано дозволив
написати камерну оперу “За останньою стрічкою
Креппаˮ. Надалі музика стала звичним елементом
багатьох сценаріїв Беккета, а її роль надто відрізнялася від традиційних для театру функцій акомпанементу. У 1977 році Беккет написав, можливо, найкоротше в історії лібрето для антиопери Мортона
Фельдмана “Ніˮ (“Neither ˮ).
В основу вистави Берлінської державної опери,
премʼєра якої відбулася 24.06.2014 року, лягли два
твори — пʼєса Семюеля Беккета й опера Мортона
Фельдмана “Кроки/Нікогоˮ (постановка Кетті Мітчел). У цій пʼєсі Беккет наполягав на використанні
циклічної дії на першому плані. Нескінченна низка
кроків, як лінія драматичного розвитку, виконувана як метроном, — зразок. Щоб пояснити механізм
дії, Беккет узяв за приклад роботу композитора. Як
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радіо прозвучала вистава “Cascandoˮ з музичним
оформленням румунського композитора Марселя
Міхаловіч. У жовтні ця вистава в німецькому перекладі відбулася на радіо Штутгарта й 28 жовтня
1964 року в англійському перекладі — на третьому
каналі Бі-бі-сі [20].
У 1964 році Беккет уперше попрямував до НьюЙорка на зйомки чорно-білої кінокартини “Фільмˮ
за своїм сценарієм. Він залишився задоволений як
процесом зйомок, так і результатом (картина одержала кілька премій), але повторних спроб співпраці
з кінематографом драматург не робив. Однак можливості камери, безсумнівно, його захопили. Після досвіду з кіно Беккет почав писати телепʼєси, і
перша з них — “А, Джо?ˮ, яка одночасно стала початком багаторічного досвіду самостійного режисирування. Перевага телепʼєс у порівнянні з кіно
для драматурга, мабуть, була продиктована тим,
що телевізійний жанр здався Беккету куди менш
залежним від усіляких трюків і ефектів [14].
“Фільмˮ — це спільний проект режисера Алана
Шнайдера й Семюеля Беккета. Цей шедевр блискуче передає абсурдистську атмосферу його творів.
Кінострічка стилізована під німий кінематограф
початку століття, тому на головну роль був запрошений класик німого кіно Бастер Кітон. Французький філософ Жиль Дельоз резюмував концепцію
фільму цитатою з Джорджа Берклі: “Існувати значить бути сприйнятимˮ. Герой Кітона протягом
фільму намагається позбавитися від усього, що
може його сприйняти й, відповідно, ідентифікувати: людей, тварин, речей (як писав Дельоз у есе
з приводу цього мотиву в фільмі, “у цьому сенсі
речі небезпечніші від людей: якщо я їх сприймаю,
то й вони мене сприймають, усяке сприйняття як
таке — це сприйняття сприйняттяˮ). У деяких кіноенциклопедіях пишуть, що показ цього фільму
на Венеціанському фестивалі 1965 року спричинив
найтриваліші оплески з моменту заснування [3].
У 1969 році Беккету присвоєна висока винагорода — Нобелівська премія з літератури. У своєму
рішенні Нобелівський комітет зазначив, що премію
присуджено літератору за сукупність новаторських
творів у прозі та драматургії, у яких трагізм сучасної людини стає його тріумфом.
Оскільки письменник не любив шумного бомонду та вів досить замкнений спосіб життя, на
церемонії вручення його представляв видавець, і,
мабуть, Беккет погодився прийняти премію лише

з тієї причини, що відмова в ще більшому ступені
привернула б увагу громадськості до його персони (як це декількома роками раніше сталося з Сартром). Більшу частину грошей Беккет перерахував
на підтримку молодих авторів і передав бібліотеці
Трініті-коледжу. На прохання видавців надати раніше не опубліковані тексти Беккет прийняв рішення
опублікувати роман “Мерсьє та Камʼєˮ, написаний
двома десятиліттями раніше. До цього часу книги
Беккета вже були переведені на десятки мов, кількість текстів про його твори росла з колосальною
швидкістю [14].
На початку 70-хх років Беккет вважав, що опинився в творчому тупому куті, а звинувачував він
у цьому Нобелівську премію. Драматург був незадоволений власними досягненнями, не дивлячись
на те, що отримав світове визнання. Тим не менш
саме в цей період він створив більшість зі своїх пізніх шедеврів: болісні пʼєси-монологи, містичні телесценарії, збірник прозових мініатюр “Провалиˮ.
Окрім того, письменник продовжив багаторічний досвід самостійних перекладів своїх текстів
з французької на англійську (і навпаки). Саме до
цього періоду відносяться його численні режисерські роботи в європейських театрах. Більше того,
побачивши театральну постановку новели “Хто
нищитьˮ, зроблену Лі Бруер у супроводі музики
Філіпа Гласса, Беккет уперше визнав, що його прозові роботи можуть бути адаптовані для сцени.
Хоча митець був незадоволений собою, його
всесвітня популярність не зникала. У США відбулася міжнародна конференція, присвячена його
творчості, відкрився театр імені Семюеля Беккета,
а німецька премʼєра зрежесованої ним телепʼєси
“Nacht und Träumeˮ охопила аудиторію чисельністю близько двох мільйонів глядачів. Також у 1984
році його заслуги в галузі драматургії були відзначені нью-йоркським суспільством театральних
критиків, а в 1987 році він отримав ще одну премію — “Common Wealth Awardsˮ, усю суму від якої
попросив перерахувати Ріку Клачі — колишньому
американському вʼязню, який став актором і співрежисером багатьох постановок Беккета.
В останні роки життя Беккета додалося тяжке
відчуття, що він уже написав абсолютно все, що
вважав за потрібне, і лише доживає життя. Пʼєса
“Що деˮ і оповідання “Ще ворушитьсяˮ стали своєрідними епітафіями на смерть драматургії й прози
митця. Останнім беккетівським текстом став вірш,
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написаний в лікарні, “Як сказатиˮ. Письменник помирає 22 грудня 1989 року в Парижі.
Висновок. Осмислення ключових тем життя суспільства, що були порушені “філософією
абсурдуˮ знайшли відображення в абсурдистській
драматургії, найвизначнішим представником якої
був і залишається Семюель Беккет. Творча спадщина літератора, драматурга, письменника є значною, та недостатньо вивченою, тому що талановитий митець не обмежувався конкретним жанром,
а творив різнопланово. Ним було написано багато
пʼєс для театру, радіо, телебачення, він навіть нава-

жився випробувати себе в документальному кіно.
Беккет створював романи, оповідання, вірші, есе,
його творчість відзначена найвищою літературною
нагородою — Нобелівською премією за новаторські шедеври в прозі та драматургії, у яких трагізм
сучасної людини стає його тріумфом. Творчий доробок Семюеля Беккета позначився не лише на
літературі, театрі та кінематографі, він вплинув і
на гуманітарні галузі знань ХХ-го століття, такі як
філософія та психоаналіз, та це й не є дивним, бо
твори митця пронизані філософією абсурду, у якій
він убачав певний сенс життя сучасної людини.
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Демещенко Виолетта Валерьевна
Творчество Самюэля Беккета в контексте театральной культуры ХХ века
Аннотация. В статье рассматривается творческий путь выдающегося литератора, писателя, драматурга и режиссера
ХХ века, яркого представителя “театра абсурдаˮ Сэмюэля Беккета. Его творческое наследие является объемным, талантливый
творец не ограничивался конкретным жанром в пределах одного произведения. Им было написано много пьес для театра, радио,
телевидения. Решающий толчек “философии абсурдаˮ, которая повлияла на формирование “театра абсурдаˮ предоставил
“экзистенциализмˮ. Философия абсурда оказала большое влияние на формирование самого “театра абсурдаˮ, проникая на
театральные подмостки.
Абсурдистское восприятие коллизий ХХ в. особенно отчетливо представляла драматургия абсурда, которую еще называют
антидрамой, поскольку ее типичными признаками являются отсутствие места и времени действия, разрушение сюжета и
композиции, иррационализм, экзистенциальный характер персонажей, абсурдные сюжетные ситуации, словесный нонсенс и
тому подобное. Стремление к интеграции содержания и формы отличает театр абсурда от экзистенциалистских драмы и
поэтического авангарда.
Осмысление ключевых тем жизни общества было произведено “философией абсурдаˮ и нашло отражение в абсурдистской
драматургии, виднейшим представителем которой был и остается Сэмюэль Беккет.
Ключевые слова: литература, драматургия, пьеса, экзистенциализм, философия абсурда, литература абсурда, театр
абсурда.

Violeta Demeshchenko
Samuel Becketʼs Сreative Heritage in the Context of Theatrical Culture of the Twentieth Century
Summary. The article deals with the creative way of the famous writer and literary man, playwright and director of the 20th
century, the bright representative of the “Theatre of the Absurd” Samuel Becket. His creative heritage is voluminous; the talented
artist did not limit himself to a specific genre creating multi-genre works. He wrote many plays for theatre, radio, and television.
“Existentialism” gave the decisive impetus to the “philosophy of the absurd”, which influenced on the formation of the “Theatre
of the Absurd”. The philosophy of the absurd had a great influence on the formation of the “Theatre of the Absurd” penetrating
the stage with its philosophies. An absurd worldview of the twentieth century manifested itself in an absurd drama, which is also
called anti-drama due to its typical features, i.e. the lack of place and time of action, the destruction of the plot and composition,
irrationalism, the existential character of the characters, absurd plot situations, verbal nonsense, etc. The desire to integrate
content and form distinguishes the theatre of the absurd from existentialist drama and poetic avant-garde.
The drama of the absurd has become a bold experiment in theatrical life undermining the canons of dramatic genres. In the
works of absurdists, unlike ordinary logical dramatic plays, the authors give readers and spectators their vision of life constantly
breaking the logic. The viewer accustomed to the successive regular course of events was difficult to understand absurd plays. The
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basic feeling of such play was discomfort. Exactly such an effect the authors expected; they wanted the spectator to get rid of the
generally accepted theatrical canons and looked at life from a different point of view. The experiments of absurdists have not always
been successful. However, eliminating the classic canons, they began a new kind of performances — the play “without action”,
“without characters”, “without words”.
The drama depicting an element of the subconscious, human dreams, focused on the transmission of “live theatrical emotions”
aimed at raising the intellectual and philosophical problems of society. Theatrical experts believe that the play “The Bald Prima
Donna” (1950) by a French playwright of Romanian origin Eugene Ionesco and the anti-play “Waiting for Godot” (1953) by Irish
writer Samuel Beckett are the exemplars of the most comprehensive embodiment of principles of “absurd”. The characteristic of
these performances was that human life in them was a chaotic accumulation of chances, meaningless and unlawful; everything was
based on allegory, grotesque and buffoonery.
The study of the theatre of absurdity today is an important theoretical task for contemporary literary critics, theatrical critics,
playwrights, directors as a phenomenon in the history of the theatre that appeared in the twentieth century. A practical source for
understanding its essence is Samuel Becketʼs work and experience of the playwright that he left us as a legacy.
Understanding of the key and painful themes of society raised by the “philosophy of the absurd” were reflected in the “drama
of absurd” the most prominent representative of which was and still remains Samuel Beckett.
Keywords: literature, absurd literature, drama, the drama of absurd, play, existentialism, philosophy of absurd, theatre of
absurd.
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Анотація. Стаття розглядає особливості організації середньовічних
містерій, їх роль і значення в соціально-політичному житті європейських
міст. У період XIV‒XVI ст. містерія стає розповсюдженим жанром театрального мистецтва на службі католицької церкви, однак вплив світського життя і зміцнення влади правителів середньовічних держав поступово
надають містеріальному дійству яскраво виражене соціально-політичне
забарвлення. Церква втрачає контроль над змістом сюжету, у якому релігійний і сакральний контекст поступаються місцем темам військовим, політичним, соціально-історичним.
Особливий інтерес представляє досвід створення містеріальних вистав
на території сучасної України в XVII–XVIII століттях, коли подібні постановки мали яскраво виражений політичний зміст. Цьому сприяла тяжка
політична ситуація на українських землях, які входили до складу Речі Посполитої й на яких проводилася практика насадження католицької віри й полонізація. Єзуїтські школи за постановки містерільних уявлень зверталися до
тем, спрямованих на посилення позицій католицької церкви і прославляння
польської влади. Відповіддю на дії єзуїтів стали театралізовані постановки православних шкільних братств, у яких використовувалися теми антипольського й антикатолицького змісту, покликані захистити православ’я й
права жителів українських територій.
Використання містеріально-сакральних постановок на території
України з метою політично-агітаційної боротьби представляє інтерес для
вивчення шляхів розвитку східноєвропейського театру XVII–XVIII століть
і, зокрема, для осягнення процесу еволюції латентних форм політичного театру.
Ключові слова: містерія, середньовічний театр, організація театральної справи, церковна цензура, політичний контекст, літургійна драма, напівлітургійна драма.

Актуальність даного дослідження полягає в більш детальному вивченні явища під назвою «політичний театр», що
пов’язується здебільшого саме з театром ХХ ст., особливо періодом 20–30-х років, — часом соціальних зрушень, революційних потрясінь та актуалізації питань щодо ролі мистецтва в
житті суспільства. Проте латентні прояви політичного театру
супроводжують усі етапи розвитку театру, починаючи з давньогрецької трагедії.
Метою наукової розвідки є аналіз містерій у середньовічному театрі, що можуть бути яскравим прикладом присутності
політичного контексту навіть у виставах сакрального змісту.
Подібний підхід дозволяє більш вмотивовано розглядати еволюцію проявів політичного театру на різних етапах становлен© Дмитро Курілов, 2017
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ня театрального мистецтва та визначити його важливу роль у суспільно-політичному житті.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розвиток античного театру заклав підвалини театрального мистецтва для всього наступного періоду існування людства. Проте бурхливі трансформації географічної та політичної мапи Європи внаслідок розпаду Римської імперії, зміна ментальності
та національного складу населення через Велике
переселення народів, а також утвердження єдиного
віросповідання в ролі офіційної системи та третейського судді (у стосунках між владою та народом)
в європейському просторі внесли помітні зміни не
лише у культурні погляди жителів Нової Європи,
але й призвели до появи нових світоглядних, філософських та мистецьких парадигм. В історії (медієзнавстві) ця епоха мала назву “Темні століття”: “З
IV століття античний світ, струшений у всіх своїх основах, поступився місцем перед культурами
інших народів. На арену історії виступають національності, що ще донедавна мали спільну назву
“варвари”. Традиції античного театру вмирають
укупі з суспільством, що цей театр створило. Новий
європейський театр мусив розпочинати свою історію з самого початку, розвиваючись (…) з культової
пісні-танку-гри й комедійної сценки” [3, 164].
З приходом християнства визначалися нові умови для всього суспільства, змінилося сприйняття
релігії та її ролі в житті людини. “…Як тільки Імперія (Римська) зробила християнство державною
релігією, звернення до неї стало питанням політики. Стратегією християнських правителів стало
прагнення звернути не тільки душі окремих людей,
але й цілі народи” [4, 201]. Релігія на довгі століття
стала носієм політичної влади, контролювала всі
сфери людської діяльності, у тому числі культуру,
мистецтво та науку. Рим набув статусу не тільки
духовного осередку західної культури, а й центру
феодального світогляду, який спирався на авторитет церкви. Папа Римський отримав вищу світську
владу, що надавала йому повноваження визначати
соціальні закони суспільства, підтримувати політичні прагнення та реформи впливових феодалів,
мати право коронувати монархів та імператорів,
бути уособленням верховенства права і справедливості, до якого повинні звертатися, як до останньої
інстанції.
Приблизно у Х–ХІ ст. церковна служба католицького обряду в Західній Європі почала набу-

вати ознак театральності під час богослужіння та
одправ, що призвело до зародження літургійних
драм. У служіннях Пасхального циклу розігрувалися сцени на євангелійні мотиви, вірянам демонструвалися фрагменти життя біблійних персонажів, учинки яких мали бути наочним прикладом
правильної або хибної поведінки християнина. “…
Зміст літургійних драм ХІ ст. виявляє міцний їхній
зв’язок з євангеліями й доводить, що самостійної
творчості тут немає: вони були просто додатком
до церковних одправ, і авторами їх були священики, диякони, каноніки й хористи, що, закінчивши
гру, одразу ж починали виконувати свої церковноодправні обов’язки” [3, 171]. З часом літургійні
драми стали вдосконалюватися не лише за рахунок
ускладнення сюжету, тексту та збільшення кількості дійових осіб, але й придбали ідеологічний та
пропагандистський контекст, що був покликаний
прославляти християнство та принижувати інші
релігії.
У ХІІІ ст. літургійна драма поступово почала
перетворюватися на напівлітургійну драму, що
виконувалася не в церковному приміщенні, а на
площах перед церковними спорудами. Вона повинна була представляти особливий, перехідний етап
у історії середньовічної драми — від церковного
простору, часу, мови, духу до соціального простору
площі, десакралізованого часу свята, живої народної мови, побутової та світської тематики. Текстовою основою напівлітургійних драм залишаються
біблійні та релігійні змісти, але контекст помітно
набув світського та соціального забарвлення.
Напівлітургійна драма стала проміжною ланкою між схематичними дійствами літургійної драми та справжнім театральним видовищем, що відоме під назвою містерій. Сформувалася містерія як
окремий жанр в ХІV ст., і все частіше зверталася
до світських сюжетів, зберігаючи за цього релігійне забарвлення. Тому виділяли два основні види
містерії — профанна та релігійна. Цей вид середньовічного театру оперував грубою, простонародною мовою, виконувався на площах у дні великих
свят, був рефлексією заангажованої та забобонної
свідомості середньовічного глядача. Ерік Бентлі характеризує містерію середньовіччя як твір, у
якому “історію показано під кутом зору керівної
ідеї — керівного ідеалу цивілізованого життя, притаманного цій добі” [7, 342]. Подібна театралізована модель світогляду середньовічної людини була
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покликана посилити авторитет церковної влади і,
одночасно, звести нанівець будь-які спроби численних єретичних вірувань докорінно змінити природу вчення Римської католицької церкви. “Містеріальна драма представляла універсальну модель
світу, влаштованого з волі Бога, і людину тільки як
його знаряддя” [8].
Містерія мала чітко виражений колективний характер як під час організації підготовки до проведення дійства, так і в момент самого заходу. “Містерія, однак, істотно відрізняється від інших жанрів
релігійного театру середньовіччя тим, що основна
дія цього монументального видовища відбувається поза церквою й охоплює не лише подію свята,
а й інші релігійні та політичні сюжети, уключаючи комічні сценки тощо. (…) Як засіб залучення
до міста сільського населення й відвідувачів з інших міст містерію з плином часу було перенесено
на зручніший час — літні місяці, а саме видовище
перетворилося на потужне знаряддя пропаганди.
Цим і пояснюється той факт, що більшість містерій
улаштовувалася за кошти міських муніципалітетів,
які охоче покривали витрати на влаштування видовищ. Інколи витрати на організацію видовища несла не лише міська влада, а й духівництво, і монастирі (останні позичали гроші муніципалітетові). У
Франції та Нідерландах міська влада асигнувала
фонд на призи для переможців змагань театральних та літературних гуртків, виступи яких приурочувалися до показу містерій. Зазвичай витрати на
видовище перевищували прибутки, але, оскільки
містерія тривала вісім днів і залучала масу відвідувачів з інших міст, пожвавлення торгівлі з надлишком надолужувало витрати на організацію театрального видовища” [7, 345].
Багатоденне виконання містерій надавало не
лише економічні преференції, але й створювало
імідж заможного, розвинутого міста. Зазвичай, містерії виконувалися у великих, економічно успішних містах, що мали статус релігійних або ринкових центрів тогочасної Європи.
Ідеологічна спрямованість містерій була предметом пильної уваги церковної цензури, що намагалася попередити будь-які антиклерикальні інтенції
хибного або сумнівного характеру. “Перш, ніж виставити містерію, її ініціатори зверталися по дозвіл
до міської влади. Пройшовши попередній відбір,
тексти містерій розглядалися єпископами або міськими магістратами, після чого отримували дозвіл

на влаштування вистави й рекламу про місце й час
її показу ( коли надавався дозвіл на виставу, у рукописі містерії ставили так званий дозвіл на гру —
licentia ludendi, що визначав умови й місце показу
містерії). Якщо виставу влаштовували без дозволу
влади, порушників карали тюремним ув’язненням
або штрафом” [7, 347].
Популярність містерії зробила її невід’ємним
атрибутом міської культури, і методика поширення й пропагування містеріальних видовищ була
революційною для свого часу. Уперше в середньовічному театрі влаштовувалися цілеспрямовані
рекламні кампанії щодо популяризації містерії серед громади міста. “У книзі видатків організаторів
“Містерії страстей” у Монсі (1501 р.) є запис, який
свідчить про рекламну кампанію, що здійснювалася впродовж усіх днів показу містерії: “Жанові де
Тіану, сукноробові, за наймання його коня протягом восьми днів показу згаданої містерії, який був
переданий Годефруа Ле-Руа, щоб він скликав народ
сурмою на перехрестях згаданого міста протягом
восьми днів показу згаданої містерії, по шість су
на день, усього сорок вісім су. Сірові Жану Бушару,
живописцеві, за виготовлення шести написів, які
були укріплені на шести брамах міста, щоб сповіщати про день, обраний для показу згаданої містерії, дванадцять су” [7, 347–348].
Організація містерій досягла значного рівня,
адже до неї долучалися не лише представники
міської влади та церковної знаті, а й ремісники й
цілі цехові об’єднання. Уперше в організаційних
документах почали визначатися обов’язки сторін
та правила проведення містерій. “Витрати на постановки були, вочевидь, досить значні, інакше це
питання не піднімалося б так часто в міських документах. Порушення гільдією того чи іншого правила організації постановки каралося штрафом, який
ішов на користь театру. Невиконання самими акторами й постановниками обов’язкових умов (наприклад, запізнення або неявка в день вистави) також
тягло за собою штраф. Зустрічаються постанови
про те, щоб “кожен ніс витрати відповідно до свого
доходу”, щоб “жителі міста, які живуть у місцях,
обраних для представлень, більше платили, якщо
воно розігрувалося біля їх будинку”, щоб “влаштовувати вистави перед будинками тих, хто платить
більше й робить усе для блага громади”. Жителі з
інших місць, які оселилися в місті, й іноземці також повинні були вносити встановлену суму на
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“pageant” (видовище). Між гільдіями нерідко виникали суперечки й незгоди через платежі за театральні постановки” [2].
Деталізований підхід до організацій містерій з
боку церкви і світської влади визначався соціальнополітичним значенням видовища в житті соціуму.
Враховуючи довготривалість містерії й залученість
до неї різних верств населення в особливо великих
кількостях, цей жанр набував не тільки емоційносакрального забарвлення, а й отримував навантаження політичного спрямування для утвердження
в суспільстві панівних та усталених ідей. У “Містерії Старого Заповіту”, що включала в себе історію
існування світу від його створення Богом і до народження Христа, у кожному з восьми епізодів були
закладені конотації на семантичному та алегоричному рівнях, що мали на меті викликати асоціації
стосовно проблем середньовічної спільноти. Одна
з перших сцен містерії містить алюзію на біблійну
легенду про непокору Люцифера і його вигнання з
небес Богом. “Перший драматичний епізод містерії
мав визначений політичний зміст, і його біблійна
тема вміщувала в себе тогочасні ідеї про підпорядкування феодалів єдиному правителю — королю.
Актуальний зміст сцени абсолютно очевидний:
містерію показували в роки жорстокої боротьби
Карла VІІ і Людовика ХІ із останніми нескореними князями” [5, 61]. Згаданий приклад є непоодиноким доказом політичної упередженості містерій
навіть з яскраво вираженим релігійно-сакральним
змістом.
У ХІІІ–ХІV cт. на територіях Англії та Франції,
а пізніше й Німеччини, місцева королівська влада
санкціонувала виселення євреїв та наклала секвестр на їхнє майно. Антисемітські настрої стали
нормою в повсякденному житті, і ці політичні настанови активно пропагувалися церквою. “Містерія страстей”, показ якої здійснено 1437 р. у Меці,
спиралася не лише на Святе Письмо, а й на історичні хроніки Флавія, на матеріалі яких відтворювалася історія покари, яка була наслана на юдеїв
за муки Спасителя [7, 353]. Містерії, присвячені
смерті Ісуса Христа, ставилися з особливим ідейним забарвленням, що виражалося в знущаннях
євреїв над Христом, вірою та святими для кожного
християнина цінностями. “Характеристична риса
німецьких містерій є знущанням над євреями” [7,
353]. Проте, політичний заклик антисемітського характеру був притаманний багатьом містері-

альним циклам середньовічної Європи: “В Альсфельдській містерії початку ХVІ ст. (…) з’явилися
й алегоричні персонажі, що виконували політичну
функцію (приміром, Церква й Синагога — остання
була на сцені впродовж вистави й як проводирка
юдеїв підбурювала їх на ганебні вчинки; саме вона
вимагала, щоб юдеї засудили Христа)” [7, 344]. Деякі Папи Римські вимушені були ставати на захист
єврейських громад Італії, так як вони займалися
банківськими операціями папського двору: “Павло II (1534–1549) заборонив проведення в Колізеї
містерій, що представляють Страсті Господні, бо
після цих вистав глядачі, зазвичай, направлялися
громити євреїв” [10].
Деякі містерії набули ознак виключно світського театру з сюжетами, присвяченими політичним
та громадським подіям, що мали нещодавню історію, і переживання, пов’язані з ними, ще були в
пам’яті суспільства: “1574 р. у Мюнхені в цьому
жанрі було показане дводенне дійство патера Георга Агріколи, у якому брало участь близько тисячі
виконавців; дійство відтворювало блискучу перемогу національного героя — Костянтина Великого.
У “Містерії про облогу Орлеану” (1435, 1439 рр.),
що належала патріотично налаштованому авторові, замість традиційного конфлікту між Богом і
Дияволом основний конфлікт виявлявся в зіткненні
двох реальних історичних сил — англійських завойовників і французьких патріотів. Містерія завершується не спаленням Жанни д’Арк, а перемогою
французів. У містерії діяло понад сто персонажів,
серед головних героїв — громадяни Орлеану, селянка Жанна, король Карл VІІ і французькі полководці на чолі з графом Дюнуа. З англійського боку
діяли воєначальники — граф Солсбері, герцог Сомерсет, лорд Тальбот тощо” [7, 340]. Орлеанська
містерія була не тільки уособленням патріотичної
патетики визвольної боротьби проти англійців,
але, головним чином, пропагувала велич короля
Франції, що під час самої війни не являв собою взірець сміливості та могутності. “Містерія про осаду
Орлеану” свідчить про наявність у середньовічному театрі можливості створення широкої народної
драми, сучасної за темою, патріотичної за ідейним
спрямуванням і героїчної по своїй суті. Однак реалістичне зображення героїчної боротьби народу в
цій містерії було підпорядковане загальній релігійній концепції, згідно з якою не люди, не їх людська
воля є першопричиною перемоги, а божий задум”
95

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2017. №12

обурюючись аморальністю базарних вистав, усе ж
пропонував використовувати містерію для благочестивих цілей, то “женевський патріарх” Кальвін
взагалі вигнав театральні видовища зі свого міста”
[5, 84].
Містерія стала платформою для ще одного жанру середньовічного театру, що використовувала
церква з метою пропагування ідеології та власних
інтересів — мораліте. Водночас, з часом активно
розвивалися опозиційні до церкви форми театральних видовищ — виступи гістріонів та фарси. Тим
більше, що методи організації містерій братствами
перехопили товариства постановок фарсів. У Парижі набуло популярності товариство “Божевільні”
(пізніше “Дурні”), у Бургундії — “Діжонська інфантерія”, у Руані — “Рогоносії”, в Ам’єні — “Товариство дурнів”, у Лаоні — “Товариство попсованих штанів”. Вони представляли собою новий щабель у розвитку театральної організації, мали своїх
керівників (“абатів”), власні традиції, звичаї, чітку
внутрішню ієрархію.
Містерії були досить розповсюджені в середньовічній Європі: вони притаманні не лише західноєвропейським країнам, але й мали місце на території
сучасної України. Так, приміром, уже на початку
ХVІІ ст. існувала українська великодня містерія Іоаникія Волковича “Розмишляніє о муці Христа”, видрукована у Львові 1631 року. Зважаючи на засилля
світського контексту в релігійних виставах, церква
намагалася контролювати зміст містерій, якщо не
під час публічних виконань на площах, то хоча б у
процесі створення містеріальних дійств у шкільному театрі, що був досить розповсюджений в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.: “Театр, вигнаний із церкви,
з одного боку, з радістю прийняв народ, і він став
обертатися в театр народний, з другого боку, театр
приймали, як виховний та агітаційний засіб, духовні, особливо протестантські та єзуїтські педагоги,
і стали культивувати його в школах і академіях для
релігійної та політичної боротьби. Тут колишній
духовний театр обернувся на шкільний і став необхідною складовою в системі тогочасної шкільної
науки” [1, 9]. Враховуючи складну політичну ситуацію на українських землях після входження їх
до складу Польщі в 1569 р., переважна більшість
містерій, створених на цій території, відображають
у різних формах перебіг культурно-національної
боротьби українців за право власної самоідентифікації: “В Україні театральні вистави особливо ста-

[5, 70].
Світська тема в містеріях ставала дедалі популярнішою, і вже в XVI ст. цей жанр поступово
заборонявся у крупних містах, а учасники деяких
містерій зазнали утисків та переслідувань. Насамперед, це було пов’язане з послабленням контролю
над містеріями з боку церковної влади і зміцненням позицій ремісників і міської буржуазії, що все
частіше були головними фінансовими джерелами
організацій видовищ. У містеріях почали помітно
проявлятися ознаки інших жанрів середньовічного театру, особливо фарсу, у яких духовенство
і світська влада висміювались і представлялись у
негативному світлі. Одне з найстаріших театральних об’єднань Франції “Братство страстей”, що
отримало в 1402 від Карла VI монопольне право
на виконання в столиці містерій, міраклів та інших
релігійних п’єс, викликало помітне невдоволення
духовенства антиклерикальним змістом своїх видовищ. Наприкінці XVI ст. містерія істотно змінилася, про що свідчить уривок зі звернення до
Генріха ІІІ “Скарг королеві”: “На цьому місці відбуваються численні збіговиська, що суперечать
жіночій честі та скромності. Споруджують на помостах вівтарі з хрестами й прикрасами церковними й виставляють там на посміховисько духовних
осіб у безсоромних фарсах, начебто вони роблять
таїнство Вінчання. Розспівують на церковний лад
з Євангелія, шукають у ньому веселого слова й,
знайшовши, глумляться. І немає того фарсу, що не
був би нижчим, бруднішим і непристойнішим. І от,
Сір, така погань у Вас здобула заступництво; адже
Ви дали їм дозвіл на те, щоб і далі діяло зло, яке почалося раніше за Ваше царювання...”. Незважаючи
на “скарги”, привілей було скасовано лише до 1677
[7, 346]. “Братство страстей” було яскравим прикладом спеціалізованих організацій (“братств”), у
які об’єднувалися найбільш успішні учасники містеріальних вистав.
Оскільки містерії втрачали релігійну складову з
погляду офіційної церковної ідеології, духовенство
розпочало активно боротися з містеріями, намагаючись заборонити їх на вищому рівні. Цьому сприяла також напружена ситуація в тогочасній Європі,
особливо процеси Реформації та Контрреформації,
що провокували секуляризаційні та фанатичні настрої: “Звинувачуючи католицизм у моральному
падінні, протестанти повсякчас указували на богохульства, створені в містеріях. І якщо Лютер,
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ранно плекали у своїх школах єзуїти, що в сімнадцятому віці захопили у свої руки справу виховання
панської молоді й використовували шкільний театр
у своїх цілях католицької та польської пропаганди.
Із свого боку православні, уживаючи тої ж зброї в
боротьбі за українську народність і культуру проти
католицтва і засновуючи православні школи, так
само засвоїли й шкільний театр, стараючись його
використати для боротьби проти польщизни та католицької агітації. Ті шкільні драми, що їх у ХVІІ
столітті культивували єзуїти по своїх школах та колегіях і які в боротьбі проти єзуїтської агітації засвоїли собі українські школи, мали переважно вже
мішаний характер містерій чи міраклів. (…) Але
позаяк політично громадські стимули були одними
із головних, що покликали в Україні театр до існування, — з одного боку, агресивна єзуїтська акція в
напрямі до полонізації, з другого боку, українськоправославна акція оборонна, — то це відразу виявилося й на самому змістові драмованих творів.
Появилися самостійні політичні п’єси, чи діалоги,
що власне були політичними дискусіями або памфлетами, виложеними в діалогічній формі й “през
(шкільних) отрочат отправованими” [1, 9–10]. У
цих політичних п’єсах, розуміється, вихвалялося
політичну програму й акцію однієї сторони й посрамлялося другу.
Ознак містеріального дійства набували театральні видовища світського характеру. Так у
1611 р. у Львові відбулося театралізоване дійство, присвячене здобуттю польськими військами
Смоленська: “Ця грандіозна вистава відбулася на
пл. Ринок та імітувала штурм Смоленської фортеці, відбудованої з паперу й картону, з вежами й брамами. Недалеко від фортеці знаходилися “турецькі
обози”. Нападаючі підрозділи за “допомоги Баху-

са” провели декілька атак. Оборонці захищалися,
кидали на голови нападників куряче пір’я. Однак,
перегрупувавшись у клин, останні влетіли в замок,
проломивши одну із брам, “вбиваючи” та беручи в
полон” ворогів. Залишки зруйнованого Смоленська
горять вогнем. У кінці переможці знову поділилися на підрозділи, тричі обійшли площу в танку під
бравурні звуки бойового маршу, похваляючись здобутими трофеями” [9, 7–8]. Подібне дійство нагадує “Містерію про облогу Орлеану”, де також можна спостерігати еволюцію містерії від релігійносакрального видовища до світсько-воєнізованої вистави з яскраво вираженим агітаційним сенсом. З
наведених прикладів можна зробити висновки про
значну роль містеріальних вистав у генезисі українського театру, що створювався у важкій боротьбі
за право існування української культури та нації.
Висновки. Аналізуючи значення середньовічних містерій можна визначити цілі та засоби
церкви в прагненні розповсюдження ідеології католицизму. Проте вплив світського, побутового
життя мав велике значення в процесах формування
ранніх театральних форм, які церква намагалася
взяти під свою опіку, створивши симбіоз видовища й сакрального ритуалу за зразками античного
театру, з яким офіційно боролася за часів “Темних
століть” та прагнула обмежувати його вплив у добу
Відродження. О. Клєковкін у роботі “Політичний
театр”, розмежовуючи історію світового театру на
етапи генезису політичного видовища, визначав
середньовічний театр (як і античний) першим етапом (латентним), що “пов’язаний із дискретними
проявами політичної тенденційності” [6, 10]. Містерія стала платформою для розвитку подальших
форм театру, у яких соціально-політичний зміст
виражався на новому, якісному рівні.
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Курилов Дмитрий Вячеславович
Особенности организации средневековой мистерии и ее социально-политический контекст
Аннотация. Статья рассматривает особенности организации средневековых мистерий, их роль и значение в социальнополитической жизни европейских городов. В период XIV–XVI ст. мистерия становится распространенным жанром театрального искусства на службе католической церкви, однако влияние светской жизни и возрастающая власть правителей средневековых государств постепенно придают мистериальному действу ярко выраженный социально-политический окрас. Церковь
теряет контроль над содержанием сюжета, в котором религиозный и сакральный контекст уступают место темам военным,
политическим, социально-историческим.
Особый интерес представляет опыт создания мистериальных спектаклей на территории современной Украины в XVII–
XVIII веках, когда подобные постановки имели ярко выраженное политическое содержание. Этому способствовала тяжелая
политическая ситуация на украинских землях, которые входили в состав Речи Посполитой и на которых проводилась практика
насаждения католической веры и полонизация. Иезуитские школы при постановках мистериальных представлений обращались
к темам, направленным на усиление позиций католической церкви и прославление польской власти. Ответом на действия иезуитов стали театрализованные постановки православных школьных братств, в которых использовались темы антипольского и
антикатолического содержания, призванные защитить православие и права жителей украинских территорий.
Использование мистериально-сакральных постановок на территории Украины в целях политическо-агитационной борьбы
представляет интерес для изучения путей развития восточноевропейского театра XVII–XVIII веков и, в частности, для постижения процесса эволюции латентных форм политического театра.
Ключевые слова: мистерия, средневековый театр, организация театрального дела, церковная цензура, политический контекст, литургическая драма, полулитургическая драма.

Dmytro Kurilov
The Special Features of the Management of Mysteries of the Middle Ages, Their Social and Political Context
Summary. The article deals with the organization of mysteries in medieval cities and the socio-political problems of the
influence of theatrical performances on the society during the Middle Ages. It is devoted to special features of the management
of mysteries of the Middle Ages and their importance in the socio-political life of the European cities. The Middle Ages mystery
becomes the common genre of the theatre art used by Catholic Church. However, the influence of the secular life and the growing
power of the sovereigns of the states during the Middle Ages step by step add to mysteries the socio-political colour. The content
with religious and sacral context changes to military, political, and socio-historical subjects.
The spread of this genre in Europe during the Middle Ages testifies to ambitions of the Catholic Church, which used the mystery
for the diffusion of the ideas of Catholicism from Spain to the territory of modern Ukraine. At the same time in each city and region,
together with common mistrial topics on Biblical and Gospel themes were comic scenes devoted to actual problems of the particular
territory.
The special interest submits ways of management of mysteries by municipalities, use of the advertisements for support of the
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mysteries, distribution of the financial payments for the creation of the mysteries for the population of cities. All this proves the
importance of mystery for the creation of the next stages of the establishment of professional theatre. The special interest performs
the experience of the creation of the Mystery performances on the territory of modern Ukraine during the period of XVII- XVIII
centuries when the similar productions had the much expressed political content. The difficult political situation on Ukrainian lands,
which were the part of Rzeczpospolita, and on which the violent spreading of the Catholicism and polonization were practiced, had
strengthened its feature. The Jesuit schools in their production of the Mystery performances appealed to the topics aimed at the
strengthening of the positions of the Catholic Church and the glorification of the Polish powers. The answer to Jesuit’s actions had
become the theatrical productions of Orthodox school brotherhoods, which used anti-Polish and anti-Catholic motives, and aimed
to defend the Eastern Orthodox faith and the Ukrainian citizens.
The schools of theatrical mysteries were the prototype of “nativity scene” and have laid (altogether with the similar productions)
a foundation of the Ukrainian theatre with political content for a long time. Later, in the performances of the Orthodox school
theatres have appeared the attacks against the Moscow kingdom, in which Ukraine was included after Pereyaslav Rada in 1654.
The use of the mystery productions on Ukrainian territory for the purposes of political and propagandist struggle was very
important for the development of the Eastern European theatre of XVII-XVIII centuries and, particularly, for the understanding of
the process of evolution of the latent form of the political theatre.
Keywords: mystery, medieval theater, theatrical organization, church censorship, political context, liturgical drama, semiliturgical drama.
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Summary. The article investigates the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen
Arts as a main media-pedagogical project of the famous Ukrainian teacher of
CRT Arts, stage-director of cinema and television, film expert, Doctor of Arts,
Professor, Academician of Volodymyr Grygorovych Gorpenko Higher School
Academy. He had been the chancellor in this educational establishment, created
by him, for ten years. The author of this article analyzed the basic pedagogical
means and methods of teaching specialists of audiovisual art and production at
the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts.
Keywords: Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts, Volodymyr Gorpenko,
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Problem formulation. The actuality of the investigation was
caused by the demand to learn more about some not very well
known pages of Ukrainian cinematography and television left out
of the attention of national historian art critics. The history of creation, the specificity of the functioning and the reason of the closing
of the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts are among them.
Analysis of recent researches and publications. Scientific,
media-pedagogic and creative activity of V. Gorpenko, the famous
Ukrainian film critic, film and television director, teacher of screen
arts, Doctor of Arts, Professor, academician of the Higher School
Academy, the member of the National Union of Cinematographers
of Ukraine studied I. Zubavina [7], S. Trymbach [9], I. Zhuravel [6], O. Bezruchko [1], et al. Nevertheless, we can admit that the
Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts, created and headed by
V. Gorpenko for ten years, actually remained beyond the attention
of Ukrainian cinema researchers.
The scientific tasks of this article are to investigate the Ivan
Mykolaichuk Institute of Screen Arts as an experiment in the sphere
of Ukrainian audiovisual art and production; to describe creation
of this educational establishment by the famous Ukrainian teacher
of CRT arts, stage-director of cinema and television, film expert
Doctor of Arts, Professor, academician of Volodymyr Grygorovych
Gorpenko Higher School Academy; to analyze basic pedagogical
techniques and methods of teaching of the specialists of the CRT
arts at the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts; to give the
reasons of this media-pedagogical project's closing.

© Олександр Безручко, 2017
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The purpose of the article is to study and analyze
the history of creation, the specificity of the functioning and the reasons for the closing of the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts.
In 2005, Ukrainian film and TV director, the film
expert, the screen arts specialist, the Doctor of Arts, the
holder of two degrees in the “Тhеоry and History of
Culture” and the “Cinema Arts. Television”, the only
Doctor of Arts in Ukraine with a degree in “Cinema
Arts. Television”, Professor, the academician of the
Higher School Academy, the member of the National
Union of Cinematographers of Ukraine, Volodymyr
Grygorovych Gorpenko (born on 03.07.1941, Bulgaki
village, Zhytomyr region, Ukraine) created and headed
a private institution of higher education Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts (ISA) where, being in a
team of fellow-thinkers, he brought all the media-pedagogical ideas to life.
The article further analyzes the reasons for the realization of this experiment by Volodymyr Gorpenko in
Ukrainian pedagogics of the CRT arts, audiovisual art,
and production.
V. Gorpenko studied in the first Ukrainian Workshop for film directors by V. I. Ivchenko at the Department of Cinematography at I. K. Karpenko-Kary Kyiv
State Institute of Theatrical Art (KSITA) (now — Kyiv
National I. K. Karpenko-Karyi Theatre, Cinema and
Television University).
As V. G. Gorpenko recalled at the V. I. Ivchenko's commemoration meeting, after final exams the
teacher called him on the landline phone at a quarter
past midnight and asked if Gorpenko was so kind to
come to him. Viktor Illarionovych Ivchenko was wearing a sports suit. He apologized for the late hour invitation and offered his former student to accompany him
the next day at 10 a.m. to the Kyiv State Institute of
Theatrical Art selection committee [3].
That is how the teaching career of the future outstanding Ukrainian pedagogue, Doctor of Arts, Professor Volodymyr Grygorovych Gorpenko started. By the
way, it was rather fruitful since he wrote three dozens
of books on the theory and practice of cinematography,
made plenty of presentations in scientific workshops
and on conferences and, most importantly, he trained
many students in the field of screen arts.
For many decades, V. G. Gorpenko has been successfully preparing experts for film and television in
the leading Ukrainian universities of the corresponding
field of expertise: I. K. Karpenko-Kary Kyiv National

University of Theatre, Film, and Television, the Institute of Professional Development for Press, Television
and Radio Broadcasting Employees of Ukraine, Kyiv
University of Culture, Kyiv National University of
Culture and Arts, Lugansk State Institute of Culture,
Kyiv National Academy of Culture and Arts Management of Ukraine, Institute of television, cinema and
theater of the Kyiv International University, etc [2].
The responsible position of a dean in the most difficult years for the Department of Film and Television
of I. K. Karpenko-Karyi Kyiv State Institute of Theatrical Art (1994–2000) was held just by Volodymyr
Grygorovych Gorpenko.
It is impossible to neglect his participation in establishing the first class of graduates of a new (for the
Film Department) specialty “Sound Engineering”.
After the Kyiv State Institute of Film Engineers
(KSIFE) closing, specialists in this branch of film production were trained only in polytechnic institutes with
the corresponding technical focus area, and therefore,
the opening of this specialty became a vivid confirmation of the Ukrainian film pedagogy heredity.
At the Chair of Television of the Film Department
of I. K. Karpenko-Kary Kyiv State Institute of Theatrical Art, V. G. Gorpenko headed the methodological
foundations of the art of teaching sound engineering.
And as pedagoguesʼ reward, student Ye. Solomykin
was awarded the diploma for his work in sound engineering on the International Festival “Golden Knight”
with the words “For the sound philosophy.”
When V. Gorpenko headed the Department of Film
and Television of I. K. Karpenko-Kary Kyiv State Institute of Theatrical Art, students with major in “TV
reporter” supervised by V. Tereshchenko, T. Tsymbal,
and others [4], graduated for the first time.
All that time, he wanted to create his own Institute of Screen Arts where he could implement all media developments, “For 40 years of teaching directing,
especially as a dean at the Film Department of I. K.
Karpenko-Karyi Kyiv State Institute of Theatrical Art,
my colleagues and I agreed that we should radically
change the very system of training students of creative
specialties.
It is an illusion that art can be taught, as it was done
for many years using the so-called “regimentation”. Experience proves that it is better to learn through practical experience — to film, play, invent, and, after having
it done, to look for and obtain answers to the questions,
acquire lacking knowledge and skills” [6, 28].
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That is why V. G. Gorpenko created the private institution of higher education called Institute of Screen
Arts (ISA) named after Ivan Mykolaichuk. Institute of
Screen Arts was licensed for four specialties such as
“Cinema, TV Art,” “Theatrical Arts,” “Practical Psychology” and “Social Work”. The diversity of occupations avaliable to receive after graduating from this
institution of higher education is stunning — seventeen. The main of them are: film, television, theater
and entertainment events directors; actors of theater
and cinema; cinema and TV operators; photographers,
scriptwriters and play writers; sound engineers, producers, stuntmen, etc.
They also developed a system of pre-university
training for future film and TV makers — the Screen
Arts Gymnasium was functioning. It was meant for
boys and girls from the fifth to the eleventh grade. It
had training courses; Open Days were held from time
to time, and the Screen Arts College was open.
In his pedagogical creation, V. G. Gorpenko developed a clear and comprehensive training system which
excluded chaos and chance. The student within this
system should be creative, work on self-development
every day, visit all lectures and seminars, and not to
act as in the Soviet system, “from session to session”.
Experienced pedagogues of the Institute of Screen Arts
helped students observe and implement their own experiences, joys, and sorrows, and then bring them to
life on the screen.
The famous Ukrainian media pedagogue Gorpenko
considers that the guarantee of professionalism, which
he brings to his students is the skill to perceive the
othersʼ pain as your own, and only after that, “general
culture, taste and wish to learn, to do something that
brings joy from the TV screens or the stage” [6, 28].
The maestro was always involved in scientific and
methodological work: he prepared programs of training courses for Bachelors and Mastersʼ with major in
“Cinema Art”, in particular, “Methodology of teaching
professional subjects of sound and visual arts”, “Modern TV speaking culture”, etc.; developed scientific and
methodological discipline complexes “Theater, film
and television history of directing”, “Fundamentals of
TV journalism”; taught “Theater, film and television
history of directing”, “Film Directing: Introduction
into the profession”, “Film and TV directing”, “Editing”, “Expressive means of sound and visual arts”,
“Fundamentals of TV journalism”, etc.
Many Ukrainian media pedagogues were surprised

by the absence of “History of Cinema” in Institute of
Screen Arts. V. Gorpenko, however, explained that students should not simply memorize dates, actorsʼ names
and titles. The best way for them would be to learn and
understand the changes that occurred in directing in
different periods of film and TV development. That is
why the program, developed together with his fellowthinkers V. Kisin, V. Chubasov, is called “History of
theater, film, and television directing,” not “History of
Ukrainian cinema” or, for example, “History of the Soviet cinema.”
Students of V. G. Gorpenko first learned, as we
have already said, how to comprehend life, later they
studied history and professional disciplines. An important element for students was not only to speak out on
the screen but also to be able to defend their points of
view on art.
This postulate is similar to the pedagogical paradigm of V. I. Ivchenko who liked creative pursuits and
never showed students the way of thinking destroying
their own initiative by the authority. On the contrary, he
enjoyed searching together with students, finding the
right creative solution after numerous attempts [3].
The reward for V. I. Ivchenko was a moment of
his studentʼs enlightenment when a person found his
image interpretation [5]. A creative credo he was committed to and always tried to instill in his students was
an attempt to find their path in art and life: “Originality
is the thing distinguishing the real artist from a craftsman” [8, 21].
V. G. Gorpenko thought that the most effective for
studying was the total mastery of related professions by
students of all specialties. For example, first-year film
and TV directors in the Institute of Screen Arts learned
to work with the camera, operators-to-be learned to
communicate with actors, photographers studied the
specifics of linguistics.
Each first-year student could take one of the half
dozens of cameras, film something that moved him,
then edit his first on-screen work at the editing PC.
Such creativity is a need, not coercion. Consequently,
it is extremely fruitful and useful for the oneʼs selfconfidence.
It should be noted that the method of mastering
related disciplines by first-year students offered by
V. G. Gorpenko puts on the first place the ability to
understand their preferences and, most importantly,
choose their creative job. It is no secret that in the traditional educational system, many graduates felt disap-
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pointed in their profession after practical work in production and, at best, changed the specialization of the
operator, for example, to the director, and, at worst, —
gave up creative activities.
Although, according to Volodymyr Gorpenko, he
will be satisfied even if his students just make great
parents [4]. This pedagogical doctrine is identical to
that one of Oleksandr Dovzhenko who noted that it
was unimportant what kind of creative professions his
students chose — the most important was to ensure
them being good people.
The method of teaching related disciplines to the
first-year students widened their horizons and, last but
not least, helped future graduates understand their colleagues in creative teams better.
Students of the Institute of Screen Arts named after
I. Mykolaichuk used to practice at various film studios,
television stations in Ukraine — the First National,
“Glas”, STB, TRK “Kyiv”, Kyiv, Odessa and Yalta film
studios, etc. The combination of theory and practice discovered opportunities for V. G. Gorpenkoʼs students.
The media pedagogue repeatedly emphasized in interviews: “Concerning the employment, let me remind:
for all the years of pedagogy, students of Viktor Kisin,
Vadim Chubasov, and Volodymyr Gorpenko could freely enter all studios. Continuing the tradition of people
who are no longer with us, following their high standards, relying on the advanced skills of the highest level
experts, we are confident that our students will always
praise their mentors by their works” [6, 28–29].
As a result of reforming Ukrainian system of
higher education in 2015, around eighty institutes

were closed. Thus, after ten years of successful operation Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts (ISA)
stopped working.
This educational establishment actively functioned
only ten academic years. Nevertheless, it is possible
to consider that Ivan Mykolaichuk Institute of Screen
Arts brought in a certain contribution to the development of Ukrainian audiovisual art and production and
pedagogics of the CRT arts.
Conclusions. At the beginning, purpose of the article was defined as follows: to study and analyze history of creation, specificity of functioning and reasons
of closing of Ivan Mykolaichuk Institute of Screen
Arts. The goal was achieved.
To summarize the above-mentioned, we can note
that set scientific tasks are reached: the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts as an experiment in the
Ukrainian audiovisual art and production was analyzed; the creation of this educational establishment
by the famous Ukrainian teacher of CRT arts, cinema
and television stage-director, cinema and TV film expert, Doctor of Arts, Professor, academician of Higher
School Academy Volodymyr Grygorovych Gorpenko
was described; the basic pedagogical methods and
techniques of teaching specialists of the CRT arts in
the Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts were
analysed; the reasons for closing of this media pedagogical project were stated.
Nevertheless, the perspectives of further scientific
researches remain great as V. Gorpenko continues to
work actively in the sphere of audio-visual art and production and the screen arts education of Ukraine.
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Інститут екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука як експеримент
в українському аудіовізуальному мистецтві й виробництві
Анотація. У цій статті досліджено Інститут екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука як головний медіапедагогічний
проект відомого українського педагога екранних мистецтв, режисера кіно і телебачення, кінознавця, доктора мистецтвознавства, професора, академіка Академії вищої школи Володимира Григоровича Горпенка. У цьому, створеному ним навчальному закладі, Володимир Горпенко десять років був ректором. Проаналізовані основні педагогічні прийоми і методи підготовки фахівців
аудіовізуального мистецтва й виробництва в Інституті екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука.
Ключові слова: Інститут екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука, Володимир Горпенко, кінематограф, телебачення,
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Институт экранных искусств имени Ивана Миколайчука как эксперимент
в украинском аудиовизуальном искусстве и производстве
Аннотация. В этой статье исследован Институт экранных искусств им. Ивана Миколайчука как главный медиапедагогический проэкт известного украинского педагога экранных искусств, режиссера кино и телевидения, киноведа, доктора искусствоведения, профессора, академика Академии высшей школы Владимира Григорьевича Горпенко. В этом учебном заведении,
созданном им, Владимир Горпенко десять лет был ректором. Проанализированы основные педагогические приемы и методы подготовки специалистов аудиовизуального искусства и производства в Институте экранных искусств им. Ивана Миколайчука.
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Анотація. У статті аналізується соціокультурний феномен дитинства, який повʼязаний із особливим періодом у житті людини. Соціальна
особливість дитинства впливає на майбутнє життя дорослої людини. У
цей час закладаються основи здоровʼя, особистісний ціннісно-нормативний
базис, формуються основні звички, риси характеру, відмінності поведінки.
Виявлення особливостей специфіки сучасного дитинства дає можливість
спрогнозувати розвиток майбутньої системи цінностей і духовний рівень
суспільства в майбутньому. Таким чином, дитинство є цілісною системою,
яка підтверджує рівень розвитку культури в суспільстві, що виявляється
в ставленні соціуму до дитинства, дітей та їхньої ролі в житті кожної
людини.
Дитинство — це не просто період чи етап, під час якого закладається
фундамент особистості, дитинство — це особливий світ зі своїми цінностями, культурою, інфраструктурою.
Девальвація цінності дитинства й дітей відбувається в умовах бінарних тенденцій. По-перше, декларативно дитинство під впливом розвитку
систем соціального захисту й міжнародних прав дитини проголошується
найвищою цінністю на світовому рівні. Та, одночасно, діти не є рівноправними членами суспільства, а тому цінність стає більше субʼєктивною, ніж
загальнолюдською. По-друге, у сучасному суспільстві поширюється свобода
дитини й, одночасно, обмежується простір дитячої життєдіяльності, а
тому відбувається деформація й реорганізація інфраструктури дитинства.
По-третє, підвищення рівня життя дитини, яке спостерігається в останнє
десятиріччя, відбувається разом зі зниженням якості. Індустрія дитинства
розвивається за правилами ринкових відносин дорослих. Деякі елементи просякають із дорослого життя в дитячий світ, що веде дитину до проблем
“дорослого світу”.
Ключові слова: дитинство, соціокультурний феномен, вікова періодизація, цінності, дитяче життя.

Актуальність теми дослідження визначається сучасними перетвореннями в українському суспільстві. Успішними
вони можуть бути тільки за умови адекватних змін у культурі, в основі яких знаходиться духовне життя народу й ціннісні орієнтації людей. Однією зі значимих цінностей сучасного
суспільства повинно бути дитинство. Саме ставлення до дітей,
їх соціальний захист, розвиток інфраструктури дитинства з
боку держави, інститутів громадянського суспільства, окремих
соціальних і культурних груп свідчить про соціокультурний рівень розвитку інституту дитинства.
Дитинство — це складний і багатоаспектний соціокультур© Тетяна Гаєвська, 2017
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ний феномен. Найбільший інтерес і значення він
набув у часи індустріалізації суспільства. Сучасне
постіндустріальне суспільство змінило інститут
дитинства й виявило щодо нього низку проблем,
які потрібно вирішувати. Сьогодні під впливом
цілого комплексу факторів: політичних та економічних потрясінь, кризи сімейних цінностей, малоефективної сімейної політики, демографічної
кризи, міграційних процесів, моделі бездітної або
малодітної сімʼї, процесу інформатизації та віртуалізації, формування споживацької моделі поведінки, особливо серед молоді, тощо — дитинство й
ставлення до нього змінюються.
Девальвація цінності дитинства й дітей відбувається в умовах бінарних тенденцій. По-перше,
декларативно дитинство під впливом розвитку систем соціального захисту й міжнародних прав дитини проголошується найвищою цінністю на світовому рівні. Та, одночасно, діти не є рівноправними
членами суспільства, а тому цінність стає більше
субʼєктивною, ніж загальнолюдською. По-друге, у
сучасному суспільстві поширюється свобода дитини й, одночасно, обмежується простір дитячої
життєдіяльності, а тому відбувається деформація й
реорганізація інфраструктури дитинства. По-третє,
підвищення рівня життя дитини, яке спостерігається в останнє десятиріччя, відбувається разом
зі зниженням якості. Індустрія дитинства розвивається за правилами ринкових відносин дорослих.
Деякі елементи просякають із дорослого життя в
дитячий світ, що веде дитину до проблем “дорослого світу”.
Актуальність дослідження соціокультурного феномену дитинства повʼязана з особливим періодом у
житті людини й суспільства. Соціальна особливість
дитинства впливає на майбутнє життя дорослої
людини. У цей час закладаються основи здоровʼя,
особистісний ціннісно-нормативний базис, формуються основні звички, риси характеру, особливості
поведінки. Виявлення особливостей специфіки сучасного дитинства дає можливість спрогнозувати
розвиток майбутньої системи цінностей і духовний
рівень суспільства в майбутньому. Таким чином,
дитинство є цілісною системою, яка підтверджує
рівень розвитку культури в суспільстві, що виявляється в ставленні суспільства до дитинства, дітей та
їхньої ролі в житті кожної людини.
Дитинство — це не просто період чи етап, під
час якого закладається фундамент особистості, ди-

тинство — це особливий світ зі своїми цінностями,
культурою, інфраструктурою, який необхідно досліджувати культурологам, історикам, психологам,
педагогам, політологам, соціальним працівникам,
соціологам, мистецтвознавцям. Тому культурологія в такій багатоманітності наукових досліджень
стає джерелом емпіричних даних і теоретичних
основ розвитку феномену дитинства в сучасному
культурному просторі.
Ступінь наукової розробленості проблеми. У
сучасній науці формуються концепції, які показують соціальні трансформації дитинства (Е. Трубіна, С. Цимбаленко, В. Абраменкова, О. Козлова
тощо). Зокрема, дедалі популярнішими стають теорії кризи дитинства (Ю. Овінова, В. Слободчиков,
Б. Ельконін, К. Нельсон, С. Шалаєва), індивідуалізації дитинства (П. Бюхнер, X. Цахер, В. Фукс,
Колеман), емансипації дитинства (Л. Денсік,
А. де Сван, Дж. Герхардс, Ф. Уотерс, У. Бек, X. Попітц), розриву між раннім і пізнім дитинством
(Л. Розенмайер), зникнення дитинства (М. Віннс,
Н. Постман, X. Хенгст), стирання кордонів між дитинством і дорослістю (Д. Ріхтер, П. Балканський,
Є. Улибіна).
На сьогоднішній день активізувалися дослідження дитинства як особливої субкультури (роботи М. Гудмена, В. Кудрявцева, Т. Алієва, Н. Короткова, В. Мухіна, Є. Гаспарова, С. Іконникової,
М. Осоріна, В. Абраменкової , Е. Копєйкіної, В. Філатова, Я. Левчук тощо).
Інститут культурології НАМ України проводить
дослідження за фундаментальною темою “Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал”. Пріоритетом цієї наукової розвідки
є особливості становлення та розвитку громадянської особистості крізь призму традиційної дитячої
субкультури України. Дослідження фундаментальної теми має невичерпний потенціал варіантів із вирішення складних питань становлення особистості
в сучасних умовах. Набувають нового значення пошукові механізми напрямів у розвитку суспільства
і формуванні духовності її членів через призму традиційної культури.
Необхідно відзначити, що, незважаючи на існуюче різноманіття теорій щодо питань дитинства,
залишається значна низка проблем, які перебувають за межами предметного поля дослідників,
саме це разом з актуальністю й визначило вибір
теми статті.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасні процеси істотно змінюють феномен дитинства. Індустріальна епоха зробила його найбільш
тривалим, соціально значущим і цінним. Інформатизація суспільства, розвиток IT-технологій призвели до духовної деградації, а це, своєю чергою,
стало наслідком скорочення, трансформування й
знецінення дитинства. Дитячі вартості переміщуються в дорослий світ і, навпаки, дорослі моделі
поведінки впроваджуються у світ дітей, що впливає на рівень духовного розвитку суспільства.
Якщо простежити процес становлення ідеї дитинства з погляду культурології, на різних етапах
соціально-історичного розвитку можна побачити,
що соціальні особливості дитинства по-різному
проявляються на певному етапі розвитку суспільства. Кожна спільнота має свій рівень ціннісного
сприйняття дитинства. Дихотомія соціального, історичного й культурного в аналізованому предметі
дозволяє його розглянути, як соціокультурний феномен.
Аналіз дитинства як соціокультурного феномену передбачає, на наш погляд, виявлення не тільки
сучасних тенденцій функціонування дитинства,
особливостей розвитку дитини в процесі соціалізації, а й змінення всього феномену під впливом розвитку культури й суспільства. Це дає можливість
для використання статичного й динамічного аналізу дитинства.
Процеси соціальних взаємодій суспільства й
підростаючого покоління змінювалися від умов
повного ігнорування дитинства в традиційній
культурі до визнання дитини в якості дійсного соціального актора в епоху індустріалізації. Сучасні
процеси постіндустріалізації та інформатизації
знову змінюють стан дитини в суспільстві. Така
неоднозначність у розвиткові феномену дозволяє
деяким ученим прийти до висновку, що взагалі досить складно виділити таку епоху, яка характеризувалася б однозначним позитивним або негативним
ставленням до дитинства в суспільстві.
На початок XXI століття в соціальногуманітарному знанні накопичилися численні етнографічні, соціально-психологічні, педагогічні,
соціологічні, антропологічні та інші відомості про
стан і функціонування світу дитинства. Різні підходи досліджень визначають часові межі дитинства,
його значення для розвитку суспільства, місце в соціальній структурі, ціннісні орієнтації тощо.

Період дитинства має свої біологічні, психологічні, культурні, історичні та соціальні відмінності,
що знаходить відображення в часових межах досліджуваного феномену й проявляється в різних підходах до вікової періодизації дитинства.
Першими, хто запропонував вікову періодизацію розвитку, були Піфагор, Гіппократ і Аристотель.
Піфагор (VI ст. до н. е.) виділяв чотири періоди в
житті людини: весну (становлення людини) — від
народження до 20 років; літо (молодість) — 20–40
років; осінь (розквіт сил) — 40–60 років; зиму (згасання) — 60–80 років. Гіппократ протягом усього
життя людини виділяв 10 семирічних періодів, а
Аристотель ділив дитинство і юність на три стадії:
перша — від народження до 7 років; друга — від 7
до 14 років і третя — від 14 до 21 років.
Представники педагогіки, психології і фізіології
розглядають дитинство як етап психофізіологічного дозрівання, як послідовність актів дорослішання зростаючого індивіда, його стан “до дорослості”
[13, 105–106]. Тому закінченням дитинства вважають вік від 12 до 16 років, у деяких випадках — 13–
14 років, тобто до початку пубертатного періоду. У
дитячій психології — це період від народження до
7 років. У віковій психології дитинство — це період від народження до підліткового віку, який обмежується 11–12 роками. Даний період людського
життя ділиться ще на кілька етапів, але до цього
часу немає точного критерію для диференціації періодів дитинства [4; 16].
У законодавчих документах пропонується досить великий діапазон вікових меж дитинства. Поперше, правоздатність людині дається з моменту її
народження. По-друге, після досягнення 14 років
дитина вже має право самостійно звертатися до
органів опіки та піклування по допомогу й захист
внаслідок неналежного поводження та виконання
батьками своїх обовʼязків, а також має право почати трудову діяльність. У Сімейному кодексі України
(Стаття 6. Дитина) визначено права й вік дитини: 1)
правовий статус дитини має особа до досягнення
нею повноліття; 2) малолітньою вважається дитина
до досягнення нею чотирнадцяти років; неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти
до вісімнадцяти років.
У частині 1 коментованої статті фактично надається визначення дитини як учасника сімейних
правовідносин. Дитиною визнається особа до досягнення нею повноліття. Повноліття за україн-
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ським законодавством настає з вісімнадцяти років
(ч. 1 ст. 34 ЦК). Отже, до досягнення 18 років фізична особа має правовий статус дитини. Наявність
у особи правового статусу дитини означає, що така
особа має відповідні права та обовʼязки дитини.
Спеціальні норми, які конкретизують обсяг прав та
обовʼязків дитини, містяться як у Сімейному кодексі (ст. ст. 148, 149, 152, 160, 177, 179, 243, 247, 253
тощо), так і в Цивільному кодексі (ст. ст. 31, 32, 33).
Крім того, права дитини підлягають спеціальному
захисту на підставі положень Конвенції про права
дитини від 20 листопада 1989 року.
У коментованій статті йде мова про загальне визначення дитини та поділ поняття “дитина” на дві
категорії: малолітня дитина та неповнолітня дитина. Малолітньою слід вважати дитину віком до 14
років. Коментована стаття кореспондує положенням статті 31 Цивільного кодексу, якою визначається часткова дієздатність малолітньої фізичної особи, що хоча й не називається в Цивільному кодексі
дитиною, але по суті вікових ознак є такою. Дитина
у віці від 14 до 18 років є неповнолітньою. Неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність
за ст. 32 Цивільного кодексу, а також певний особливий статус у сімейних правовідносинах. Так,
на відміну від малолітньої дитини, неповнолітня
дитина може надавати згоду на зміну її по батькові за умови переінакшення імені її батька (ст. 149
Сімейного кодексу). Неповнолітня дитина самостійно визначає своє місце проживання, якщо її
батьки мешкають окремо (ст. 160 Сімейного кодексу) тощо. Дитина, яка досягла 14 років, має право
самостійно звернутися до суду щодо захисту своїх
прав та законних інтересів (ч. 3 ст. 152 Сімейного
кодексу).
Слід зазначити, що, незважаючи на дихотомічний поділ поняття “дитина” на види, Сімейний кодекс передбачає й інші вікові межі, за досягнення
яких дитина отримує певні права. Так, дитина, яка
досягла 7 років, має право надавати згоду на зміну
свого прізвища за умови переінакшення прізвища
обома її батьками (ст. 148 Сімейного кодексу). Дитина, яка досягла 10 років, має право узгоджувати
своє місце проживання, якщо її батьки мешкають
окремо (ч. 2 ст. 160 Сімейного кодексу). Іноді в Сімейному кодексі зустрічаються оціночні поняття
належного віку дитини для реалізації нею певних
прав. Так, за положеннями статті 253 Сімейного кодексу, на передачу дитини в сімʼю патронатного ви-

хователя потрібна згода цієї дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити. Сімейний
кодекс не визначає конкретного віку, посилаючись
на можливість дитини висловити свою згоду. Отже,
надання дитині такого права буде залежати від її
психофізіологічних властивостей, що має бути визначено в кожному конкретному випадку [12].
Соціологічні теорії сприймають дитинство як
феномен суспільства й культури, який має свою історію розвитку, конкретний історичний характер.
Дитинство по-різному виявлялося на окремих етапах розвитку суспільства. Історія знає епохи, коли
дитинство або його окремі періоди в розвиткові
людини майже або повністю були відсутні. Феномен дитинства зʼявляється всього декілька століть
тому і за цей час пройшов безліч трансформаційних перетворень. Наприклад, межі дитячого віку за
останні сто років збільшувалися, їхній верхній кордон змістився з 11 до 17–18 років. Але дитинство в
історії не просто “подовжується”, воно змістовно
й структурно перетворюється в міру включення в
нього нових вікових груп [9; 17].
У сучасних розвинених країнах дитина набуває
фінансову й правову самостійність, формує навички, які потрібні для трудової діяльності в нових
технологічних умовах, ще протягом декількох років після 14–15-річного віку, тому кордони дитинства розтягуються до 17–18 років [5; 6].
Довгий час у суспільстві не визнавалася, а то
й була відсутня увага до цінності дитячого життя.
Хоча у період античності чоловік не міг вважатися повноцінним громадянином до того часу, поки
у нього не народиться дитина. У деяких грецьких
державах немовлят, що народжувалися слабкими
й каліками, позбавляли життя, побоюючись, що в
подальшому вони стануть для держави не підтримкою, а важким тягарем.
У Древньому Римі народження дитини було
святом, на дверях будинку вішали вінки, що було
знаком для сусідів. Немовля клали перед батьком
на землю і, якщо він піднімав дитину, це означало,
що чоловік визнавав її своєю законною дитиною.
А якщо батько не визнавав дитину — її викидали.
Право викинути дитину, продати її або навіть убити цілком належало батькові. Сенека Анней Луцій,
давньоримський філософ, розмірковував про це
явище, як абсолютно природнє: “Ми топимо дітей, якщо вони народилися кволими або виродками” [11, 148]; “Немає людей, які володіли б такою
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владою над своїми дітьми, якою володіємо ми” [11,
148]. Той, хто дав життя, мав право ним і розпоряджатися: відома формула — “я тебе породив, я тебе
й убʼю” — виникла в логічному розумі римлянина
й розвинулася в систему обґрунтованого права, яке
відоме нам, як “батьківська влада” (patria potestas).
Це було щось непорушне, освячене природою й законом [11, 149].
Дітей-виродків викидали тому, що їх народження вважалося зловісним знаком. Лівій розповідає,
що в 207 р. до н. е. дитину, яка за народження була
завбільшки з чотирирічну й не мала ознак “ні хлопчика, ні дівчинки”, за наказом гаруспиків поклали
живою в скриню й втопили в морі. Дітей, народжених у день смерті Германіка, викидали: істоти, що
зʼявилися на світ у такий нещасний день, нічого,
крім горя, не принесуть ні собі, ні іншим.
За умов бідності й багатодітності викидали й
здорових дітей. Малюків приносили, зазвичай, на
Овочевий ринок і клали біля колони, яка називалася columna Lactaria. Доля викинутих була сумною:
вони або гинули, або ж їх підбирали задля того,
щоб у майбутньому зробити рабами. Іноді таких
дітей калічили й посилали жебракувати. Тільки
за правління Александра Севера викидання дітей
було оголошено злочином, який прирівнювався до
вбивства.
Цей жорстокий звичай засуджували й перші
християнські діячі. Мінуцій Фелікс указує на нього, як на один зі злочинів: “Ви іноді викидаєте ваших синів звірам і птахам, а іноді віддаєте жалісній
смерті через задушення”.
За правління імператора Костянтина продаж дітей був заборонений, але згодом відновлений для
батьків, що жили за межею бідності. За Августа
багатодітні батьки отримали деякі переваги: їм потрібні були докази перебування в законному шлюбі.
А для цього під час імперії знадобилося складання
“актів цивільного стану”.
Реєстрацію народження й смерті ввів, за твердженням римських істориків, Сервій Туллій: списки народжених складалися в храмі Юнони Люцини
на Есквіліні (можливо, що тільки хлопчиків). У
перші два століття імперії оголошення про народження розміщували в офіційній римській газеті
“Acta Urbis”, у якій велася статистика щоденних
народжень. Нею відала особлива “канцелярія”, яка
перебувала в тому ж храмі Юнони Люцини.
Закон Папія Поппея вимагав наявності в людей

певного віку законних дітей. Рішуча міра була прийнята Марком Аврелієм, який велів, щоб батько
дитини протягом 30 днів після народження повідомляв префекту Ерар у Римі і особливим магістратам
(tabularii publici) у провінціях імʼя дитини й день її
народження. Запис складався у двох примірниках:
один надходив до архіву, інший видавався сімʼї.
У 318 р. н. е. римський імператор Костянтин
проголосив інфантицид (дітовбивство) злочином і
ввів виплату грошової допомоги сімʼям, які усиновили чужу дитину. Це припинило масові вбивства.
У Давній Греції та Римі звичай інфантициду
був досить поширений. Дитина сприймалася не
як особистість, а як небажаний результат статевих
стосунків. З утвердженням християнства практика
дітовбивства спочатку була поставлена під сумнів,
а потім і зовсім відкинута.
На Русі “батьки мали право виховувати дітей за
власним розумінням, у згоді з духом часу”. У Зводі
законів, складеному за Олексія Михайловича, судам
заборонялося приймати скарги від дітей про погане ставлення до них з боку батьків. У Київській та
Московській Русі вбивство дитини каралося тільки
штрафом, тоді як вбивство батька — смертю.
Дослідники звернулися до порівняльноісторичного аналізу вікових груп людського життя
й виявили, що вік не є чимось незмінним і абсолютним, а за своєю суттю становить суспільноісторичний феномен. Зокрема, було зазначено, що
вікові поняття в багатьох мовах спочатку означали не
так “календарні терміни”, як суспільне становище,
соціальний статус. Наприклад, рос. “ребёнок” —
давньоруське “робя”, мн. “робята”, “робъ”, ст.слав. “раб” — “роб”, болг. “роб” — “раб”, сербохорв. “роб”, словен. “rob”, чес. “rob” [15, 453], або
давньоруське “отрок” (з прасловʼянської буквально — “не має права говорити”), укр. “отрік” — робітник, болг. “отрок” означало хлопчик, дав.-серб.
“отрок” — неповнолітній, словен. “otrok” — дитя,
чех.-словац. “otrok” — раб, холоп, дав.-польс.
“otrok” — робітник, в.-луж. “wotrock” — слуга, робітник, батрак: “раб”, “слуга”, “працівник”, “княжий воїн” [15, 172–173; 14, 46–47].
Слово “дитина” довго не мало того точного
значення, яке надається йому зараз. Так, у середньовічній Німеччині воно було синонімом поняття
“дурень” [1, 45; 3, 9]. Як відзначає О. Трубачов, у
мові навіть була відсутня спеціальна дефініція, що
позначала дітей у віці від 7 до 16 років, а слово “ди-
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тина” було повʼязане з родинними стосунками й не
визначало вік людини [14, 35–44].
Римський закон був у цьому пункті, як і у всіх
інших, незаперечний: від народження до семи років
дитина вважалася недоторканою (infans означає “нездатний говорити”, “тварина”, що відповідає за свої
дії не більше, ніж безумець, furiosus, або черепиця,
що впала з даху) [8, 17]. Отже, латинське Infans
“нездатний говорити” ідентичне словʼянському
otrokъ. Етимологія словʼянського otrokъ — це пізнє
словʼянське утворення чоловічого роду, яке складається з префікса ot- і кореня rokъ, де слов. rekti —
говорити, казати. Таким чином, otrokъ = той, що не
розмовляє, той, кому відмовлено в праві говорити.
Словʼянське otrokъ означало юнака, підлітка, який
не отримав права голосу дорослого чоловіка. В
українській мові синонімом латинському Infans і
словʼянському otrokъ є слово “немовля”, що є своєрідним спорідненням до словʼянського nemъlvje
“той, що не розмовляє” [14, 35–44].
Особливе ставлення до дитинства можна побачити в періоди язичництва й християнства. У
язичництві дитинство розглядалося як підготовка до дорослого життя. Хоча й визнавалася дитина людиною, але її не вважали особистістю. Щоб
“розмістити” дитину в соціальній системі, старше
покоління “вбивало” в ній дитя, тим самим ініціюючи її в доросле суспільне життя. Звідси рання
праця, шлюби та інші контрасти дорослого життя.
Для християнської культури дитина стає символом
чистоти, автентичності й божественності. Християнство бачить особистість не тільки в дитині, а й у
плоді, який знаходиться в материнській утробі. Але
в цій особистості знаходиться первородний гріх, і,
щоб очиститися від нього, потрібно лише пройти
через обряд хрещення, відновити Богосинівство,
яке не скасовує дитинство, а вбирає його в себе.
Діахронічні дослідження дитинства в сучасному
соціально-гуманітарному знанні зʼявляються в другій половині XX століття під впливом робіт французького демографа й історика Ф. Арʼєса [2], який
на основі аналізу динаміки зображень дітей обґрунтував формування цього феномену в Новий час.
Спочатку зображення дітей зустрічаються в
релігійно-алегоричних сюжетах (ангели, немовля
Ісус і голе дитя як символ душі померлого). На середньовічних полотнах діти зображуються як “маленькі дорослі”: з дорослими обличчями, одягнені
так само, як і старші люди.

У XVI столітті зʼявляються портретні зображення померлих дітей. І тільки в XVII столітті вперше
на полотнах художників починають зʼявлятися перші портретні зображення реальних дітей. Зазвичай,
це були портрети дітей впливових і царствених осіб
у дитячому віці. Таким чином, на думку Ф. Арʼєса,
дитинство найбільш повно починає проявлятися в
кінці XVI — на початку XVII століття.
Аналізуючи портрети дітей на старовинних
картинах і опис дитячого костюму в літературі,
Ф. Арʼєс виділяє певні тенденції в еволюції дитячого одягу: костюм для хлопчиків багато в чому
повторює деталі жіночого одягу, часто хлопчики
мали жінкоподібний вигляд, оскільки одягалися в
сукні та спідниці. Наступним витком у трансформації стає те, що створення одягу дітей у даний історичний період відстає від тенденцій в дорослій
моді й багато в чому повторює дорослий костюм
попередньої епохи, і, нарешті, одяг дітей вищих
верств дорівнюється до звичайного дорослого одягу бідняків.
Як підкреслює Ф. Арʼєс, формування дитячого
костюму стало зовнішнім проявом глибоких внутрішніх змін ставлення до дітей у суспільстві — тепер вони починають займати важливе місце в житті
дорослих.
Відкриття дитинства дозволило описати повний
цикл людського життя: дитинство, підлітковий період, юність, молодість, зрілість, старість і глибока
старість. Але сучасне значення цих слів не відповідає їх первісного змісту.
Диференціація вікових категорій людського
життя, і дитинства також, на думку Ф. Арʼєса, формується під впливом соціальних інститутів, тобто
нових форм суспільного життя, що породжуються
розвитком суспільства. Так, раннє дитинство вперше зʼявляється в межах родини, де воно повʼязане
зі специфічним спілкуванням з дитиною, з якою
можна розважатися, грати й за цього вчити й виховувати. Така первинна “сімейна” концепція дитинства. Проте підхід до дітей як до “чарівних іграшок” не міг залишатися незмінним.
Розвиток соціальних інститутів, зокрема формування модерного інституту освіти, призвів до
зміни у ставленні до дітей. Виникла нова концепція дитинства. Для дорослих XVII століття любов
до дітей виражалася вже не в розвагах з ними, а в
зацікавленості у вихованні й навчанні. Зʼявляється
спеціальна громадська інституція — школа, яка за-
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конкретних видів мистецтва, через мистецтва розкриваються складні процеси, поняття й стан, такі
як: емоційно-психічні складові життя дитини, її
ставлення до складних філософських категорій
(простору і часу, життя і смерті, гри тощо), процес і
специфіка становлення індивідуального хронотопу
[10], процес розвитку дитячого мислення й мови,
формування моральної свідомості тощо.
Отже, на даний момент ідея цінності дитинства
як в особистісному, так і в культурному аспекті не
підлягає сумніву. А науковий або повсякденний
дискурси репрезентують незаперечну (культуротворчу, споживчу, креативну) його затребуваність.
Можна сказати, що сучасна культура провокує досліджувати дитинство, стосується це й наукових
диспутів, автобіографічних спогадів, психоаналітичних тренінгів або закликів піклуватися про
власних дітей, тим самим, дискурс дитинства стає
установчим елементом самосвідомості сучасного
субʼєкта і європейської культури в цілому.

вдяки своїй регулярній, упорядкованій структурі
сприяла подальшій диференціації дитинства. Універсальною мірою дитинства став “клас”. Перехід
на один щабель вище обумовлює вступ у новий вік,
тобто клас став визначальним фактором у процесі диференціації вікових категорій у межах самого
дитинства.
Таким чином, за концепцією Ф. Арʼєса, дитинство — це феномен, який має відправну точку ґенези в історії розвитку суспільства. Такою точкою
виступає формування модерного інституту освіти,
спеціальної структури школи, її класної організації.
У роботах французького історика Ф. Арʼєса
досліджено питання про те, як складалося поняття дитинства в умах людей мистецтва і як воно
змінювалося в різні епохи. За цього вивчення
тема дитинства в мистецтві з погляду культурнофілософського аналізу являє собою надзвичайно
актуальну й складну задачу, тому що мистецтво
дає особливе усвідомлення феномену дитинства
в житті людини й суспільства. Завдяки специфіці
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Гаевская Татьяна Ивановна
Эволюция детства под влиянием социокультурных процессов
Аннотация. В статье анализируется социокультурный феномен детства, связанный с особым периодом в жизни
человека. Социальная особенность детства влияет на будущую жизнь взрослого человека. В это время закладываются
основы здоровья, личностный ценностно-нормативный базис, формируются основные привычки, черты характера,
отличия поведения. Выявление особенностей специфики современного детства дает возможность спрогнозировать
развитие системы ценностей и духовный уровень общества в будущем. Таким образом, детство является целостной
системой, которая подтверждает уровень развития культуры в обществе, что проявляется в отношении общества к
детству, детям и их роли в жизни каждого человека.
Детство — это не просто период или этап, во время которого закладывается фундамент личности, детство — это
особый мир со своими ценностями, культурой, инфраструктурой.
Девальвация ценности детства и детей происходит в условиях бинарных тенденций. Во-первых, декларативно
под влиянием развития систем социальной защиты и международных прав ребенка детство провозглашается высшей
ценностью на мировом уровне. Но, одновременно, дети не являются равноправными членами общества, а потому ценность
становится более субъективной, чем общечеловеческой. Во-вторых, в современном обществе распространяется свобода
ребенка и, одновременно, ограничивается пространство детской жизнедеятельности, а потому происходит деформация
и реорганизация инфраструктуры детства. В-третьих, повышение уровня жизни ребенка, которое наблюдается в
последнее десятилетие, происходит вместе со снижением качества. Индустрия детства развивается по правилам
рыночных отношений взрослых. Некоторые элементы проникают со взрослой жизни в детский мир, ведут ребенка к
проблемам “взрослого мира”.
Ключевые слова: детство, социокультурный феномен, возрастная периодизация, ценности, детская жизнь.

Tetiana Haievska
Evolution of childhood under the influence of the socio-cultural processes
Summary. The article analyses the socio-cultural phenomenon of childhood, associated with a special period in a personʼs
life. The social peculiarity of childhood affects the future life of an adult. At this time, the foundations of health, a personal valuenormative basis are laid, basic habits, character traits, behaviour patterns are formed. Identifying the specifics of modern childhood makes it possible to predict the development of the future value system and the spiritual level of society in the future. Thus,
childhood is an integral system that confirms the level of the development of culture in society, which manifests itself in relation of
the society to childhood, children and their role in the life of each person.
Childhood is not just a period or stage, during which the foundation of personality is laid; childhood is a special world with
its values, culture, and infrastructure.
The devaluation of the value of childhood and children occurs in conditions of binary tendencies. First, declaratively under
the influence of the development of social protection systems and international rights of the child, childhood is declared the highest
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value on the world level. At the same time children are not equal members of the society, and therefore the value becomes subjective than universal. Secondly, the freedom of the child is spreading in a modern society and the space of childrenʼs vital activity is
limited, and therefore the deformation and reorganization of the childhood infrastructure is taking place. Thirdly, the increase in the
childʼs living standard that has been observed in the last decade is accompanied by a decline in quality. The industry of childhood
is developing according to the rules of the market relations of adults. Some elements, penetrated from adulthood into the childrenʼs
world, have led the child to the problems of the “adult worldˮ.
The processes of social interaction between the society and the younger generation have changed from the conditions of
complete neglect of childhood in the traditional culture to the recognition of the child as a real social actor in the era of industrialization. Modern processes of post-industrialism and informatization has changed the state of the child in the society again. Such
ambiguity in the development of the phenomenon allows a number of scholars to conclude that it is rather difficult to identify an era
that would be characterized by unequivocal positive or negative attitudes toward childhood in the society.
The period of childhood has its biological, psychological, cultural, historical and social differences, which is reflected in the
time limits of the phenomenon under study and manifested in different approaches to the age-old periodization of childhood.
The phenomenon of childhood appeared only a few centuries ago, and during this time a number of transformations took
place. For example, the limits of childhood for the past 100 years have been increased: its upper limit has shifted from 11 to 17-18
years. But childhood in history is not just “lengthenedˮ, it has been meaningful and structurally transformed as it enters new age
groups.
Keywords: childhood, sociocultural phenomenon, age periodization, values, child life.
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Анотація. Подано тлумачення найбільш виразних ідеограм на глиняному посуді Лівобережної України першої половини ІІ тисячоліття до н. е.
з використанням збірника священних індоарійських гімнів — Рігведи. Зроблено висновок про відображення в них міфу про боротьбу Індри з ворогами. Поширення подібних зображень саме у зазначений період пояснюється
спробами місцевого населення пристосуватися до нових, менш сприятливих
для ведення землеробства умов через певні трансформації у світогляді.
Ключові слова: глиняний посуд, ідеограма, бабинська культурноісторична спільнота, зрубна культурно-історична спільнота, Індра, Врітра, Вала.

Постановка проблеми. Тлумачення семантики зображень на кераміці народів, які не лишили після себе писемних
памʼяток, надзвичайно складне завдання з багатьма невідомими, оскільки досконало його реалізувати можна лише через
посередників — носіїв відповідних культурних традицій. Етнографічні джерела свідчать, що в уяві народів, які перебувають на первісному ступені розвитку, прості на перший погляд
геометричні орнаменти могли мати складні пояснення, бути
полісемантичними. І, навпаки, складні — просте [14, 135–136,
142, 192–193].
Від носіїв культурних традицій Лівобережної України записано інформацію лише про семантику одного типу знаків —
прямих чотирикінцевих хрестів, що наприкінці ХІХ — у першій третині ХХ століття наносилися на глечики з обереговоприбутковою метою [30]. Тому, реконструюючи сенс інших
малюнків, учені намагаються віднайти їм паралелі в писемних
та етнографічних джерелах з інших земель.
Одним з використовуваних під час тлумачення зображень
степової частини Євразії доби бронзи є збірник священних
гімнів — Рігведа [7; 8, 77–78]. Початок створення книги було
покладено в другій половині — наприкінці ІІ тисячоліття до
н.е. арійськими племенами, що близько середини ІІ тисячоліття до н.е. проникли на територію Індії з заходу через перевали
Гіндукуша [5, 426, 437].
Авторитетні дослідники ведичної та зороастрійської релігійних традицій, співставляючи священні тексти Рігведи з археологічними та палеоекологічними даними, зробили аргумен114
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товані висновки про формування її ранніх пластів у
археологічних культурах степової зони Євразії часів
середньої — початку пізньої бронзи [12, 3–10; 17,
30], звідки арії переселилися до Індії. Відповідно,
у цьому творі відображено космогонію та світогляд племен, близьких за етнокультурними параметрами тогочасному населенню південної половини
Лівобережної України. Найдавнішим міфам Рігведи
знайдено відповідники в матеріальних рештках тамтешніх археологічних культур. У кількох публікаціях
це джерело використовується в якості семантичного
ключа для тлумачення міфів степового населення
Східної Європи IІІ — ІІ тисячоліття до н.е. [28, 46; 8,
77–78; 16]. Але досі немає єдиної наукової концепції
щодо тлумачення за допомогою текстів Рігведи відображених у орнаментації кераміки Лівобережної
України ідеографічних зображень. Наявність постійного зацікавлення науковців семантичними дослідженнями обумовлює актуальність даної теми.
Мета дослідження: проаналізувати й здійснити семантичну реконструкцію найбільш виразних
ідеографічних зображень на посуді першої половини ІІ тисячоліття до н. е. за допомогою текстів
Рігведи.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
території Дніпро-Донецького межиріччя в степовій
природно-кліматичній зоні наприкінці ІІІ — у третій чверті ІІ тисячоліття до н.е. існували бабинська
(донедавна називалася культурою багатоваликової
кераміки) та зрубна культурно-історичні спільноти.

Рис. Піктограми на посуді бабинської та зрубної
культурно-історичних спільнот. Кінець ІІІ — початок ІІ тисячоліття до н.е. За Іриною Ковальовою (1–3) [10, 57, рис. 121],
Олександром Супруненком (4) [23, 52, рис. 54] та Оленою Захаровою [8, рис. 43:1].

Саме на притаманний їм глиняний посуд нанесено кілька піктограм, що знаходять повні аналогії
в гімнах Рігведи. Проаналізуємо деякі з таких зображень, зауваживши, що нині кількість подібних
композицій обчислюється десятками.
Досліджувані “піктограмиˮ скомпоновано зі
значною мірою стилізованих антропоморфних,
зооморфних чи геометричних елементів. Тому
“прочитатиˮ їх у прямому сенсі цього слова надзвичайно складно [26; 27], оскільки під час їх
сприйняття єдиним і достатнім каналом отримання
інформації є зір. Він дає спостерігачеві лише перший, поверхневий її шар, що отримується внаслідок ковзання, а точніше — стрибкоподібного переміщення погляду по площині. Лише в результаті
тривалого зорового, кінестетичного досвіду, зображення відкривають глибший шар [3, 2]. Відповідно, у виокремленні та характеристиці окремих
елементів завжди буде присутній субʼєктивізм.
Незважаючи на це, у більшості аналізованих
зображень (рис.) помітні знаки у вигляді відрізка
хвилястої лінії з плавними чи ламаними (гострочи прямокутними) ланками. На рисунку ці знаки
позначено буквою “аˮ. Подібні елементи можуть
символізувати воду [2, 40]. Оскільки хвилястими
лініями позначали воду та дощ у найдавніших знаках, значення яких безсумнівно розтлумачене, —
ієрогліфах Давнього Єгипту [4, 75, 263, рис. 7: 1,
123: 8, 9]. Але можуть позначати й змій [20, 170].
Такий зміст виразно помітний у зображеннях, де
хвилясті лінії розірвані й на одному з кінців позначено голову чи рот плазуна. Наприклад, на кераміці Золотої Орди зображення змій були подібними
до латинської букви S з потовщенням-голівкою на
одному з її кінців [1, 46]. Саме останнього тлумачення притримуються дослідники піктографічних
композицій зрубної культурно-історичної спільноти Олександр Формозов [25, 140–141] та Олена Захарова [8, 66–67, 77–78, рис. 38, 42, 43:1].
Змій, безперечно, позначають і виокремлені знаки, хоча всі вони мають певну специфіку зображення. Долучаючись до думки Аріеля Голана, сприймаємо їх як семантично рівнозначні [4, 74–75]. Підтвердженням цьому є назви елементів з території
України ХІХ–ХХ століть. У різьбленні, вишивці,
писанках плавні й ламані хвилясті лінії називаються “вужамиˮ, “гадючкамиˮ, а в ліжникарстві, ткацтві, гончарстві — “кривулькамиˮ [22, 196, 207].
Зображення змій були поширені в різних на-
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родів світу, як і культ цих плазунів. Їх семантика
різнилася. Наприклад, в античному світі змія могла
носити хтонічний чи фалічний характер. Поклоніння змії також пояснювалося побоюванням отруєння внаслідок укусу. Змія також могла символізувати безкінечність чи сили “злаˮ. У багатьох народів
втілювала охоронця від нечистої сили чи виконувала функцію оберега [1, 47]. Але в нашому випадку,
семантика “зміїˮ була дещо іншою.
Допомагає її розкрити гіпотеза російського
археолога, дослідника знаків зрубної культурно–
історичної спільноти Олени Захарової, яку підтримали Віталій Отрощенко й Валентина Корпусова,
щодо символіки зображення на посудині з поховання біля с. Новоселівка (Луганщина) (рис. 5). Вона
вбачає у цьому зображенні “знаковий запис перемоги Індри, позначений свастикою, над змієподібним Врітроюˮ [7; 8; 16, 13–18].
Аргументуємо дане тлумачення. Очевидно, даний малюнок передає зміст, ідентичний зафіксованому в одному з гімнів Рігведи (упорядкування
Т. Єлизаренкової):
Он убил змея, покоившегося на горе ˂…˃
Как мычащие коровы, устремившись (к телятам),
Прямо к морю сбегают воды ˂…˃
Через (него), безжизненно лежащего, как
раскрошенный тростник,
Текут вздымаясь воды Ману,
(Те,) кого Вритра (некогда) с силой сковал,
У их ног лежал теперь змей.
Поникла жизненная сила той, чей сын Вритра.
Индра сбросил на нее смертельное оружие.
Сверху — родительница, внизу был сын.
Дану лежит, как корова с теленком.
Он убил его, перворожденного из змеев.
Среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся
Водяных дорожек скрыто тело.
Воды текут через тайное место Вритры (Р.В.,
1.32 2,3,8,10) [19, 40–41].
Справді, для вбивства Врітри Індра використав ваджру, що уподібнювалася блискавці. Саме її
могла позначати вертикальна хвиляста риска біля
“головиˮ. Розрубав тіло змія — і це позначено на
піктограмі у вигляді вертикальної прямої риски в
наступній ланці. Ламана хвиляста лінія у верхній
частині досліджуваної композиції могла символізувати матір Індри Дану. До речі, її імʼя переклада-

ється, як “потікˮ. Вона, відповідно, також повʼязана
з “водамиˮ. Була матірʼю сімох данавів [13, 353].
Оскільки одним із них був Врітра, вірогідно, що
саме шість синів Дану зображено стрілоподібними
знаками у верхній частині композиції.
Підтримуючи гіпотезу про можливість передачі в даному міфі сюжету про звільнення вод від
замерзання [31, 68], спробуємо наблизитися до
розуміння дещо молодшої (належної бабинській
археологічній культурі) піктограми зі змієподібним елементом (рис. 1). На ній змієподібна фігура розташована в нижній частині зображення, що
засвідчує хтонічність зображуваного персонажа.
Біля “головиˮ, переданої кількома рисками, нанесено подібний до охарактеризованого вище правосторонній свастикоподібний знак.
Одна з рисок може означати удар зброї Індри.
Іншими гончар міг передати “рогатістьˮ змія. “Однорогого зміяˮ, очевидно, зображено на фрагменті посудини з Мосолівського поселення (Подоння) зрубної культурно-історичної спільноти [8,
рис. 8:4]. Однорогим він уявлявся в міфі про поєдинок з Індрою за володіння вмістилищем корів,
захованих у печері — Валі [24, 93]. Відомий дослідник міфів народів світу В. Топоров уважав цей
близьким до попереднього [13, 534]. Саме момент
звільнення “корівˮ (символічно переданих групами
вертикальних рисок, поєднаних горизонтальними
відрізками) після вбивства “зміяˮ свастикоподібним Індрою, міг бути зображеним у характеризованому сюжеті. До того ж гончарем було, уважаємо,
своєрідним чином у вигляді групи відрізків, що починаються за хрестоподібними знаками (у другій
смузі зображено невеликими), показано “піднімання корівˮ угору й збільшення їхніх розмірів. У третій, поєднаній з другою спеціальним елементом,
вони значно більші.
І знову реконструйований сюжет знаходить повну відповідність у Рігведі. Щоправда, після суміщення кількох гімнів, які описують даний подвиг
Індри:
Он укрепил небо, он окропил (землю).
Искуссный (муж), он назначил багатство в виде
коров как награду (людям) ˂…˃
В опьянении этим (сомой) ты вручил справедливости
Шумную запертую вереницу коров.
Когда же трехгорбый повел обратно (стадо,
пришедшее в движение),
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Он открыл врата обмана рода человеческого.
Являлся царь на древний зов племени Ангирасов
(Чтобы захватывать) алых (коров), сильный
(бог) (Р.В., 1.121, 2,3) [19, 150].
Перед тим, як повернути корів:
Образец для каждого существа, находящегося
впереди (всех) (Р.В., ІІ.31, 7,8,9) [19, 319].
Индра рассек рогатого Шушну (Р.В., І.33, 12)
[19, 43].
Пролагатель пути неба, жаждущий захватил
(коров), распевая (шел) впереди нас.
Оглядывая (коров), они обрадувались (своей)
собственности,
Доя молоко древнего семени.
Их рев раскалил обе половины вселенной,
(Когда) они распределились среди молодняка,
распределили мужей среди коров.
Этот убийца Вритры, этот самый Индра
выпустил с помощью песнопений
Коров (-утренние зори) вместе с молодняком,
вместе с жертвенными возлияниями.
Широко шагающая домашняя корова, несущая
для него
(Молоко,) полное жира, доится медовой сладостью (Р.В., ІІ.31, 10, 11) [19, 320].
Вищенаведений текст пояснює ще кілька деталей аналізованої композиції. Першу — групу хрестоподібних знаків (прямий хрест, правобічна свастика, прямий хрест, лівобічна свастика), нанесених
біля “зміяˮ. Два знаки — над головою. Можливо, у
даному випадку зображено кілька моментів річних
перетворень солярного символу. Підтверджують
дане припущення відомості, що в народів Індії,
приблизно сучасних аналізованим виробам, сонце
уявлялося птахом. Знак свастики з загином кінців
уліво символізував політ сонячного птаха на північ
восени й узимку, а з загином управо — навесні й
улітку на південь [4, 122]. Ураховуючи таке тлумачення, семантика чотирьох хрестоподібних елементів на аналізованій посудині може трактуватися
таким чином. Правобічний свастикоподібний символ може позначати Індру-тепло-сонячного птаха
навесні. Лівобічний — восени. Прямими хрестами,
відповідно, позначали літо й зиму. До речі, у давній
Індії використовулися ритуальні обʼєкти, повʼязані
з Індрою, що також складалися з чотирьох елементів [9, 27]. Він був, за Рігведою, четвертим із синів
Адіті (адітьїв) [13, 533].

Другу — хрестоподібні знаки, наявні серед
“корівˮ на місці їхнього переходу із нижньої зони
(де вони були ще “малимиˮ) у верхню. Очевидно, вона ілюструє момент, коли “они распределились среди молодняка, распределили мужей среди
коровˮ (Р.В., ІІ.31, 10) [19, 320].
У даному випадку варто зупинитися на семантиці “корівˮ у даних гімнах. Перекладач текстів
Рігведи Т. Елизаренкова вбачає в них вранішні зорі.
Справді, на це наштовхує факт “рожевостіˮ. Але
помічено, що автори гімнів у даному епізоді розділяли “вранішнюˮ зорю та “корівˮ:
Воспеваемый Ангирасами, о удивительный, ты
раскрыл
Мрак вместе с утренней зарей, солнцем, коровами.
Ты распостранил, о Индра, поверхность земли.
Ты укрепил нижнее пространство неба (Р.В.,
І,62 5) [19, 79].
Уважаємо більш вірогідним пояснення, що
“коровиˮ повʼязані з хмарами, які постачають вологою землю. Саме таке тлумачення наведено в
одній із найдавніших праць, присвячених аналізу
Рігведи, здійсненому членом французької Академії написів Ланглуа (Langlois) [15, 18]. А особливим кольором їх позначено, щоб виокремити носіїв
благодатного дощу. Можливо, уранішнього. Творці гімнів Рігведи знають ще й “сирихˮ, чорних і
“рижихˮ “корівˮ:
Ведь в сырых (коров) ты вложил вареное
Молоко, в черных (и) рыжих — белое (Р.В.,
І,62 9) [19, 79].
У другій композиції “голову зміяˮ передано спіраллю (рис. 3). “Тілоˮ, як і в “зміяˮ на третьому рисунку оторочено короткими відрізками. У даному
випадку, вірогідно, позначено “шерстьˮ. Справді, у
словʼянських і балтійських замовляннях, хетських
ритуалах “змійˮ повʼязаний з “шерстюˮ. Хетське
“шерстьˮ одночасно є назвою річки, а споріднені
слова в інших індоєвропейських мовах позначають
одночасно й воду [9, 34, 44].
Перед “головоюˮ зображено перекреслений
кількома горизонтальними рисками, заповнений
крапками відрізок хвилястої лінії, що закінчується
прямокутником з прокресленим хрестом. Під ним
міститься заповнений перехрещеними вертикальними й горизонтальною лініями прямокутник. Між
ним і “хвостом зміяˮ міститься рідкісний колоподібний елемент.
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Третя і четверта композиції містять, окрім вище
охарактеризованих елементів, деревоподібні. Притому, їх зображали по кілька в одній композиції,
що виключає їх трактування, як “дерева життяˮ. І
дозволяє вважати позначенням “лісуˮ. Т. Єлизаренкова помітила, що в більшості випадків у “Рігведіˮ
ліс характеризується, як щось далеке та страшне.
Він протиставлявся поняттям “домуˮ, “поселенняˮ.
Терміном “лісˮ позначалося місце, якого бояться й
на яке нападають боги. У тому числі — Індра [6,
226–228]. В одному з гімнів Індра порівнюється з
теслею, який зрубує дерева (РВ, І, 130, 4) [19, 165;
9, 34, 44]. Не дивно, що саме серед “деревˮ у аналізованих композиціях (рис. 3,4) міститься зображення “зміяˮ. Варто додати, що на рисунку 3 між
“деревамиˮ розташовані стрілоподібні елементи,
схожі на позначені у верхній частині вище охарактеризованої композиції з рисунка 5. Цей факт
підтверджує зроблені висновки щодо можливості
позначення ними демонічних істот. Помітно, що
вони оточують колоподібний елемент дещо схожий
на зображеного в попередній піктограмі. Зважаючи
на цей факт, робимо висновок про вірогідність позначення ним “сховища корівˮ Валу, яку охороняли
“змійˮ та інші персонажі. Дещо подібні до свастики фігури в правій частині композицій, відповідно,
можна співвідносити з зображенням Індри. А розташовані між “лісомˮ та “Індроюˮ групи прямих
відрізків, подібні за конфігурацією до охарактеризованих щодо рисунка 1 — схематичним зображенням “корівˮ — “хмарˮ.
Оскільки в межах однієї статті неможливо
проаналізувати більшість сюжетних композицій
з подібним сенсом, у ній лише констатуємо факт
поширення на посуді кінця доби середньої — початку пізньої бронзи [7; 18]. Чому ж такі композиції наносились на посуд певних різновидів саме у
досліджуваний період? До речі, дослідники їхньої
семантики, зазвичай, не давали відповіді на це питання. Але вона стає очевидною, якщо виходити з
ситуації обміну між божеством і адептом, яка міститься в основі релігійного культу аріїв.
Рігведа як збірка гімнів богам складається передовсім із прославляння богів і прохань до них
тих, хто їх прославляє. Культ ведійських богів, подібно до культів багатьох інших давніх народів,
мав у основі уявлення про кругообіг дарів між богом і адептами, певну взаємозалежність між ними.
Адепти приносили богам жертви та прославляли їх

у молитвах. Ці дії, вважалося, викликали прихильність богів і посилювали їх буквально. Наприклад,
Індра “вироставˮ від соку соми та молитов. Арії
вірили, що підтримані боги, своєю чергою, мали
виконувати їхні прохання, кожний відповідно до
своїх функцій.
Час трактувався аріями, як циклічний процес.
Боги, які колись здійснили героїчні подвиги, підкріплені адептами через жертвоприношення та
молитви, знову мали повторити їх. Наприклад,
Індра — убити змія Врітру й випустити заховані
води; разом з Бріхаспаті чи Ангірасами — пробити
скелю Вала й випустити звідти схованих демонами
корів, вранішні зорі, світло тощо.
У цьому звʼязку вірогідною здається гіпотеза про те, що у віруваннях аріїв з їх циклічним
трактуванням часу наприкінці кожного року організований космос повертався до вихідного стану
початкового хаосу й космогонічний акт повторювався знову. Найдавніше ядро Рігведи являє собою
збірку гімнів, повʼязаних з новорічним ритуалом
[5, 482–483]. Для новорічних обрядів характерне
чітке розмежування останнього дня старого року,
коли розпадаються всі звʼязки та перемагають сили
Хаосу й першого дня Нового року, коли перемагає
космічне, організуюче начало [9, 38]. Уважаємо,
що посуд з аналізованими зображеннями використовувався в певних новорічних обрядах, здійснюваних з метою “підживлювання Індриˮ для того,
щоб той черговий раз “здійснив свої подвигиˮ з
вбивства хтонічних істот і “стимулювавˮ відродження природи після зимового відпочинку. Цей
висновок підтверджує факт нанесення піктографічних зображень саме на посудини, на думку Ірини
Ковальової, “індивідуального використанняˮ [10,
57]. Дуже ймовірно, що саме в них наливали ритуальні напої, повʼязані з “годуваннямˮ божествазмієборця.
Поява сюжетів, що відображають подібні вірування саме в часи існування бабинської культурноісторичної спільноти пояснюється початком чергового періоду поступового похолодання й висушування клімату — “ксеротермічної фази суббореального періодуˮ [29, 262–263]. За О. Кременецьким,
на досліджуваній території ця фаза найбільше
проявилася між 4200–3700 роками до н. е. [11, 143,
146]. У цей час припинилося одне з найбільших
піднесень орнаментації кераміки на території Дніпровського Лівобережжя та почався період стагна-
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ції, що проявився, загалом, у зменшенні кількості
орнаментальних елементів, спрощенні орнаментальних композицій на глиняних виробах. До речі,
саме кліматичними й демографічними змінами, що
призвели до висунення на перший план скотарства,
пояснюється й помітне спрощення проявів культури індоєвропейців балканського півострова [21,
156–158].
Висновки. Пасторальний характер господарства “бабинцівˮ, необхідність виживання в нових,
менш сприятливих для ведення землеробства умовах призвели до певних трансформацій у їхньому

світогляді, що проявилося у висуненні на провідну
роль чоловічого божества — змієборця, зображення міфу про подвиги якого й потрапило на стінки
такого довговічного носія інформації, як кераміка.
Його реконструкція на глиняних виробах Лівобережної України бабинської та наступної за нею
зрубної археологічної спільноти можлива внаслідок використання міфів Рігведи.
Перспективи подальших досліджень полягають у пошукові та тлумаченні за допомогою віднайденого семантичного ключа інших ідеографічних композицій доби пізньої бронзи.
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Щербань Анатолий Леонидович
Ригведа как средство толкования идеограмм на керамике Левобережной Украины
первой половины II тысячелетия до н. э.
Аннотация. Дано толкование наиболее выразительных идеограмм на глиняной посуде Левобережной Украины первой
половины II тысячелетия до н. е. с использованием сборника священных индоарийских гимнов — Ригведы. Сделан вывод об
отражении в них мифа о борьбе Индры с врагами. Распространение подобных изображений именно в отмеченный период
объяснено попытками местного населения приспособиться к новым, менее благоприятным для ведения земледелия условиям
через определенные трансформации в мировоззрении.
Ключевые слова: глиняная посуда, идеограмма, бабинская культурно-историческая общность, срубная культурноисторическая общность, Индра, Вритра, Вала.
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АНАТОЛІЙ ЩЕРБАНЬ

Аnatolii Shcherban
Rigveda as a Means of Interpreting the Ideograms on the Ceramics of the Left-Bank Ukraine in the First Half of
the Second Millennium B. C.
Summary. The purpose of this article is to analyze and implement the semantic reconstruction of the most expressive ideographic
images on the utensils of the first half of the second millennium B.C. based on Rigveda texts.
The interpretation of the most expressive ideograms of Babinska and log cyro-historical communities represented on clay stoneware
of the Left-Bank Ukraine in the first half of the second millennium B.C. is given in the research. Attention is drawn to the presence of the
characters from which snake-like and cross-shaped elements are composed.
Sacred Indo-Aryan hymns contained in Rigveda are used as the key to the study of their semantics. The conclusion is made regarding
the reflection of the myth on the struggle of the male deity — a snake with enemies — in them. The distribution of such images in the
explored period is explained by attempts of the local population to adapt to new less favorable farming conditions. The emergence of the
pastoral nature of the economy in “babintsy” has led to transformations in their outlook. The “commercials” continued the figurative
traditions formed by their predecessors.
The hypothesis is that the dishes with the analyzed ideograms were used in certain New Yearʼs rites meant to “feed” the deity so he
once again “carried out his feats” from the murder of chthonic beings and “stimulated” the revival of nature after the winter rest.
Keywords: clay stoneware, ideogram, babin cultural and historical community, logical cultural and historical community, Indra,
Vritra, Vala.
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Анотація. У статті, спираючись на засади біографічного методу та
принципу персоналізації, — потужних чинників культурологічного аналізу —
відтворено життєвий та творчий шлях Миколи Бажана — відомого українського поета, перекладача, публіциста та громадського діяча. Показано,
що важливою складовою початкового періоду творчості М. Бажана є його
активна співпраця із засновником українського футуризму М. Семенком
протягом 20–30-х років. Підкреслено, що саме естетико-виражальні засоби
футуристичної поезії підштовхнули М. Бажана до вироблення особистісної
змістовної та стильової манери творчості, зумовивши становлення інтересу як до різних видів літературної творчості, так і до наслідування чіткої
політико-ідеологічної позиції. Проаналізовані мотиви “відходуˮ М. Бажана
від футуристів та прийняття методології соцреалізму.
Ключові слова: футуризм, соцреалізм, “бароковаˮ естетика, пафос, романтизм, “соціальне замовленняˮ.

Актуальність даної статті спирається на той значний інтерес, який на межі ХХ–ХХІ століть викликала як історія становлення українського футуризму, так і його теоретичні засади.
Протягом приблизно трьох десятиліть кропіткої дослідницької
роботи літературознавців, мистецтвознавців та естетиків достатньо чітко окреслена “українська модель футуризмуˮ, специфіка якої виявляється, передусім, завдяки культурологічному аналізу авангардистського мистецтва взагалі і футуризму
зокрема. Слід наголосити, що культурологічний підхід до
зʼясування місця й ролі футуризму в становленні та розвитку
авангардистського руху передбачає використання потенціалу
біографічного методу, структурним елементом якого виступає
персоналізація досліджуваного матеріалу. Відомо, що початковий процес накопичення тих чи інших ознак майбутнього художнього напряму подекуди здійснюється митцями, які й самі
знаходяться в стані пошуку, демонструють певну змістовностилістичну невизначеність, маючи водночас яскраво виражені особистісні спрямування. Лише з часом, якщо новаторство
низки митців закріплюється у сталому художньому напрямі,
можна систематизувати загальні риси чи ознаки, що характеризують конкретного митця як представника саме тої чи іншої
естетико-художньої спрямованості.
Враховуючи зазначене, слід підкреслити необхідність послідовного залучення персоналізованого аналізу щодо історії
українського футуризму, оскільки цей напрям, окрім невели122
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кої, так би мовити, “постійної групиˮ послідовників М. Семенка, мав “прибічниківˮ, які у власній
творчості не обмежувалися лише футуристичною
естетикою, та “попутниківˮ — митців, які лише
на певних часових відрізках приєднувалися до
“постійної групиˮ учасників. На нашу думку, внаслідок такої ситуації важливе теоретичне навантаження несе на собі персоналізоване відпрацювання
“футуристичного літературного просторуˮ.
Мета статті. Спираючись на потенціал персоналізованого підходу як структурного елементу
біографічного методу, відтворити життєвий і творчий шлях М. Бажана, особистісна позиція якого на
різних етапах розвитку українського футуризму
дозволяє детальніше та обʼєктивніше уявити як
процес становлення цього літературного напряму
протягом 20–30-х років минулого століття, так і
відтворити ту атмосферу дискусійності, що супроводжувала процес створення нових естетикохудожніх засобів, передусім, поетичної виразності.
Окрім цього, постать М. Бажана може розглядатися як приклад, який підтверджує дещо суперечливу
позицію українських футуристів щодо політикоідеологічного контексту 20–30-х років ХХ століття
та адміністративно-організаційного регулювання
літературного процесу.
Слід зазначити, що наш особистісний науковий
інтерес до постаті М. Семенка, який реалізовано в
низці статей, оприлюднених останніми роками, постійно перехрещується з необхідністю детального
опрацювання літературного оточення фундатора
української моделі футуризму. Саме це привело
до написання таких досліджень, як “Літературне
оточення Михайля Семенка: досвід персоналізованого аналізуˮ, “Олексій Полторацький як теоретик
футуризмуˮ, “Футуристична складова у творчій
спадщині Ґео (Георгія) Шкурупіяˮ, на сторінках
яких частково відпрацьований “футуристичний
літературний простірˮ. Цей, на наш погляд, надзвичайно важливий напрямок теоретичних досліджень проблем українського футуризму продовжує
й стаття, присвячена М. Бажану.
Аналіз досліджень. Реконструюючи сьогодні
ступінь і спрямованість опрацювання спадщини
М. Бажана, слід констатувати, що протягом 20–
30-х років минулого століття твори молодого поета
ще не ставали обʼєктом самостійного літературознавчого аналізу, а “розчинялисяˮ в контексті оцінки творчих шукань представників літературних

угруповань, які очолювали М. Семенко та М. Хвильовий. Після переходу М. Бажана на позиції соціалістичного реалізму, а ця методологія стала
загальновизнаною в СРСР від 1934 року — року
проведення першого зʼїзду письменників країни,
поступово накопичувалася значна джерелознавча
база щодо оцінки поетичної творчості М. Бажана
та його перекладацької діяльності. Серед видань,
що зʼявилися після смерті поета, як приклад, виокремимо дослідження З. Голубєвої “Микола Бажан.
Нарис творчостіˮ [1] та “Карбованих слів володар:
спогади про Миколу Бажанаˮ [2], у яких постать
поета та громадського діяча подається читачеві у
сталих радянських традиціях.
На нашу думку, особливої уваги й певного коментування заслуговує російськомовна монографія
відомого українського естетика Івана Іваньо “Очерк
развития эстетической мысли Украиныˮ [3], видана ще за життя М. Бажана. На сторінках обʼємного,
ґрунтовного тексту дослідник української естетики
пʼять разів згадує М. Бажана, переважно у переліку
прізвищ “класиківˮ радянської літератури [3, 353,
361, 367, 375, 388]. Окрім цього, І. Іваньо — знову
ж таки водночас із прізвищами інших письменників — фіксує увагу читачів на двох роботах М. Бажана, у яких відобразилися “результати роздумів
про мистецтвоˮ, а саме: “Найважливіше з мистецтвˮ
(К., 1929) та “Люди, книги, датыˮ (К., 1962). Наразі, І. Іваньо ігнорує початок творчої діяльності
М. Бажана, повністю оминаючи його співпрацю з
М. Семенком. Стосовно ж творчості останнього,
прихильниками якого український естетик називає О. Полторацького, О. Влизька, А. Петрицького та Л. Скрипника, обмежується дещо іронічним
зауваженням: “Натхненником, організатором та
теоретиком цього “лівогоˮ напряму (футуризму —
C. Х.) виступав поет-футурист М. Семенко — автор крикливих маніфестів “Катафалк мистецтвˮ,
“Семафор у майбутнєˮ, “Мистецтво як культˮ та ін.
[3, 357].
Позитивну роль щодо відтворення моральнопсихологічного стану частини українських літераторів 30–40-х років відіграє видання “Таємниці письменницьких шухляд. Детективна
історія української літературиˮ [4], що базується на
“розсекреченихˮ документах та десятках спогадів
тих, хто спілкувався з відомими письменниками,
переважно у стінах “Комунального письменницького будинкуˮ, що й до сьогодні знаходиться на розі
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двох київських вулиць, а саме: Б. Хмельницького
та М. Коцюбинського. Видання, що було підготовлене до друку Станіславом Цаликом та Пилипом
Салігеєм, викликало певний інтерес і значно розширило уявлення читачів щодо побутових проблем
письменників, їх статків та специфічних аспектів
особистого життя. В означений контекст потрапив
і М. Бажан з проблемами його дружини, доньки,
батьків та коханки, що пізніше стане другою дружиною поета, яких “розвестиˮ по різних квартирах у тому самому будинку допомагав Ю. Яновський — ще один з прихильників футуризму. Це не
завадить Бажану зрадити Яновського, опинившись
серед тих, хто почав “травлюˮ цього талановитого
письменника. Щоправда, пізніше Бажан покаявся,
проте особистісні стосунки двох корифеїв української літератури вже ніколи не налагодилися.
Видання С. Цалика й П. Салігея прорецензував
відомий журналіст Вахтанг Кіпіані та серед іншого
згадав одну з версій, яка стало тримається в літературних колах і пояснює, чому Бажан не постраждав
разом з іншими футуристами, які досить послідовно переслідувалися репресивними органами протягом 1934–1937 років. В. Кіпіані зазначає “Микола
Бажан… невипадково зібрав речі й майже рік спав у
штанях, очікуючи арешту. Із документів спецслужб
тепер відомо, що він проходив, як один з керівників
неіснуючої Української військової організаціїˮ [5].
Врятував Бажана від розстрілу нібито сам Сталін,
якому дуже сподобався переклад поеми Руставелі
“Витязь у тигровій шкуріˮ, здійснений Бажаном.
Межі статті не дозволяють нам ширше представити ступінь опрацьованості спадщини М. Бажана,
але й ті роботи, на які ми послалися, дають певне
уявлення про різні підходи й оцінки його творчого
шляху. На нашу ж думку, найбільш важливим для
сучасної української гуманістики, котра нашарування за нашаруванням “відпрацьовуєˮ історію
українського футуризму, є відтворення процесу
трансформації його літературного шляху від футуризму до соціалістичного реалізму.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Микола Бажан (1904–1983) народився в КамʼянціПодільському, де батько майбутнього літератора
працював військовим топографом. У 1910 році родина Бажана переїздить до Умані. Пізніше саме в
цьому місті, навчаючись у кооперативному технікумі, юнак уперше познайомиться зі специфікою
експериментальної творчості: він долучиться до

вистав студії авангардного сценічного мистецтва
“Кийдрамтеˮ (Київський драматичний театр),
якою керував Л. Курбас. Як відомо, “Кийдрамтеˮ
було створено з групи акторів — прибічників
курбасівських ідей щодо оновлення театрального мистецтва, котрі від 1920 року подорожували
українськими містами. До турне була включена
й Умань, де студійна робота Л. Курбаса активно
підтримувалася, передусім молоддю. Шістнадцятирічний Бажан у якості студійця брав участь у
виставі “Березневий каламутˮ, створеній Л. Курбасом на підґрунті поетичних творів П. Тичини,
В. Еллана-Блакитного та В. Чумака. Через кілька
років шляхи Курбаса й Бажана перетнуться у Харкові, де Курбас, закладаючи основи “філософського театруˮ, формував як колектив, так і репертуар
“Березолюˮ, а Бажан був долучений до художнього
процесу як критик і рецензент. М. Бажан високо
цінував власну “долученістьˮ до авангардного курбасівського театру, оскільки саме тут він, за його
словами, “…зазнав впливу експресіонізму через
пʼєси “Березолюˮ — пʼєси Толлера, Кайзера, прозу
Верфеляˮ [2, 321].
Саме в уманський період життя М. Бажан починає захоплюватися поезією та формує перший
рукописний збірник “Контрасты настроенияˮ
(1920–1921). Означені роки вважаються сьогодні
початком його творчої діяльності.
У 1921 році М. Бажан переїжджає до Києва,
де спочатку вчиться у Кооперативному інституті
(1921–1923), а пізніше — в Інституті зовнішніх
звʼязків (1923–1925), які — з обʼєктивних причин — закінчити не зміг. Особисте знайомство з
М. Семенком відбувається в 1923 році. М. Бажан
активно долучається до футуристів і своє захоплення цим літературним напрямом, який уже існував з
десять років, “підкріплюєˮ футуристичним віршем
“Руро-маршˮ, оприлюдненим у газеті “Більшовикˮ.
Переїхавши до Харкова, він на певний час закріплює свої стосунки з тими, кого ми умовно називаємо “постійною групоюˮ в русі українських футуристів.
У вказаний період М. Бажан не лише позитивно
ставиться до специфічної естетики футуристичної
поезії, до творчості Семенка, але й чітко висловлює власну політико-ідеологічну позицію, повністю поділяючи революційні ідеї та необхідність
створення нових літературно-мистецьких форм.
Це переконливо підтверджують публікації М. Ба-
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жана стосовно реформування театру та визначення
правомірності й перспективності шляху Курбаса
чи Мейєрхольда. Своє враження від вистав цих режисерів, які він бачив у Києві та Харкові, Бажан
окреслив у газетній статті “Лесь Курбас і Всеволод
Мейєрхольдˮ: “Чемпіон Києва (Курбас) поклав на
обидві лопатки чемпіона Москви (Мейєрхольда)ˮ
[6, 2]. За такою, дещо легковажною, формою подання матеріалу стояли цілком слушні бажанівські
оцінки й Мейєрхольда, якого він підтримав за “деструкцію традиційного театруˮ, і Курбаса, закинувши йому зайву естетизацію та символізацію сценічного матеріалу. На нашу думку, ця газетна, по суті,
рецензія була досить симптоматичною, адже пройде незначний час і в художньо-виражальних засобах, що ними керувалися футуристи, Бажану буде
не вистачати саме “традиційнихˮ форм, а естетична “наповненістьˮ творів — на прикладі художньовиразного потенціалу естетики бароко — на якийсь
час набуде еталонного значення.
Доцільно підкреслити, що ситуація, яка склалася
між 1923–1927 роками була досить суперечливою,
по-перше, щодо творчої позиції М. Бажана, а подруге, щодо його бажання визначити власне місце в
структурі тих літературно-організаційних шукань,
якими було охоплено українське письменництво.
У виокремлені нами роки творча позиція молодого
поета носить не лише відверто пошуковий характер, а й внутрішньо подекуди сама себе спростовує
та руйнує. Так, у 1926 році друком виходить збірка
поезій М. Бажана “17-й патрульˮ [7], яка створена у
контексті футуристично зорієнтованого світобачення. Вірші цієї збірки створювали враження певної
“розщепленостіˮ, адже підтверджували визнання
молодим поетом як панфутуризму, так і його відданість естетико-мистецтвознавчим засадам експресіонізму. Сучасні літературознавці вважають, що
вірш цієї збірки “Боєць 17-го патруляˮ, який розповідає про долю Антона Сідих, бійця частини особливого призначення, у художньому аспекті позначений “прикметним демонстративним форсажем
натуралістичних моментів поетики експресіонізму
(“Гноєм жовтавим пружнасто набряк над чорною
стелею лампи чирякˮ; “Між хмар губами — місяця
зуб, і земля холола мов чорний трупˮ)ˮ [8, 393].
Слід наголосити, що зміст збірки “17-й патрульˮ
має й чітке ідеологічне спрямування, оскільки пропагує романтизм боротьби та пафос революційних
звершень. Проте протягом року творча позиція

М. Бажана зазнає помітних змін, оскільки у збірці “Різьблена тіньˮ [9], оприлюдненій у 1927 році,
присутня відверта стильова еклектичність: Бажан
робить спробу бути водночас і експресіоністом, і
романтиком. Саме на сторінках цієї збірки вперше
використовуються засади “бароковоїˮ естетики,
яку поет намагається “пристосуватиˮ задля “поєднання непоєднувагоˮ: прекрасного й потворного,
пафосного й брутального.
У поетичних творах, що побачили світ протягом 1928–1929 років, — “Будівліˮ та “Гофманова
нічˮ — поет продовжує експериментувати на теренах співставлення різних часових просторів, які
представлені особливими архітектурними символами: готичний собор, барокова брама та модерний
будинок, а сповідування вимог “бароковоїˮ естетики стає все помітнішим: “На зміну стриманій
графіці першої книжки приходить барвистий живопис, виважене “ядернеˮ слово, а головне — досі
відсутні національно-історична основа й глибинаˮ
[8, 397].
Слід зазначити, що на початку ХХ століття
естетико-художні засади європейського бароко —
стилістичного напряму, що склався в європейському мистецтві наприкінці XVI століття й проіснував
до середини XVIII — були досить популярними
серед представників різних видів українського
мистецтва, які активно спиралися на можливості
національних варіантів, що їх “дозволявˮ цей “великий стильˮ. Зрозуміло, що експерименти Бажана
з “бароковоюˮ естетикою засновувалися, по-перше,
на історично закріпленому авторитеті цього стилю,
а по-друге, на деякій відповідності художніх ознак
бароко — динамічності, напруженості, афектації,
певній “пишностіˮ як змісту, так і форми твору,
тому емоційному піднесенню, якими був позначений початок післяреволюційних 20-х років.
Творчі пошуки М. Бажана вплинули й на його
загальну позицію щодо літературно-організаційної
“пропискиˮ: у 1925 році він відходить від футуристів і приєднується до “Гартуˮ М. Хвильового. Наразі, “Гартˮ, за висловом літературознавця
О. Ільницького, “доруйнувалиˮ дискусії, що велися
навколо літературних обʼєднань. Зрештою, наприкінці 1925 року була створена ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури, до складу
якої, на правах рядових членів, увійшли М. Бажан
і Ґ. Шкурупій. Обидва вони, як відомо, були близькі до М. Семенка й вважалися футуристами. Як
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зазначає О. Ільницький, ВАПЛІТЕ дала притулок
ще й іншим футуристам, а дехто з них — Яловий
(Шпол) та Слісаренко — зайняли в цій організації
керівні посади. Оскільки ВАПЛІТЕ була сформована з представників різних літературних напрямів, особливих претензій саме до “зрадниківˮ футуризму ні в кого не було. М. Семенко у цей час
працював у Одесі, намагаючись “стимулюватиˮ
розвиток української кінематографії, і те, що він не
мав підтримки й жив у “гордовитій самотностіˮ, на
нашу думку, належало до проблем “моральнісного
забарвленняˮ, якими в ті буремні роки не було часу
опікуватися [10, 130–131].
Практично всі науковці, які реконструюють
історію українського футуризму, наголошують
на особливому значенні 1927 року — року, коли
М. Семенко, переїхавши з Одеси до Києва, реалізував свою багаторічну мрію й почав видавати
щомісячний журнал “Нова генераціяˮ. Водночас,
саме в Києві поет спробував активізувати авангардний рух, обʼєднавши своїх прихильників у групу
“Бумерангˮ, яка заявила про видання однойменного
збірника, дописувачами якого повинна була стати
чи не вся молода літературна та мистецька інтелігенція Харкова, Києва та Одеси, а саме: Д. Бузько,
О. Довженко, Г. Затворницький, О. Каплер, С. Мельник, О. Перегуда, Ю. Яновський, О. Слісаренко та
ін. [10, 141]. Надрукуватися встигла лише незначна
їх частина, серед якої був і М. Бажан [11].
Окрім цього, майбутня активна творчість
“Бумерангуˮ засвідчувалася збірником “Зустріч на
перехресній станціїˮ, який мав підзаголовок “Розмова трьохˮ: М. Семенка, Ґ. Шкурупія та М. Бажана. Художнім оформлювачем збірника виступив
В. Татлін, який в цей період був близький до футуристів. Сьогодні у виданнях, присвячених історії
українського футуризму, широко тиражується карикатура 1927 року, де, імітуючи популярну колись
карусель “гігантські крокиˮ, Семенко, Шкурупій
та Бажан літають навколо семафорного стовпа.
Популярність жанру карикатури, який досить часто “експлуатувалиˮ у виданнях 20–30-х років, не
применшує ані теоретичного значення “зустрічіˮ
трьох, ані їх “розмовиˮ. Оскільки серед цієї групи Бажан був представленим у якості “третьогоˮ,
то сам факт його присутності на зустрічі, а також
активна участь поета в теоретичній дискусії, що
мала місце на “перехресній станціїˮ, та все, сказане тоді ним, служить сьогодні надзвичайно важ-

ливим і обʼєктивним матеріалом щодо розуміння
й адекватної інтерпретації позиції Бажана наприкінці 20-х років. Те, що він узяв участь у зустрічі,
спланованій М. Семенком, дає право вважати, що і
його перехід до обʼєднання М. Хвильового, і його
співпраця з ВАПЛІТЕ не переконали молодого поета в необхідності повного розриву з футуризмом.
Водночас, обговорення наріжних питань щодо
майбутнього української літератури показало, що
позиція Бажана помітно відрізняється від поглядів
Семенка і Шкурупія. Оскільки “Зустріч…ˮ відбувалася в 1927 році — році, який позначив останнє
десятиліття не лише існування футуризму, а й фізичного життя співрозмовників Бажана, дискусія,
що відбулася, заслуговує на детальне вивчення.
На нашу думку, має рацію літературознавець
А. Біла, коли підтримує позицію дослідників, котрі
вважають, “що в “Зустрічі…ˮ у символічній формі
закодовано перспективи українського мистецтва:
футуризму, який входить у конструктивістичну фазу,
але не воліє відмовитися від духу пошуку й радикалізму. І конструктивізму неокласичного зразка —
стабільного стилю, що використовує вже розроблені канониˮ [12, 17]. Хоча різного роду “символиˮ в
дискусії на “перехресній станціїˮ виокремлюються
достатньо легко, вони не “затьмарюютьˮ того факту, що в процесі зʼясування теоретичних проблем
позиція Бажана є наступальною й подекуди навіть
агресивною. Вона, власне, окреслюється вже в той
момент, коли після привітань і визначення “місця
семафора на залізничних коліяхˮ, Семенко, Шкурупій і Бажан переходять до теоретичного аналізу
сучасного їм мистецтва.
Запитання Бажана щодо того, “хто ставить семафори на тупиках?ˮ, теж можна зарахувати до
символів, адже всі вони в цей період відчували
певну “тупиковістьˮ футуризму не тільки в організаційному, але й у творчому аспектах. М. Бажан, з
одного боку, порівнює футуристів з “інженерамибудівникамиˮ, що прокладають залізницю в майбутнє, а з іншого, визнає, що “найпильніші бажання
довести, що 2х2=5, не завжди бувають виправданіˮ
[13, 310]. Зрозуміло, що має на увазі Бажан: спростувати класичні математичні закони футуристам не
вдалося. Відповідь Семенка на це зауваження не
стільки іронічна, скільки жорстка, адже він прямо
звинувачує Бажана, що той “став больно розумнийˮ
і це пішло “от тих нерозумних тинів, які ти перелазив за час нашої розлукиˮ.
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Слід визнати, що Бажан не схиляється перед
авторитетом засновника українського футуризму,
а досить відверто звинувачує його у використанні
засад подвійної моралі: “…чи не значить це, бува,
що папір, де на одній сторінці виведені чіткі, мов
гільйотина, формули смерті мистецтва, треба перевернути, а на другому боці його написати вірш
про міську панель і любов на міській панелі? Ти
робиш і робив так, але ти не хочеш признатися…ˮ
[13, 310]. До розмови “першогоˮ й “третьогоˮ
приєднується “другийˮ — Ґео Шкурупій, якого
цікавить питання щодо того, хто зможе примусити Семенка “признатисяˮ? Відповідь у всіх трьох
одна — літературні критики. Окресливши постать
“критикаˮ, усі троє продемонстрували негативне,
скептичне ставлення до цього “компонентаˮ літературної творчості, оскільки, на думку Бажана, “у
них є щось від дегенерата й щось від бугая. Цікава
помісь!ˮ [13, 310].
Стосовно критиків і їх ролі в українській літературі найбільш “терпимуˮ точку зору висловив Семенко, запропонувавши відразу ж “плюнути критикові межі очіˮ й чекати допомоги й поради не від
літературних критиків, а “від індустріялізації…ˮ.
Так “розмова трьохˮ поступово трансформується у
площину пошуку “пульсу сучасностіˮ, за висловом
Ґ. Шкурупія. Категорично не хоче нічого шукати
М. Бажан, визнаючи водночас, що пошуки “пульсу
сучасностіˮ забезпечують літератору “дуже вигідну, зручну, безтурботну й навіть приємнуˮ позицію. “Можливо, — зазначає він, — що я не намагатимусь всидіти на теплих подушках заялозеної
лірики, і речі мої перестануть нагадувати убогий
і зімʼятий самовар, що в ньому вариться ріденька
самогонна юшка римˮ [13, 311–312].
На дещо провокаційне запитання Ґ. Шкурупія
“самовар чи сонет?ˮ, М. Бажан змушений пояснювати власну позицію щодо класичної поетичної форми. Слід зазначити, що “сонетˮ — від італ.
sonetto (тверда форма) — виник у XIII столітті в
Італії та став надзвичайно популярною “поетичною структуроюˮ в добу Відродження, знайшовши
завершене втілення у творчості Шекспіра. Своє
значення сонет не втратив і пізніше, будучи потужно представлений у поезії бароко та романтизму.
З вимогами “сонетної формиˮ експериментували
також символісти. М. Бажан був прихильником сонету й не заперечував його значення навіть у часи
захоплення футуризмом. Дискусії між Бажаном і

футуристами щодо творчого потенціалу сонету виникали неодноразово.
Обговорюючи з “першимˮ та “другимˮ майбутнє мистецтва, “третійˮ — Бажан — висловлює
кілька думок, які дозволяють предметніше зрозуміти його творчу позицію, адже в 1927 році йому
виповнилося лише 23 роки й поет знаходився ще
в стані становлення й пошуку власної творчої манери. Він стверджує, що не є “фанатиком сонетуˮ,
а просто “любить добрий віршˮ і не вірить, що “в
поета мозок мусить бути схожий на драгліˮ. “Мені
дивно часом, — говорить Бажан, — як за римою
люди не бачать вірша. Я люблю добрий вірш, і
тому я толерантний. Я з любовʼю ворушу сторінки
теплих і хороших віршівˮ [13, 312].
Полеміка щодо сутності поезії взагалі та місця сонету в її історії дозволила в “розмові трьохˮ
представити естетичні смаки самого Семенка щодо
поточного літературного процесу. Засновник українського футуризму досить негативно відгукнувся
стосовно “сюсюкання сосюр з маленької літери
або видушування поезії з тичининських поетичних
сопляківˮ. В оцінці якості сучасної йому української поезії позиція Семенка жорстка й часом уїдлива. Він, зокрема, зазначає: “Не можна хронічно
годуватися консервами. “Укрнархарчˮ і той дає
часом свіжі котлети, а як же тоді бути літературі?ˮ
[13, 312].
Зрештою, усі зазначені міркування “трьохˮ не
похитнули позиції М. Бажана, який переконаний у
необхідності визначити те історико-культурне підґрунтя, на яке повинне спиратися молоде пролетарське мистецтво. Для самого Бажана цим підґрунтям, яке Семенко назвав “ґрунтом твого власного
творчого пузаˮ, є “культура феодалізму, культура
Мазепиˮ. Поруч з цими типами культури, на думку
Бажана, зʼявиться “культура пролетаріяту, культура соцбутуˮ [13, 312–313]. Разом з цим М. Бажан
визнає, що “куркульське селянство… не здатне
творити культуруˮ, “а здатне дати лише потенцію
культури: “народне мистецтвоˮ [13, 313]. Співрозмовники Бажана дещо іронічно поставилися
до його пієтету перед “Нарбутом, Брамою Заборовського, колишнім розписом Печерської Лаври,
Тарасевичем і Зубрицьким, Іконою Самойловича,
Чернігівськими гутамиˮ — усим тим, що молодий
поет вважав “невичерпним і творчим джереломˮ.
Матеріал “Зустрічі на перехресній станціїˮ дає всі
підстави стверджувати, що ані Семенко, ані Шку-
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рупій не опікуються проблемою історичних витоків української культури початку ХХ століття,
проте готові прийняти позицію Бажана, оскільки,
за словами Шкурупія, у них є спільне: метод і Жовтень. Що ж до Бажана, то він “хай примусить Мазепу служити Жовтневі!ˮ [13, 315].
Як відомо, “Зустріч…ˮ на короткий час
обʼєднала футуристів, дозволила їм випускати
збірник “Нова генераціяˮ, на сторінках якого друкувалися представники різних мистецьких напрямів, у тому числі й Казимир Малевич, який за короткий час існування журналу оприлюднив більше,
ніж десяток статей. Що ж стосується М. Бажана, то
він усе більше й більше віддалявся від футуристів,
засуджуючи навіть їх схильність до експерименту
й оновлення поетичної форми. Власна творчість
М. Бажана стає все більш заполітизованою, свідомо спрямованою на підтримку більшовизму в
його загальному та персоналізованому вигляді. Це
підтверджують такі поетичні збірки як “Смерть
Гамлетаˮ (1932) та “Трилогія пристрастіˮ (1933),
де на противагу загальнолюдським гуманістичним
цінностям відстоюється нове кредо: моральне все,
що служить революції. Бажан остаточно як підґрунтя власного світобачення обирає принципи
класової моралі.
Як справедливо зазначає О. Ільницький, 30-ті
роки минулого століття виявилися “фатальнимиˮ
не тільки для українських футуристів, а “стали трагедією для багатьох письменників усієї української
культури. У 20-х роках партія боролася передусім
проти політичних ухилів та ідеологічних помилок, а в 30-х була запущена кампанія проти самої
української культуриˮ [10, 217]. У цей драматичний період творчість М. Бажана не лише відверто
ідеологічна, а й пафосно партійна: “Людина стоїть
у зореноснім Кремліˮ (1932), “Безсмертяˮ (1937),
“Матиˮ (1938). “Коли такі письменники, як Микола
Бажан, — зауважує О. Ільницький, — почали писати оди Сталінові в цей жахливий час, вони вже займалися не літературою, а мистецтвом виживанняˮ
[10, 218].
Формально, оцінка О. Ільницьким позиції Бажана видається цілком справедливою, фактично
ж, — стосовно саме Бажана — усе було не так

однозначно. Ми свідомо на початку цієї статті підкреслили, що від молодих років Бажан був прихильником більшовицької моделі перебудови суспільства та послідовно її відстоював. У складні й
вкрай суперечливі 20–30-ті роки — особливо на
рівні світоставлення й світосприймання молодого
поета — його близькість чи до футуристів, чи то
до Хвильового та ВАПЛІТЕ слід оцінити як випадковість, оскільки бажанівські твори 1932 року —
року, коли тогочасні радянські науковці почали вводити в ужиток поняття “соціалістичний реалізмˮ,
показав, що Бажан приймає всі ті вимоги до літературної творчості, які офіційно будуть зафіксовані в 1934 році, а саме: “соціальне замовленняˮ,
“чітку ідеологічну спрямованістьˮ, “ідейністьˮ,
“партійністьˮ. М. Бажан не виживав, а свідомо служив радянській владі, створюючи мистецтво на засадах методології “соціалістичного реалізмуˮ. Підтвердженням тієї тези є такі твори письменника, як
“Сталінградський зошитˮ (1943), “Знакиˮ (1978) та
ін. Разом з тим він повністю використовував усе
те, що “своїмˮ митцям давала пануюча ідеологічна система. Відійшовши від футуристів на межі
20–30-х років, усе подальше — достатньо довге —
життя Бажан формував і утверджував себе саме, як
радянський поет та громадський діяч.
Висновки. Підсумовуючи матеріал, представлений у статті, можемо зробити деякі висновки:
1. Специфіка культурологічного аналізу, яка спирається на персоналізацію — складову біографічного
методу — дозволила в процесі відтворення історії
українського футуризму закцентувати увагу на тих
фактах біографїї М. Бажана, які допомагають відтворити логіку його творчого руху. 2. У процесі
розкриття закономірних і випадкових вчинків, якими позначене життя відомого поета, показано його
ставлення до політико-ідеологічних та літературнотворчих подій як протягом 20–30-х, так і подальших
років. 3. Наголошено, що творчий шлях М. Бажана чітко демонструє тенденцію руху від творчопошукової позиції до ідеологічно-заангажованої.
Разом з тим як ідеологічна заангажованість, так і
активна участь у будівництві “більшовицькоїˮ моделі суспільства відповідали специфіці світоставлення й світосприймання М. Бажана.
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Холодинская Светлана Николаевна
Николай Бажан: от “футуристической молодостиˮ к “соцреалистической зрелостиˮ
Аннотация. В статье, используя базовые положения биографического метода и принцип персонализации, — значимых
аспектов культурологического анализа — воспроизведён жизненный и творческий путь Николая Бажана — известного
украинского поэта, переводчика, публициста и общественного деятеля. Показано, что важной составляющей начального периода
творчества Н. Бажана является его активное сотрудничество с основоположником украинского футуризма М. Семенко на
протяжении 20–30-х годов. Подчеркнуто, что именно эстетико-выразительные средства футуристической поэзии подтолкнули
Н. Бажана к выработке собственной содержательной и стилевой манеры творчества, стимулируя становление интереса,
как к разным видам литературного творчества, так и к выбору чёткой политико-идеологической позиции. Проанализированы
мотивы “отходаˮ Н. Бажана от футуризма и принятия методологии соцреализма.
Ключевые слова: футуризм, соцреализм, “барокковаяˮ эстетика, пафос, романтизм, “социальный заказˮ.

Svitlana Kholodynska
Mykola Bazhan: From “Futuristic Youth” To “Social Realistic Maturity”
Summary. Based on the grounds of biographical method and principle of personalization as the powerful tools of culturological
analysis, the life and creative development of Mykola Bazhan, a famous Ukrainian poet, translator, publicist and public figure, is
reproduced.
Mykola Bazhan (1904–1983) was born in Kamianets-Podilskii. In 1910 his family moved to Uman, where he first got acquainted with
specific nature of experimental creativity while studying in cooperative technical school. He was engaged in the performances of avantgarde drama studio “Kyidramte” (Kyivan drama theatre) led by Les Kurbas. 16-year-old M. Bazhan participated in the performance
“March Quarrel” (ʼBereznevyi kalamutʼ). In a few years L. Kurbasʼ and M. Bazhanʼs routes crossed in Kharkiv where Kurbas created both
the company and the repertoire of “Berezil” while laying the foundations of ʼphilosophical theatre”, whereas M. Bazhan was employed in
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creative process as a reviewer as well as a critic. It was in Uman period of his life when he started being keen on poetry and composed his
first collection of poems “Contrasts of Mood” (1920–1921). Those years are considered to be the beginning of his creative activities.
In 1921 M. Bazhan moved to Kyiv where in 1923 he personally met M. Semenko, a founder of Ukrainian futurism. He joined futuristic
movement as an active participant and underpinned his liking to this literary genre with the futuristic verse “Ruro-march”. At that period
M. Bazhan stated clearly his political and ideological views sharing fully the revolutionary ideas of M. Semenko and his striving for new
artistic and literary forms of creation.
In 1923–1927 creative viewpoints of the young poet were of searching character, as he was fond of pan-futurism as well as expressionism.
In 1926 the collection of M. Bazhanʼs poems “The 17th Patrol” was published. It was written within context of futuristically oriented
world-view. The content of that collection was of clearly ideological direction as it promulgated the romantics of struggle and pathos of
revolutionary accomplishments.
In his collection “Carved Shadow” (1927) the poet attempted to express himself both as expressionist and romanticist. He employed
the grounds of baroque aesthetics for the first time trying to adapt it as ʼthe combination of things that cannot be combinedʼ: gorgeous and
ugly, pathetic and brutal.
In poetic works “Building” and “Hoffmanʼs Night” (1928–1929) M. Bazhan carried on experimenting in the area of the comparison of
different time spaces which are represented by specific architectural symbols — gothic cathedral, baroque gates, modern construction —
though shriving of baroque aesthetics requirements became more noticeable.
Due to creative hesitations, in 1925 M. Bazhan departed from futurists and joined M. Khvyliovyiʼs “Hart”. At the end of 1925 “Free
Academy of Proletarian Literature” was founded, M. Bazhan and H. Shkurupiy became its members, the latter was close to M. Semenko
and considered to be a futurist.
After moving from Odessa to Kyiv in 1927 M. Semenko made his long-term dream came true and began to publish a monthly journal
“New Generation” which united all the supporters into the group “Boomerang”. It declared issuing the collection of works under the same
name, among the authors there were supposed to be almost all representatives of young literature and creative community of Kharkiv, Kyiv
and Odessa; though only a little part of them could publish their works, including M. Bazhan.
The active creative work of “Boomerang” was confirmed by the collection “A Meeting at the Crisscrossed Station” which had a
subheading “The Conversation of Three People” (i.e. M. Semenko, G. Shkurupiy and M. Bazhan). The poetʼs role in this theoretical
discussion and everything spoken out by him at that period presents material of actual importance and objective nature for todayʼs
scholars studying and interpreting M. Bazhanʼs viewpoints at the end of the 1920s and theoretical analysis of modern art. The three people
engaged in that ʼconversationʼ felt the peculiar blind alley of futurism within both organizational and creative aspects. Gradually “the
conversation of three people” is transformed into the area of ʼmodernity pulseʼ searches. But M. Bazhan did not want to make up anything
new; he was forced to explain his own position regarding classic poetic form. He was a supporter of sonnet form and persisted in his points
concerning its meaningfulness even during the period of his obsession with futurism.
For a short time the collection “A Meeting at the Crisscrossed Station” united futurists that permitted to publish the collection “A
New Generation” where the representatives of different artistic movements published their works. Eventually M. Bazhan moved away
from the futurists and criticized their inclinations to experiments and upgrading of poetic form. His creative work became more political,
consciously aimed at bolshevistsʼ support in its general and personalized context. In his poetic collections “Hamletʼs Death” (1932) and
“Trilogy of Passion” (1933) common to all mankind human values set against new credo: everything which serves the revolution is moral.
Finally M. Bazhan chose the principles of class moral as the foundation of his own world-view.
The 1930s turned out fatal and tragic for all Ukrainian futurists as well as for many writers in Ukrainian culture. At that dramatic
period M. Bazhanʼs creative work was not only of ideological nature but also of pathetic party character: “A Human is Standing in the
Starry Kremlin” (1932), “Immortality” (1937), “Mother” (1938). The poet absorbs all the literary creativity requirements which were
officially declared in 1934, i.e. “social order”, and “clear ideological directivity”, “ideological commitment”, “party commitmentˮ.
M. Bazhan was a conscious supporter of the Soviet power and shaped his creative work with the methodology of “socialist realism”
(“Stalingrad Copy-book” (1943), “Signs” (1978) etc.) Refusing the futurist movement at the turn of the 1930s, he claimed himself a Soviet
poet and public figure for his further long life.
At the end of the study the author concludes: 1. The specific nature of culturological analysis grounded on personalization as a
constituent part of biographical method allowed to emphasis the facts of M. Bazhanʼs biography which assist in reconstruction of the
logics of his creative work within the reproduction of the history of Ukrainian futurism. 2. While studying logical and random actions
which marked the famous poetʼs life, M. Bazhanʼs attitude to political and ideological, literary and creative events in the 1920–1930s
and further is investigated. 3. It is emphasized that M. Bazhanʼs creative development clearly reflects the tendency of his movement
from creative and searching position to ideological and politically motivated one, though his ideological commitment as well as active
participation in Bolshevist model of society construction matched the specific nature of M. Bazhanʼs world-view and world perception.
Keywords: futurism, socialist realism, baroque aesthetics, pathos, romanticism, “social order”.
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Анотація. Оскільки виникає питання збереження графіті-продукту
як національного надбання, на нього необхідно шукати відповіді. Протистояння офіційних інститутів і виконавців графіті існувало сторіччями і
стосувалося давніх написів не менше, ніж сучасних. Зображення на стінах,
зазвичай, є витворами мистецтва або ж відображенням культурних тенденцій нації. Якщо називати певні такі роботи пам’ятками історії, то інші
потрібно хоча б не знищувати, а залишати для нащадків як інформацію про
сьогодення. Мистецтво графіті у таких проявах, як мурали на міських спорудах, лише вносить позитивні фарби в сірі будні. Кожна така робота з
перебігом часу може стати національним надбанням.
Ключові слова: графіті-мистецтво, культурні традиції, пам’ятки історії, мурали, національне надбання.

Постановка проблеми. Ознаменувався появою нового
прояву графіті у вигляді муралів міський простір. Столичні багатоповерхівки почали слугувати стінами великого музею образотворчого мистецтва просто неба. Розбіжні погляди на побутування такого явища, безперечно, виникли й виявляються
по-різному. Тому потреба в артикуляції певної шкали цінностей цього мистецтва визріла. Оскільки виникає питання збереження графіті-продукту як національного надбання, на нього
необхідно шукати відповіді.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питання визнання, продукування, збереження графіті-мистецтва
присвячені роботи Л. Лернера [8], Н. Михеєвої [10], Д. Плєшкова [12], С. Паверса. Дослідники стверджують, що графіті — постіндустріальний неокульт, який поєднує візуальну
експресію з не менш гідною вербальною. Доказом того, що це
явище дотичне до мистецтва є роботи науковців Р. Барта [1],
Ю. Лотмана [9], К. Юнга [16], що досліджують символічні зображення як відображення культурного фону особистості. Вивченням руських графіті займаються мовознавці, історики, археологи. Стародавні графіті — важлива складова слов’янської
епіграфіки й культурології. Роботи Б. Рибакова [14], С. Висоцького, О. Мединцевої, Б. Суслова, Б. Щепкіна, В. Ларичева
[7] й інших дослідників присвячені різним аспектам вивчення
стародавніх графіті. Кожний з них обґрунтовано доводить, що
графіті є цінним матеріалом для вивчення мови, культури, соціальної ієрархії, народного розмовного стилю, ставлення до
релігії населення Русі. У вивченні сучасних графіті перетина131
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ються інтереси кримінологів, культурологів, фольклористів, психологів, соціологів, що відображене
в роботах І. Головахи [4], А. Русяєвої [13], О. Голуб
[11] тощо.
Мета статті. Проаналізувати питання збереження графіті-мистецтва в контексті творення
міської культури, окреслити шляхи продукування
нових витворів без необхідності знищення вже
створених. Дослідити діапазон розповсюдження
муралів на будинках столиці. Провести аналогії,
що допоможуть знівелювати застаріле ставлення
до графіті як до руйнівного явища й затвердити
ставлення до цього прояву як до мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Світ сучасних
графіті — це прояв внутрішнього життя наших сучасників. Це форма існування традиційної субкультури міста, феномен, що нараховує сторіччя, незалежно від нашого до нього ставлення [11]. Протистояння офіційних інститутів і виконавців графіті
існувало сторіччями і стосувалося давніх написів
не менше, ніж сучасних. Сьогодні вже не потрібно доводити, що стародавні графіті Софійського
собору в Києві — не нікчемне забруднення стін,
а памʼятник історії, складова частина культури,
об’єкт дослідження багатьох соціогуманітарних
областей науки [13]. Вивченням руських графіті
займаються мовознавці, історики, археологи. Стародавні графіті — важлива складова слов’янської
епіграфіки й культурології. Роботи Б. Рибакова,
С. Висоцького, О. Мединцевої, Б. Суслова, Б. Щепкіна й інших дослідників присвячені різним аспектам вивчення стародавніх графіті. Кожний з них
обґрунтовано доводить, що графіті є цінним матеріалом для вивчення мови, культури, соціальної ієрархії, народного розмовного стилю, ставлення до
релігії населення Русі. Б. Рибаков, характеризуючи
значимість стародавніх графіті, писав: “Графіті на
стінах давніх будинків — важлива складова частина епіграфіки... Епіграфічний запис — це живий
голос давньоруського мешканцяˮ [14]. Як свідчать
найстародавніші графіті, указ Володимира порушували люди різних професій, соціальних шарів,
світські особи й диякони. Численні написи на стінах Софії Київської та інших будівель стародавнього Києва, датовані ХІ–ХІІІ століттями, мають два
десятки граматичних ознак сучасної української
мови. В історичних написах відчувається прагнення людини до діалогу з Богом, і в боротьбі за право
на цей діалог порушувалися державні й церковні

закони. Цікаво, що сучасні українські графіті, наприклад, у Харкові й Києві майже не містять згадувань про Бога, не виконуються на стінах церков, і
релігійна тематика зовсім не домінує в них (хоча у
Львові були зафіксовані малюнки й написи на стінах соборів) [11; 13; 4].
У сучасному світі стосовно графіті також існують закони, що сформульовані в “Кодексі України
про адміністративні правопорушенняˮ. Ми можемо читати в тексті пояснювальної записки: “Самовільне нанесення зображень, написів на будинки
чи споруди, розташовані на територіях загального
користування, а також у допоміжних приміщеннях
будинків, на рухомий склад залізничного транспорту по своїй суті є діяльністю, що посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи
громадян. Відтак, зазначена діяльність є адміністративним правопорушенням (проступком), і за
неї законом повинна бути передбачена адміністративна відповідальність. На сьогодні в чинному законодавстві відсутні норми, що прямо встановлювали б відповідальність за описані вище дії. Крім
цього, вони спотворюють зовнішній та внутрішній
вигляд рухомого складу транспорту, будинків, порушують архітектурну концепцію містобудування,
а в окремих випадках є носієм негативної (непристойної) інформаціїˮ [6]. Так, як і за Володимира,
закон порушується: на міських стінах виникають
усе нові полотна. Суперечки щодо визнання цих
зображень саме мистецькими витворами точаться
постійно.
Задля доказу, що зображення на стінах, зазвичай, є витворами мистецтва або ж відображенням
культурних тенденцій нації, можна зробити посилання на події, які нещодавно розгорталися навколо одного з графіті. Прокуратура Києва започаткувала кримінальне впровадження щодо знищення
малюнків (іл. 1) з фасаду будинку на Грушевського.
Поштовхом до їхнього створення була Революція
гідності. Щодо такого кардинального рішення з
боку законодавчого органу влади можемо читати
в повідомленні від 3 вересня 2017 року: “Наказом
Міністерства культури № 869 від 15.10.2014 року
місце бойових дій і масової загибелі громадян у
районі вул. Грушевського в Києві під час акції супротиву в лютому 2014 внесені до реєстру об’єктів
культурної спадщини, покаранням за пошкодження
чи знищення яких є кримінальна відповідальністьˮ.
Як наслідок викладеного вище, відомості щодо за-
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Іл. 1. “Ікони Революціїˮ. Художник Sociopath. Фасад
будинку на вулиці Грушевського, 4. Київ

значеного правопорушення внесені до ЄРДР за
ст. 298 КК України — “Нищення, руйнування або
псування пам’яток історії чи культуриˮ [15].
Після прийняття рішення щодо відновлення
графіті на Грушевського художник Sociopath (нік
вказано за відомостями зі сторінки в Facebook) повідомив, що “після вирішення всіх офіційних і організаційних питаньˮ відновить “Ікони Революціїˮ,
а також “нарешті … буде час і простір, якого …
бракувало в ту ніч на Груші, щоб зробити якісні
малюнки…ˮ [17]. На інших інтернетресурсах можна знайти переписку, яка відображає кардинально
протилежні погляди щодо зазначених подій: “…
Ніхто навіть не знає прізвище художника… не треба підносити трафаретне мистецтво (!) до рангу витворів [мистецтва]. Це типовий стріт-арт, який час
від часу видаляють комунальні служби…ˮ (Ігор
Доценко, директор магазину на Грушевського, 4) —
“А ви не розумієте, що ОРИГІНАЛИ ЗНИЩИЛИ?ˮ
(Тетяна Висоцька, користувач соцмережі). Крім
того, віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко в Twitter
написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану — тому за нанесення збитків
музейному фондові (!) передбачена кримінальна
відповідальність [15].
Якщо звернути увагу на висловлювання, викладені вище, то навіть з вуст противника графіті
підсвідомо злітає слово “мистецтвоˮ на зазначення
цього виду діяльності. Помилковим до цього часу
є судження щодо визнання витворів мистецтва
лише за авторством (можна назвати безліч історичних пам’яток без зазначення імені творця), і, крім
того, графіті-мистецтво вже дещо відходить від колективності та анонімності. Райтери й раніше не
називали себе зовсім не через сором за скоєне…
причини зовсім інші: закон та екстрім. На сьогодні
сучасний світ знайомий з іменами (ніками) творців
цього мистецтва за кордоном та на теренах Укра-

їни. Ще одним підтвердженням значущості цього
виду творчості та необхідності його збереження є
визнання високопосадовців щодо “нанесення збитків музейному фондовіˮ в контексті саме про графіті. Зрозуміло, що в музеях, зазвичай, зберігають національні надбання, пам’ятки історії та культури.
На ознаменування різних подій (свята, протести, значні дати в житті особистостей тощо) на
стінах сучасних міст постійно виникають нові монументальні зображення. Не помітити їх неможливо не лише через розміри, а й змістове та емоційне
наповнення. Людина, що жодного разу не брала в
руки пензля (оволодіти технікою малювання балончиком з фарбою ще важче) задля створення
саме зображення, ніколи не зможе оцінити складність такої роботи (називатиме це розвагою). Якщо
називати певні такі роботи пам’ятками історії, то
інші потрібно хоча б не знищувати, а залишати
для нащадків як інформацію про сьогодення. Виконавець графіті може й сам до кінця не усвідомлювати, що стоїть за кожним зображенням. Точніше, йому зрозумілі лише певні значення, бо, як
зазначив Юрій Лотман: “…усвідомлюючи деякий
об’єкт, як текст, за тих обставин ми розуміємо, що
він якимось чином закодований… Не важливо чи
то текст невідомою нам мовою на випадково збереженому уламку давно втраченої культури, чи художній твір, розрахований на шокування аудиторії
новаторством… ˮ [9, 581]. Мистецтво графіті у таких проявах, як мурали на міських спорудах, лише
вносить позитивні фарби в сірі будні. Кожна така
робота з перебігом часу може стати національним
надбанням.
Сьогодні вулиці столиці можна подекуди асоціювати з великим музеєм образотворчого мистецтва просто неба. Художники вирішили оживити
Київ настінним розписом. Мурали на фасадах будинків незабаром можуть стати візитівкою міста.
Величезних вуличних картин на сьогодні в столиці
вже більше декількох десятків: на Стрілецькій —
портрет Лесі Українки, на Антоновича — хлопчик
з літачками, на Великій Васильківській — український Святий Георгій тощо. Про це явище мало говорити — його треба бачити.
Мурал “Відродженняˮ (іл. 2) знаходиться на
Андріївському узвозі. Він був створений двома художниками — Олексієм Кисловим із Севастополя й
французьким стріт-артистом Жульєном Малланом
в межах фестивалю “Французька веснаˮ. Дівчина-
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українка на картині — символічне відображення
духу й сили України [2].
У Києві існують графіті, що заховані від очей
перехожих у столичних двориках. Центр міста особливо різниться таким настінним живописом: стіна
Віктора Цоя на Грушевського, стріт-арт з горгульями на Хрещатику, рожеві жирафи на Володимирській (іл. 3) тощо.
Графіті з рожевими жирафами з’явилося в 2004
році на місці неприглядної цегляної стіни. У будинку навпроти розміщувалося об’єднання архітекто-

рів, які й вирішили змінити вигляд з вікна. Автор
мурала — художник Ігор Новаковський [3]. Хоча це
творіння й не виникло саме у зв’язку зі знаменною
подією, воно було народжене прагненням людей до
покращення дійсності навколо. Ми знаємо, що саме
мистецтво несе основне естетичне навантаження.
Задля досягнення рівня мистецького витвору
графіті мало пройти довгий шлях від невідомості
до визнання. Дещо спрощені закони сьогодні дають можливість райтерам творити більш вільно. У
Києві досить лише одержати дозвіл на створення
мурала в районній адміністрації (що, за словами,
вуличних художників, досить легко). Проте такий
дозвіл не має гарантії захисту від знищення. Будьхто інший може наступного дня за такою ж домовленістю з місцевими чиновниками нанести своє
зображення поверху твого. Можна згадати один з
таких дивних інцидентів.
Є свій стріт-арт і на вулиці Прорізній. У дворі
будинків 11 та 15 можна побачити величезне зображення з червоною каретою та трійкою білих коней
(іл. 4).
Замовником картини був ресторан “Каретний двірˮ. Авторами стали художники студії
“SprayWayˮ, роботу (іл. 5) яких кияни могли бачити раніше на фасаді будинку Великої Васильківської — це зображення життя комунальної квартири [3].
3D-графіті на боковій стіні будинку на Великій
Васильківській, 38 було створене в квітні 2013 року
студією “SprayWayˮ як реклама пивного бренду.
Творці стріт-арта разом з креативним агентством
Lovemarks creative studio за підтримки пивного

Іл. 3. “Рожеві жирафиˮ.
Художник Ігор Новаковський.
Фасад будинку на вулиці Володимирській, 75. Київ

Іл. 4. “Червона карета з трійкою білих конейˮ.
Художники студії “SprayWayˮ.
Двір будинків на вулиці Прорізна. Київ

Іл. 2. “Відродженняˮ. Художники Олексій Кислов,
Жульєн Маллан. Андріївський узвіз. Київ

134

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

ОЛЕНА ЧЕРВОНЮК

Іл. 5. “Комунальна квартираˮ (фрагмент).
Художники студії “SprayWayˮ.
Фасад будинку на вулиці Велика Васильківська. Київ

бренду Stare Misto перетворили одну зі стін будинку в мурал. Перехожі могли спостерігати зображення трьох поверхів будинку, а намальований розлом
у стіні відкривав картини з життя мешканців будинку з середини. Перший поверх займала пивна
XIX століття, на другому були зображені відразу
два сюжети — чоловік, що настиг дружину з коханцем, та грабіжник, що заліз до будинку. На балконі
третього поверху — сучасна молодь на вечірці. У
правому верхньому кутку картини можна було спостерігати зображення художника-мураліста, що завершує розписувати залишок білої частини стіни.
Восени 2013 року логотип “Stare Mistoˮ на картині
був зафарбований. У вересні ж 2014, хоча мурал
мало у кого асоціювався з пивним брендом, зображення повністю зафарбували й поверху створили
мурал “Український Святий Георгійˮ (іл. 6). Авторство цієї фрески належить арт-дуету “Interesni
Kazkiˮ у складі Олексія Бордусова (Waone) та
Володимира Манжоса (Аес). У центрі композиції
воїн-козак з головою сокола, що б’ється зі змієм
[3]. Робота випромінює ідею боротьби добра зі
злом, перемоги світла над темінню. Не дивно, що
саме таке смислове навантаження має мурал 2014
року створення.
Беззаперечно, що виникнення нового патріотичного зображення могло статися, такі прояви лише
розширюють українську арт-галерею просто неба.
Виникає питання: невже закінчилися неприглядні
площі стін у столиці? Для нанесення на поверхню мурала, цього разу присвяченого українському
народові, який виник в уяві художників у образі

Іл. 6. “Український Святий Георгійˮ.
Художники арт-дует “Interesni Kazkiˮ.
Фасад будинку на вулиці Велика Васильківська. Київ

воїна-сокола, що перемагає підступного ворогазмія, могла бути знайдена не зайнята іншим витвором мистецтва поверхня. Карл Юнг означив би
це так: “Факт залишається фактом, люди роблять
речі і навіть не знають, навіщо вони це роблять...
Думки-форми, універсальні жести, численні установки відповідають взірцям, що сформувалися за
часів, коли в людини не сформувалося рефлекторне мислення...ˮ [16, 241].
Проект “Хранители стрит-артаˮ започаткований
у місті Єкатеринбург (Росія) 2015 року. Команда
“Стенографияˮ розпочала роботу з реставрації та
збереження 8 вуличних об’єктів графіті в місті. Одним з них є “Сізіфів трудˮ (іл. 7) від українського
арт-дуету “Interesni Kazkiˮ [3]. Як бачимо, можуть
бути й зворотні дії від творців подібних витворів:
не зафарбовувати та руйнувати, а відновлювати.
Абсолютно в різних контекстах виникла назва
одного й того ж арт-дуету “Interesni Kazkiˮ. Вони
були винуватцями знищення одного з витворів графіті в рідній країні, коли в той же час їхнє творіння
реставрують та бережуть у сусідній. Або ж мурали
саме цих художників є справжніми витворами мистецтва, або їм просто таланить, що існує погляд на
графіті як на культурне надбання (хоча й як особистісний прояв) за кордоном.
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Висновки. Така ситуація може ставатися знову
та знову. Це не залежить ні від особистості художників, ні від ідейного наповнення зображуваного,
навіть не від місця створення картини. Графіті саме
по собі — мистецтво масове. Його прояви були завжди не всім зрозумілими. Навіть за таких, здавалося б, позитивних обставин — надання сірому міському простору життя — є противники, протиборці.
Лякає масовість появи муралів на міських стінах,
про що не забарилися висловитися мистецтвознавці: “Центральна частина міста використовується
або як рекламна площа, або ж для висловлення
амбіцій художників. Порушується поняття архітектурного ансамблю чи промислового дизайнуˮ [2].
Задля того, щоб уникнути таких побоювань не треба жодних фінансових витрат, лише разом з дозволами на нанесення зображень від районних адміністрацій затверджувати ескіз майбутнього витвору
мистецтва. Столиця велика, сірих будівель достатньо, тому полотна можна створювати ще протягом
десятиліть, перетворюючи місто на великий музей
просто неба.

Іл. 7. “Сізіфів трудˮ. Художники арт-дует
“Interesni Kazkiˮ. Єкатеринбург, Росія

Література / References:
1. Барт Р. Риторика образа // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — 398 c.
2. В Киеве [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://vkieve.net/
street-art (Дата звернення — 07. 02. 2018).
3. Вести. Интересный Киев [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://interesniy-kiev.livejournal.com (Дата звернення - 07. 02. 2018).
4. Головаха И. Социальное значение асоциальных граффити / И. Головаха // Социология: теории, методы, маркетинг. — 2004. — № 2. —
С. 64 — 77.
5. Графіті в Києві. Вандалізм чи мистецтво? // Студент Plus+,
9/2007. — С. 10–11.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Документ
80731-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2018, підстава 2229-19) // Відомості Верховної Ради України. — 2018. — № 1. —
Ст. 108.
7. Ларичев В. Е. Прозрение: Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиозных верованиях / В. Е. Ларичев. — М.: Политиздат,
1990. — 223 с.
8. Лернер Л. Легальное искусство / Л. Лернер // Искусство, 2 апреля,
2009. — С. 48–50.
9. Лотман Ю. Текст у тексті / Ю. Лотман // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 2002. — С. 581–597.
10. Михеева Н. А. Свободное время и развитие социальной и творческой активности молодежи в условиях нового города / Н. А. Михеева — Л.: Знание, 1983. — 165 с.
11. О. Є. Голуб. Графіті // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред.
кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро
енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003–2016.
12. Плешков Д. Родные стены помогут / Д. Плешков // Художественный совет. — Май — июнь, 2004. — С. 43 — 44.

1. Bart R. Rytoryka obraza // Yzbrannye raboty. Semyotyka. Poetyka. —
M., 1989. — 398 c.
2. V Kyeve [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://vkieve.net/
street-art (Data zvernennia - 07. 02. 2018).
3. Vesty. Ynteresnyi Kyev. [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://
interesniy-kiev.livejournal.com (Data zvernennia - 07. 02. 2018).
4. Holovakha Y. Sotsyalnoe znachenye asotsyalnykh hraffyty /
Y. Holovakha // Sotsyolohyia: teoryy, metody, marketynh. — 2004. —
№ 2. — S. 64 — 77.
5. Hrafiti v Kyievi. Vandalizm chy mystetstvo? // Student Plus+, 9/2007. —
S. 10–11.
6. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (Dokument
80731-10, chynnyi, potochna redaktsiia — Redaktsiia vid 07.01.2018,
pidstava 2229-19) // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2018. —
№ 1. — St. 108.
7. Larychev V. E. Prozrenye: Rasskazy arkheoloha o pervobytnom
yskusstve y relyhyoznykh verovanyiakh / V. E. Larychev. — M.: Polytyzdat,
1990. — 223 s.
8. Lerner L. Lehalnoe yskusstvo / L. Lerner // Yskusstvo, 2 aprelia,
2009. — S. 48–50.
9. Lotman Yu. Tekst u teksti / Yu. Lotman // Antolohiia svitovoi literaturnokrytychnoi dumky XX st. — Lviv, 2002. — S. 581–597.
10. Mykheeva N. A. Svobodnoe vremia y razvytye sotsyalnoi y tvorcheskoi
aktyvnosty molodezhy v uslovyiakh novoho horoda / N. A. Mykheeva —
L.: Znanye, 1983. — 165 s.
11. O. Ye. Holub. Hrafiti // Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy : u 30 t. /
red. kol. I. M. Dziuba [ta in.] ; NAN Ukrainy, NTSh, Koordynatsiine biuro
entsyklopedii suchasnoi Ukrainy NAN Ukrainy. — K., 2003–2016.
12. Pleshkov D. Rodnye steny pomohut / D. Pleshkov // Khudozhestvennyi
sovet. — Mai — yiun, 2004. — S. 43 — 44.

136

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

ОЛЕНА ЧЕРВОНЮК

13. Русяєва А. С. Графіті // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наук. думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 186.
14. Рыбаков Б. Русская эпиграфика X–XIV вв. Состояние, возможности, задачи // История, фольклор, искусство славянских народов.
V Международный съезд славистов. — М., 1963. — С. 35–72.
15. Украинская правда [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/3/7153882/ (Дата звернення — 08. 02. 2018).
16. Юнг К. Г. Об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека / К. Г. Юнг — М.: Культура, 1998. — С. 241–246.
17. Facebook [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.
facebook.com/therealSociopath/posts/ 776455059194873 (Дата звернення — 06. 02. 2018).

13. Rusiaieva A. S. Hrafiti // Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.:
V. A. Smolii (holova) ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. — K.:
Nauk. dumka, 2004. — T. 2 : H — D. — S. 186.
14. Rybakov B. Russkaia epyhrafyka X–XIV vv. Sostoianye,
vozmozhnosty, zadachy // Ystoryia, folklor, yskusstvo slavianskykh
narodov. V Mezhdunarodnyi sezd slavystov. — M., 1963. — S. 35–72.
15. Ukraynskaia pravda [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: https://
www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/3/7153882/ (Data zvernennia —
08. 02. 2018).
16. Iunh K. H. Ob arkhetypakh kak osnove ponymanyia soznatelnoi
deiatelnosty cheloveka / K. H. Yunh — M.: Kultura, 1998. — S. 241–246.
17. Facebook [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: https://
www.facebook.com/therealSociopath/posts/ 776455059194873 (Data
zvernennia — 06. 02. 2018).

Червонюк Елена Анатольевна
Сохранение граффити-искусства как национального достояния: вопросы и ответы
Аннотация. Поскольку возникает вопрос сохранения граффити-продукта как национального достояния, на него необходимо
искать ответы. Противостояние официальных институтов и исполнителей граффити продолжалось на протяжение столетий
и касалось древних надписей не менее, чем современных. Изображения на стенах, как правило, являются произведениями
искусства или отражением культурных тенденций нации. Если называть определенные такие работы памятниками истории,
то другие нужно хотя бы не уничтожать, а оставлять для потомков как информацию о настоящем. Искусство граффити в
таких проявлениях, как муралы на городских сооружениях, лишь вносит положительные краски в серые будни. Каждая такая
работа с течением времени может стать национальным достоянием.
Ключевые слова: граффити-искусство, культурные традиции, памятки истории, муралы, национальное достояние.

Olena Chervoniuk
Preservation of Graffiti Art as a National Asset: Questions and Answers
Summary. The study deals with the problem of recognition, production, and preservation of graffiti art as post-industrial neoclass.
The purpose of the study is to analyze the issues of preserving graffiti art in the context of the creation of urban culture, to outline ways
of producing new works without the need to destroy the already created. It also represents the necessary research of the range of mural
distribution at the houses of the capital, carries out analogies that will help to eliminate the outdated attitude to graffiti as a destructive
phenomenon and to affirm the attitude to this manifestation as art.
Works and publications of many scientists (B. Shchepkin, O. Medyntseva, S. Vysotskyi, R. Bart, L. Lerner, and others) were researched.
Many of them are dedicated to the study of the issue of recognition, production, preservation of graffiti art claiming that graffiti is a postindustrial neoclass, which combines visual expression with an equally worthy verbal. The works of scientists exploring symbolic images
as a reflection of the cultural background of the individual prove that this phenomenon is tangent to art. The study of graffiti of Russ
conducted by linguists, historians, and archaeologists also proves the need to preserve such contemporary images. Ancient graffiti is an
important part of Slavic epigraphy and cultural studies. Each scientist reasonably argues that graffiti is a valuable material for learning
the language, culture, social hierarchy, folk colloquialisms, and attitude towards religion. In the study of modern graffiti, the interests of
criminologists, culturologists, folklorists, psychologists, and sociologists mingle, which is reflected in works of many researchers.
The urban space was manifested by the emergence of a new look graffiti — graffiti in the form of murals. Metropolitan high-rise
buildings began to serve as walls of the great open-air museum of fine arts. Different attitudes towards the existence of such phenomenon,
undoubtedly, appeared and manifested themselves in different ways. Therefore, the need and time for expressing a certain scale of values
of this art has become. Since there is a question of preserving the graffiti product as a national asset, there is a need to look for answers.
The confrontation of official institutions and graffiti artists existed for centuries and related to ancient writings no less than to modern
ones. Pictures on the walls, as a rule, are creations of art or reflections of the cultural trends of the nation. If some certain works name
as historical monuments, then others, at least, should not be destroyed, but left for posterity as information about the present. The art of
graffiti in the form of murals on urban buildings only brings positive colours on a grey weekday. Each such work with the passage of time
can become a national heritage. To avoid fears of art historians and lawmakers about the violation of the architectural ensemble of the city
due to the dominance of poor-quality works on the walls of urban buildings, no financial costs are required, only to approve the sketch of
the future work of art together with granting the permissions for drawing images from district administrations. The capital is large; there
are enough grey buildings, so the canvas can be created for decades, turning the city into a great open-air museum.
Keywords: graffiti art, cultural traditions, historical monuments, murals, national heritage.
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Анотація. Стаття присвячена реконструкції рівнів значення євхаристичної чаші в орнаментиці українських іконостасів XVII–XVIII ст. Виявлено, що мотив потира був уведений до програми декору царських врат у
контексті греко-латинської полеміки про час переісточення Святих Дарів.
Євхаристична чаша на вратах була однією з відповідей української церкви на
наполегливу вимогу з боку Московського патріарха заявити про свою позицію
в євхаристичній суперечці з католиками. Розміщені на вратах потири, крім
свого основного євхаристичного значення, вказували на вівтар, як місце, де
відбувається переісточення Святих Дарів, і мали наочно свідчити про дотримання українською церквою грецького вчення в євхаристичній полеміці.
Ключові слова: потир, значення, іконостас, євхаристична полеміка.

Різьблене оздоблення іконостасів більшість дослідників традиційно розглядає в контексті різних стилістичних напрямів. Водночас семантика програми декору
досі залишається маловивченою темою, щоправда деякі елементи його орнаментики a priory сприймаються
як зображення, які несуть смислове навантаження, насамперед, стосовно виноградної лози, яку тлумачать як
христологічний та євхаристичний символ. До мотивів
з тим самим значенням належить зображення потира з
виноградними лозами, що виростають із нього [8, 127].
Нещодавно, однак, запропоновано інше тлумачення потирів у іконостасі, які інтерпретуються як біблійний
символ людської долі [11, 29].
За всієї очевидності й переконливості євхаристичної
символіки потира, питання про його сенс у оздобленні українського іконостаса на цьому не вичерпується. Необхідність знову звернутися до цієї теми зумовлена кількома причинами. Мотив потира поширився в українських іконостасах у порівнянні
з іншими орнаментальними мотивами досить пізно. Водночас,
зображення євхаристичної чаші не увійшло до постійного
репертуару програми декорації іконостасів. Стійка увага до
нього зберігалася тільки певний час, попри те, що його євхаристичний зміст дозволяв вводити потир у декор без будь-яких
обмежень, так само, як, наприклад, мотив виноградної лози.
Причини цієї дивної вибірковості потребують пояснення. Іс-
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Іл. 2а. Іконостас Спасо-Преображенського собору
Києво-Межигірського монастиря. 1690.
Іл. 1. Іконостас Стрітенського приділу
Софійського собору в Києві. 1689.

нування темпоральних меж у його використанні не
могло бути випадковим, оскільки потир з моменту появи в оздобленні іконостаса займає місце на
царських вратах — одній з найбільш семантично
важливих його частин.
Метою цієї роботи є виявлення причин, що викликали появу мотиву євхаристичної чаші в декорації українського іконостаса, а згодом його зникнення, а також глибинні рівні смислу зображень
потира.
Насамперед зупинимося на хронології появи й
топографії розташування потирів на фасаді іконостасів.
Появу євхаристичних чаш у декорі слід датувати межею 80–90-х років XVII ст., оскільки саме до
цього часу належать два іконостаси, у яких чаші
зустрічаються вперше. Самі памʼятки не збереглися й відомі лише за світлинами. Однією з них
є іконостас Стрітенського приділу Софійського собору в Києві, створений у 1689 р. На його царських
вратах можна побачити два потири, які вміщені в
нижній частині кожної стулки (іл. 1). М. Драган,
який перший звернув увагу на присутність потирів у композиції, зробив припущення, що врата не
були сучасними іконостасу й, імовірно, належали
до першої половини XVIII ст. [4, 132]. На жаль,
погана якість світлини іконостаса не дозволяє розглянути деталі, відтак наполягати на будь-якому
конкретному датуванні врат. Однак допустимість
пізнішого походження царських врат Стрітенського

Іл. 2 б. Царські врата іконостаса
Спасо-Преображенського собору
Києво-Межигірського монастиря. Фрагмент.

приділу не заперечує можливості появи зображень
потира в орнаментиці іконостасів останніх десятиліть XVII ст. Свідченням цього є царські врата
з потирами в іконостасі Спасо-Преображенського
собору Києво-Межигірського монастиря (іл. 2), які
стилістично відповідали часу створення іконостаса
в 1690 р. [12, 21].
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Іл.3. Царські врата з с. Могильниця, Тернопільщина.
Фрагмент. Перенесені з церкви Підгорецького монастиря.
Близько 1716 р.
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Іл.6а. Іконостас
Преображенської церкви
в с. Межиріч. Сумщина.
Друга пол. XVIII ст.

Іл.6б. Царські врата
з іконостаса Преображенської
церкви в с. Межиріч.
Фрагмент.

Іл.4. Царські врата. Фрагмент.
Походження невідоме. Перша пол. XVIII ст.

Євхаристичні чаші розповсюджуються в першій
половині XVIII ст., зазвичай продовжуючи займати
місце в нижній частині стулок царських врат (іл. 3,
4). У західноукраїнських іконостасах можна побачити композиції, у яких потири стоять на підставці з орлиними лапами (іл. 5). Іноді євхаристичною
чашею увінчували царські врата, встановлюючи її
Іл.7. Царські врата з с. Вощатин.
Волинь. Фрагмент. 1722 р.

Іл.5. Царські врата з с. Вербів, Тернопільщина. Фрагмент.
Перша пол. XVIII ст.

на стовпчику врат (іл. 6). Чашу вводили й у нижній його частині (іл. 7). Відомий приклад, коли на
вратах уведено кілька пар чаш, розміщених під медальйонами з іконними образами (іл. 8). До середини XVIII ст. кількість потирів у різьбленій декорації скорочується. У другій половині століття вони
зрідка зʼявляються на колонах намісного ярусу, компонуючись з виноградними гронами (іл. 9, 10).
Відразу зазначимо, що введення потира до
орнаментики іконостасів XVII–XVIII ст. не було
140

Іл.8. Царські врата з м. Тараща (Київщина). XVIII ст.
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Іл. 11. Фрагмент іконостаса 1611 р.
Монастир Протатон. Афон.

Іл. 9а. Іконостас невідомої
церкви. Україна. XVIII ст.

Іл. 9б. Різьблення колони
іконостаса. Фрагмент.

проявом місцевої традиції. У часи, коли потир
зʼявляється й займає своє місце в оздобленні українського іконостаса, він уже давно поширений у
іконостасах церков на Балканах. Простежити ранні приклади його використання в декоративній
програмі вдається з початку XVII ст. на прикладі
грецьких памʼяток. Перш за все, це іконостас у храмі монастиря Протатон (Афон), датований 1611 р.
[8, 127], у якому на арці царських врат вміщено
зображення двох чаш, зʼєднаних вертикальною віссю. У цілому конструкція нагадує фонтан, водночас із нижньої чаші виростають рослинні пагони, а
з верхньої пʼють птахи (іл. 11).
Згодом замість композиції з двох чаш у декорі
балканських іконостасів XVII ст. регулярно використовувалися зображення потирів і ваз, про що свід-

чать численні памʼятки. Докладний розгляд практики введення потирів у оздоблення балканських
іконостасів не входить у завдання цієї роботи, тому
обмежимося кількома прикладами, що свідчать про
існування в XVII ст. різних варіантів їх розміщення.
Наприклад, у низці іконостасів XVII ст. у храмах на
східному узбережжі Пеліона (Греція), центральний
і бічний проходи у вівтар обрамлялися попарно розташованими з боків потирами й вазами, з яких піднімалися виноградні лози [19, 128, 137, 148, 153].
Потир з лозами також міг міститися в центрі арки,
над проходом до вівтаря (іл. 12).
Отже, навіть найкоротший огляд балканських
іконостасів вказує на використання та різні варіанти розміщення зображення потира в їх оздобленні
протягом XVII ст., однак визначає нехарактерність
цього декору для царських врат. В Україні натомість спочатку набуває поширення варіант розташування потирів лише на царських вратах. Цей
вибір розміщення свідчить не тільки про свідоме
запозичення мотиву, але й необхідність розкриття
його змісту лише в контексті врат.

Іл.12. Іконостас XVII–XVIII ст.
Діахронічний музей Лариси, Греція.

Іл. 10а. Іконостас невідомої церкви. Україна. XVIII ст.
Іл. 10б. Різьблення колони іконостаса. Фрагмент.
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Оскільки зображення потира на вратах супроводжувалися виноградними лозами, які виростають
з нього, слід згадати про символіку подібних композицій, що склалася в християнській іконографії.
Уже в ранньохристиянській теології тіло Христа
осмислювалося як посудина, що веде до спасіння
[17, 903]. Наочно цю ідею втілювали композиції, у
яких різної форми посудини були заповнені виноградом, з них пили птиці або виростали виноградні лози [15, 104, 175–178]. Згодом, найголовнішим
символічним втіленням ідеї посудини, яка веде до
спасіння, стає євхаристична чаша. У християнській
іконографії така ж христологічна символіка властива зображенням фонтана, [9, 194-199] чаша якого
з цієї причини повторювала форму потира.
Зображення чаші мали й інший рівень значень,
що сходив до старозавітної традиції, де чаша символізувала невідворотність долі людини, а також
випробувань, що послані Богом (Пс. 10, 6; Єр. 16,
7; 25, 15). Цей сенс переходить і в новозавітну історію (Матв. 26, 39; Марк 14, 36; Лука 22, 42). Однак,
оскільки зображення чаш з подібною символікою
не передбачали виноградних лоз, що з них виростають, цю символіку навряд чи можна порівняти з
потирами на царських вратах.
Із символіки потира з виноградними лозами
як євхаристичного та христологічного символу
логічно випливає його введення до орнаментики
іконостаса, як вказівки на таїнство Євхаристії, що
здійснюється у вівтарі. Безсумнівно, розміщення
потира з лозами на вратах вказує на євхаристичні
смисли. Але з огляду на те, що тривалий час програма оформлення врат існувала без цих символів,
необхідність у розміщенні на них потирів може
свідчити про зміни в церковній політиці Московського патріархату у ставленні до української церкви, яка знаходилася під його юрисдикцією.
Тут слід звернути увагу на той факт, що задовго
до поширення потирів на вратах українських іконостасів, посудина з виноградною лозою з’явилася
на вратах іконостаса 40-х років XVII ст. у Благовіщенскій церкві в Супраслі. Однак у межах Річі
Посполитої мотив вази, ймовірно, не був особливо
поширений в декорі іконостасів XVII ст., оскільки
до кінця цього століття інші приклади подібних
зображень не відомі. Тобто зображення вази з лозою на вратах церкви в Супраслі, з огляду на все,
не спричинило значного впливу на програму декорації іконостасів у наступні півстоліття. Лише на-

прикінці XVII ст. посудини з лозами (не тільки потири, а й вази) знову починають займати місця на
царських вратах. Основну роль у ствердженні цієї
традиції, на нашу думку, відіграло запровадження
євхаристичних чаш у оздоблення іконостасів у храмах Київської митрополії.
Поява потирів на царських вратах збігається з
часом наполегливої релігійної уніфікації, яку починають здійснювати московські патріархи щодо
української церкви, намагаючись нівелювати національні церковні традиції [7, 158; 5, 349–350].
Водночас у декорі царських врат Московського
царства потири не зустрічаються. Тобто мотив
не входив до традиційного програмного репертуару оформлення російських іконостасів XVII ст.
В умовах релігійної цензури введення потира на
вратах українських іконостасів було новацією,
яка не могла залишитися непоміченою в Москві.
Особливо, якщо згадати, що євхаристичні чаші
зʼявляються в іконостасі Спасо-Преображенського
собору Межигірського монастиря, який (як і сам
храм) створювався на кошти московського патріарха Іоакима, колишнього ченця Межигірського
монастиря [6, 477]. У нас немає підстав робити
припущення, що введення потира на вратах цього іконостаса було ініційовано самим патріархом.
Імовірніше, політика глави російської церкви була
причиною цього нововведення.
Як відомо, у той період тривала греко-латинська
суперечка про час переміни Святих Дарів. У цій
євхаристичній полеміці патріарх Іоаким під впливом грецьких богословів братів Лихудів приймає
грецьке вчення про переміну й скасовує поклоніння Дарам на Великому Вході, поширене на той час
в українській та російській літургійній практиці [3,
245; 16, 10–14]. Активно виступивши проти “хлібопоклонної єресіˮ, патріарх використав суперечку
про момент переміни, як один з елементів імперської церковної політики [5, 349–350], вимагаючи
висловитися з цього приводу київського митрополита Гедеона Четвертинського й архієпископа
чернігівського Лазаря Барановича, які були вимушені погодитися з Іоакимом щодо цього питання
[1, 287–290; 14, 235–242, 246–248; 13, 144–145].
Сприйняття патріархом місцевої своєрідності в
церковному обряді як прояву релігійної порчі й
рішуча боротьба з ним [5, 350] вимагали реакції з
боку українського духовенства, яка б підтверджувала релігійну ідентичність України. Необхідність
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у доказах єдиновірʼя здобуває закінчених форм
після проведення в 1690 р. у Москві Собору, скликаного патріархом Іоакимом, на якому було піддано анафемі “хлібопоклонну єресьˮ, книги українського друку, що містили “латинські єресіˮ, і серед
них — Требник Петра Могили [3, 247].
У цьому релігійно-політичному контексті
введення потирів на вратах іконостаса СпасоПреображенського собору Межигірського монастиря, завершеного в рік проведення Собору, може
розглядатися, як одна з відповідей української
церкви на наполегливу вимогу заявити про свою
позицію в євхаристичній суперечці. На нашу думку, розміщені на стулках врат великі й добре помітні потири, окрім свого основного євхаристичного
сенсу, набували значення візуального маніфесту:
вони цілком наочно вказували на вівтар, як місце,
де під час епіклези відбувається переміна Святих
Дарів. Тож потири повинні були свідчити про прихильність української церкви до грецького вчення в
євхаристичній полеміці. Певно, залучення на царські врата композиції з потирами для візуалізації
позиції української церкви щодо цього питання виявилося вдалим рішенням і протидії не викликало.
Можливо, свою роль у цьому зіграло те, що мотив
чаші не був нововведенням через давнє використання в орнаментиці грецьких іконостасів, зокрема
на Святій Горі.
Запропоноване тлумачення додаткового аспекту
в значенні потира в українських іконостасах не суперечить подальшій традиції його використання в
орнаментиці. У першій половині XVIII ст. цей мотив набуває особливої популярності в оформленні
врат західноукраїнських земель, на що вказував
М. Драган, водночас на сході України прикладів
його використання відомо небагато [4, 132]. Імовірно, це повʼязано не тільки з більшою кількістю
збережених на Західній Україні памʼяток. Проведення московськими патріархами політики викорінення “латинських єресейˮ у богослужбовій
практиці Української церкви втрачає послідовність
зі смертю патріарха Адріана в 1700 р. У період міжпатріаршества, який настав за ним і закінчився в
1721 р. організацією Священного Синоду, виконувати низку функцій патріарха був призначений
Стефан Яворський, від якого “природно, не надходило ніяких ініціатив, спрямованих на узгодження
українських церковних порядків з московськимиˮ
[5, 358]. У звʼязку з цим політична складова семан-

тики зображень потира, яка була злободенною за
його появи на вратах іконостасів у останні десятиліття XVII ст., втрачає свою актуальність у першій
чверті XVIII ст. Тому євхаристична чаша в орнаментиці іконостасів у храмах Лівобережної України не отримує в подальшому значного поширення.
Хоча в другій чверті XVIII ст. процес релігійної
уніфікації Синодом був продовжений [5, 361], політичні конотації чаші на вратах до цього часу перетворюються вже в архаїзм і використання цього
мотиву в оздобленні врат залишається рідкістю.
Водночас потир залишається актуальним у декорі царських врат Правобережжя, де він зʼявляється
на межі XVII–XVIII ст. Можна припустити, що
поширенню цього мотиву в іконостасах грекокатолицьких храмів сприяв саме додатковий сенс
євхаристичної чаші як знака збереження східного обряду в літургійній практиці. Це припущення
ґрунтується на тому, що хоча деклароване в артикулах Берестейської унії прагнення зберегти в недоторканності візантійську літургійну традицію
згодом втратило силу і католицький вплив став істотним, однак офіційно зміни в обряді були встановлені тільки в 1720 р. рішеннями Замойського
собору [2, 139]. Собор затвердив реформи в літургійній практиці греко-католицької церкви, встановивши, серед іншого, латинське вчення про час переісточення Святих Дарів [2, 139]. Тобто протягом
першої чверті XVIII ст., а постанови Собору вперше опубліковані в 1724 р. [10, 247], грецький обряд
не був скасований, і введення потира на вратах, як
його символу, мало сенс. Реалізація рішень Собору
анулювала це значення потира, і він так само, як і
на Лівобережжі, поступово зник із оздоблення царських врат.
Що стосується потира на колонах іконостаса, то
їх поява там у другій половині XVIII ст. не повʼязана
з розглянутими обставинами. Розміщення чаш на
колонах, замість царських врат, включало їх у новий
символічний контекст і знімало колишні конотації.
На нашу думку, введення потирів у декорацію колон
було спробою знову звернути увагу на євхаристичну тему в оздобленні іконостаса, яка в той період
була в значній мірі витіснена іншими топосами. До
такої думки спонукають композиції, у яких потир
зображувався з висячими над ними виноградними
гронами, що прямо нагадує про таїнство Євхаристії. Водночас рідкісні приклади розміщення потира
на колонах іконостасів другої половини XVIII ст.
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свідчать, що ідея повернути цей мотив і артикульовані ним смисли в символічну програму іконостаса
не отримала значної підтримки.
Завершуючи це невелике дослідження, слід сказати, що мотив вази з виноградними лозами, який
в кінці XVII ст. переноситься (або повертається) на
царські врата — ще один христологічний символ,
який з цього часу часто включається до програми
іконостаса. Судячи з усього, значення вази в таких
композиціях розкривалося в сотеріологічному аспекті. Така інтерпретація напрошується вже у випадку з зображенням вази на царських вратах іконостаса в Супраслі. На вратах іконостасів XVIII ст.
композиція вази з лозою зосереджувала увагу на
темі шляху до спасіння і Спасителі, як джерелі вічного життя. Втілюючи цю ідею, такі зображення

фактично дублювали сенс композиції потира з лозою. Однак вази, на відміну від потира, мабуть, не
мали додаткових політичних конотацій і вводилися, як наочне розʼяснення доктрини спасіння.
Висновки:
‒ потир, як мотив, що не входив до традиційного кола програми орнаментики, уводився лише через необхідність візуалізації актуальних на певний
час богословських ідей і зникав з декорації іконостаса, коли актуальність цих ідей вичерпувалася;
‒ введений на царських вратах потир привертав
до себе значно більше уваги, ніж поширена рослинна орнаментика, відтак, повʼязані з ним смисли
набували особливої ролі в символічній програмі
декору врат, перетворюючи цей мотив на дієвий інструмент візуальної проповіді.
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Олянина Светлана Валерьевна
Мотив евхаристической чаши в орнаментике украинского иконостаса: смыслы очевидные и скрытые
Аннотация. Статья посвящена реконструкции скрытых уровней смысла евхаристической чаши в орнаментике украинских
иконостасов XVII–XVIII в. Выявлено, что мотив потира был введен в орнаментику царских врат в контексте греко-латинских
споров времени пресуществления Святых Даров. Евхаристическая чаша на вратах была одним из ответов украинской церкви на настоятельное требование со стороны Московского патриархата заявить о своей позиции в евхаристическом споре.
Размещенные на вратах потиры, помимо своего основного евхаристического смысла, приобретали значение визуального манифеста. Они указывали на алтарь, как место, где совершается пресуществление Святых Даров и, тем самым, должны были
наглядно свидетельствовать о приверженности украинской церкви к греческому учению в евхаристической полемике.
Ключевые слова: потир, смысл, иконостас, евхаристический спор.

Svitlana Olianina
Motif of the Сhalice in the Ornamentation of Ukrainian Iconostasis: Obvious and Hidden Meanings
Summary. The images of the chalices with vines were added to wooden carved decoration of many Ukrainian iconostases of the Baroque period. In the iconostasis, the chalice was placed on the royal doors — one of the most semantically important parts of the iconostasis. The meaning of the chalice with the vines growing out of it is quite obvious. It is a Eucharistic symbol. Its meaning is to explain the
placement of chalice in the ornamentation of the iconostasis as allusion of the sacrament of the Eucharist held in the altar. However, for
a long time the decorative program of royal doors of Ukrainian iconostases existed without this composition. This motive appeared in the
repertoire of decoration later than many other decorative motifs and was used in the ornamental program only for a short time. I agree
that the chalices were included on the royal doors of the iconostases due to the Moscow Patriarchate church policy change towards the
Ukrainian church which was under its jurisdiction.
The introduction of chalice in the decoration of the royal doors occurs in the context of a theological debate on the moment of transubstantiation in Moscow in the last quarter of the 17th century. In this Eucharistic controversy, the Moscow Patriarch Joachim accepts
the Greek doctrine of transubstantiation. He abolishes the “Bread” worshipping at the Great Entrance widespread in Ukrainian and Russian liturgical practice at that time. Acting against the “bread worshipping heresy”, the patriarch demanded that Metropolitan Gedeon
(Svyatopolk-Chetvertynsky) of Kyiv and Archbishop Lazar Baranovych of Chernihiv expressed their opinion on this score. Ukrainian
hierarchs had to obey Patriarch Joachim and agree with him in question of the moment of transubstantiation.
Patriarch Joachim perceived the differences in the church rituals of the Ukrainian church as a manifestation of religious defacement
and resolutely fought against them. This required a reaction from the Ukrainian clergy and they had to confirm the religious identity of
Ukraine.
In this religious and political context, the appearance of chalice on the royal doors of the iconostasis can be seen as one of the answers of the Ukrainian clergies to Patriarch Joachim who strongly desired them to declare their opinion in the Eucharistic dispute. I agree
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that images of chalices placed on the royal doors, in addition to their basic Eucharistic meaning, acquired the significance of a visual
manifesto. They quite clearly pointed to the altar as a place where the transubstantiation occurs during the liturgy. In this way, they had
to testify to the adherence of the Ukrainian Church to the Greek doctrine in the Eucharistic controversy. Apparently, the placing of the
composition with a chalice on the royal doors to visualize the point of view of the Ukrainian church on this issue turned out to be a good
decision. In conditions of religious censorship, it did not cause counteraction, although, the chalices were not included in the repertoire of
ornamentation of the royal doors of the iconostases of the Tsardom of Muscovy. Perhaps it was because the motive of the chalice was not
an innovation. They had been used for quite some time for the ornamentation of the Greek iconostases by that time.
The Moscow patriarchsʼ policy to eradication of “Latin heresies” in the liturgical practice of the Ukrainian church loses its consistency with the death of Patriarch Adrian in 1700. This situation lasts until 1721, when the Most Holy Synod was organized. Thus, the
political component of the semantics of the chalice loses its relevance in the first quarter of the 18th century. Due to this reason, the chalice
in the ornamentation of the iconostases of the Left-Bank Ukraine was not very spread in that time. Although in the second quarter of the
18th century the Holy Synod continued the process of religious unification, the political connotations of the chalice on the royal doors by
the time have already turned into archaism and the use of this motif in the decoration of the doors remains a rarity.
However, the chalice is in demand in decor of the royal doors of the Right-Bank Ukraine where it appears at the turn of the 17–18th
centuries. It can be assumed that the spreading of this motif in the Greek Catholic Church was facilitated due to additional meaning of the
chalice as a sign of the preservation of the Eastern rituals in liturgical practice. The desire to preserve the Byzantine liturgical tradition
declared in the articles of the Union of Brest eventually lost its force and the Catholic influence in the ceremonies of the Greek Catholic
Church became significant. However, officially the changes in the rituals were established only in 1720 by the Synod of Zamość decrees.
The Synod approved reforms in the liturgical practice of the Greek Catholic Church and accepted, among others, the Latin doctrine about
the moment of transubstantiation. Since during the first quarter of the 18th century the Greek ritual was not officially abolished (the
Synodʼs decrees were first published in 1724), the chalice in the iconostasis as a symbol of Greek liturgy made sense. The implementation
of the Synodʼs decisions annulled this meaning of the chalice and, like in the Left-Bank Ukraine, it gradually disappeared from the decoration of the royal doors.
Keywords: chalice, meaning, iconostasis, Eucharistic dispute.
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Summary. The article deals with the results of the researches of mosaics
and frescoes in the northern part of under-dome space of Saint Sophia Cathedral
in Kyiv held during the conservation in 2013–2014. It revealed that the mosaic
ornamental friezes’ plaster on the north-western under-dome column covered
fragments of frescoes that had existed on this pole before they were decorated with
mosaics. During sensing and sampling plaster bases of mosaics in the northern
under-dome space, the lower layer of fresco plaster was discovered under them
in several places. This gave the rise to the conclusion that the mosaics in underdome space are not the primary decoration, at least not all of them. On the
first stage of designing the temple’s interior the under-dome space was painted
with frescoes to the top, which were later replaced with mosaics, although not
completely. Considering such a conclusion, the fragments of fresco medallions of
the Martyrs of Sebaste preserved on the western arch should not be considered
as an unfinished mosaic fresco ensemble complement. They should be considered
as the remains of the previous fresco paintings that in the western arch were not
replaced with mosaics for some reason as it was done in three other arches. It
is possible that simultaneously with the replacement of primary frescoes with
mosaics in the under-dome space such change was made in some areas on the
walls of the presbytery. However, confirming or refuting this assumption needs
detailed probing of all the presbytery walls, which was not yet done.
Keywords: St. Sophia Cathedral in Kyiv, mosaic, fresco, mural painting,
plastering mortar, filler mortar
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Erected in the first half of the 11th century, St. Sophia Cathedral
in Kyiv was the largest church in Eastern Europe. The decoration
of its interiors was the largest artistic ensemble of the Christian
world of the time in the East and the West1. The central dome,
the upper part of the dome space and the main altar of St. Sophia
were decorated with mosaics; primarily they covered, according to
estimation, 640 sq. m., (260 sq. m. are now preserved). Frescoes
covered all other parts of the cathedralʼs five-nave core, including
space in the choir, the inner and outer galleries, corridor staircases
of two towers leading to the choir. The primary area of frescoes in
all parts of the interior reached 6000 sq. m. (nearly 3,000 sq. m.
preserved as of today).
The core of dogmatic imagesʼ system of the St. Sophia mosaic
ensemble is the waist-height image of Christ the Pantocrator in
the central dome (fig. 1, 2.1). It is surrounded by four archangels.
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Іл. 1. The mosaic decoration of the dome,
the under-dome space and the altar.

Іл. 2.The cartogram of the position of mosaic in the dome, underdome space, altar, and the remains of the frescoes in upper zone
of the under-dome space and in the altar.

Only one figure of the archangel preserved (fig. 1,
2.2), the others were lost and completed with an oil
paint, as well as the figure of Virgin Oranta praying to
Christ (fig. 1, 2.26) depicted in the conch of the apse
of the main altar. Along the conch arch the fragments
of the inscription (fig. 1, 2.27) are preserved with the
poem from the Book of Psalms (45:6), which tells
about the eternal and undestroyable city where the
God dwells. Thus, the image of the Virgin who bears
the incarnate Son of God had a meaning of Palladion
protecting the temple, the city, and the kingdom. The
theme of intercession and protection is developed by
the waist-height “Deёsis” (the Threemorphon) in three
medallions placed in the lunette over the conch arch
(fig. 1, 2.31).
The image of Christ the Pantocrator in the main dome
is thematically linked to the images of the dome drum.
In St. Sophia in the drum between the twelve windows
were depicted the figures of the Twelve Apostles (only
the upper part of the figure of the Apostle Paul (fig. 1,
2.2) preserved, the other apostles were destroyed
and added with an oil paint). The choice of such a
programme of dome decorations testifies the topicality
of apostolic sermon and the spread of the gospel

doctrine in the recently baptized state. It continues in
the pendentives (angle vaults of under-dome ring) with
the figures of the evangelists who write the Gospels
(only the figure of Mark the Evangelist (fig. 1, 2.6) is
fully preserved; the figure of John is preserved in the
fragment (fig. 1, 2.7); the images of Matthew and Luke
(fig. 2.8, 2.9) were lost and over-painted with an oil
paint). Between the pendentives over the keystone parts
of the under-dome arch, medallions were placed. There
are still two preserved medallions: the medallion with
a waist-height image of Christ above the eastern arch
(fig. 1, 2.4, 20) and the fragment of the medallion with
the Virgin Mary above the western arch (fig. 1, 2.5).
The complex of these images is united by the theme
of the Incarnation and located on the border between
the highest zone of the temple interior and the main
altar developing the idea of a connection between the
Church of Heaven and the Church of Earth. Meanwhile,
Christ above the eastern arch, represented in a rare
iconographic image of Christ the Priest, is included in
the cycle of liturgical images.
The main plot of the liturgical programme is
presented in the middle register of the hemisphere of
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Іл. 4. The north-eastern pillar,
the figure of Archangel Gabriel
of the “Annunciation”; alongside
on the southern pilaster of the
pillar is ornamental frieze of the
eastern under-dome arch.

Іл. 3. The bema, the northern wall with fragments of mosaics
in the upper part and frescos fragments in the lower part; the
northern surface of the altar arch with the mosaic image of the
high priest Aaron.

the apse wall by “Eucharist” (fig. 1, 2.28) depicting
the eternal Heavenly liturgy and symbolizing the unity
of the Church of Heaven and the Church of Earth. In
beneath register, the similar meaning is embodied by
figures of eight holy bishops and two archdeacons
(fig. 1, 2.29, 2.30) surrounding on both sides the
communion table located in the middle of the altar.
Two Old Testament high priests, depicted on the inner
pilasters of the altar arch nearly at the same level as the
"Eucharist" in the apse (only the figure of the high priest
Aaron on the northern pilaster preserved (fig. 2.23, 3)),
are the prototypes of Christ, the High Priest of the New
Testament depicted in this scene. Together with the
register of the holy bishops (the Church Fathers), they
indicate the hereditary connection between the Old
Testament and the New Testament priesthood.
On the western pilasters of the altar arch pillars (the
eastern pair of under-dome pillars) entering the underdome space, the characters of the “Annunciation” scene
are depicted in the same register as the high priests:
Archangel Gabriel (fig. 1, 2.21, 4) on the pilaster of
the north-eastern pillar and the Virgin Mary (fig. 1,

Іл. 5. The south-eastern pillar,
the figure of the Virgin Mary of
the “Annunciation”, alongside
on the northern pilaster of the
pillar is ornamental frieze of
the eastern under-dome arch.

2.22, 5) on the pilaster of the south-eastern pillar. The
Annunciation is the first story of the Twelve Great
Feasts, which are continued on the vaults of the arms of
the transept and the central nave. All these compositions
were depicted in frescoes, but none of them have been
preserved till nowadays. Meanwhile, the frescoes with
scenes of the gospel cycle are preserved to a greater or
lesser extent on the walls of the arms of the transept.
A series of images of the Forty Martyrs of Sebaste
covered the slopes of the four under-dome arches. On
both slopes of each arch, there were five medallions
with waist-height depictions of the martyrs. In a
keystone part of each arch, a medallion with the
eightfold cross was placed. All of these medallions
have been preserved in the southern arch (fig. 1, 2.18).
Five mosaic medallions with martyrs and the medallion
with a cross have been preserved on the northern arch
(fig. 1, 2.19, 6). The mosaic on both of slopes of the
eastern arch has crumbled. On the southern slope in the
western arch, the fragment of frescoes with the remains
of two medallions with the martyrs have been preserved
(fig. 2.20, 7), indicating that the Martyrs of Sebaste in
this arch were not mosaic, but painted with fresco.
In addition to the main dome, the upper part of
the under-dome space and the altar apse, mosaics
decorated the bema (the space between the apse and
the altar arch). However, only two small mosaic
fragments located in the upper part of the northern
wall were preserved. One of them is with slight rests
of an ornament and an unknown plot composition (fig.
2.32, 3). Another fragment preserved along the apse
ledge only with a remnant of a background (fig. 2.33,
3, 21). Also, fragments of fresco painting depicting
the remains of a figure of a saint (fig. 2.34, 3) and a
part of an ornament (fig. 2.35, 3) were preserved in
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Іл. 6. The northern underdome arch, eastern slope, the
medallion with Leontius, the
Martyr of Sebaste.

Іл. 8. The resonator holes: in the north-eastern pendentive (on the
left); in the south-eastern pendentive (on the right).

Іл. 7. The western under-dome
arch, a fragment of a fresco
with the remnants of two
medallions with Martyrs of
Sebaste.

the lower part of this wall. These fresco fragments
indicate that frescoes decorated the lower parts of
the bema walls. The boundary between the mosaic
decoration of the upper parts of the bema walls and
the frescoes of the lower parts was at the same level
as the boundary between mosaics and frescoes in the
under-dome space. It can be determined by the mosaic
fragment preserved close to the apse ledge (fig. 2.33,
21). This level corresponds to the height of the floor
of the choir and is noted on the pilasters of all underdome pilasters. However, these cornices do not extend
to the bema walls.
The descriptions of St. Sophia, as well as its
mosaics and frescoes, were published in the 19th
century [1; 2, 64–68; 3, 787–805; 6, 235–260; 17,
111‒160]. In the 1960s V. Lazarev proposed the
sequence of stages of the creation of the mosaic and
fresco ensemble of St. Sophia into several periods.
According to V. Lazarev, the initial phase was the
creation of mosaics after which painting of the interior
with frescoes started. He divided them into phases
corresponding to two St. Sophia consecrations in
1046 and 1061 (or 1067). Meanwhile, the frescoes
of external galleries and of two towers leading to
the choir he dated as the period of the reign of the
Prince Volodymyr Monomakh in Kyiv (1113‒1125)
[7, 161‒165; 8, 55‒57]. The grounds for such dating
of frescoes in exterior parts of the building were the
findings of researchers of St. Sophiaʼs architecture
of those days. They considered its exterior gallery
and two staircase towers to be buildingʼs extensions
at the end of the 11th — at the beginning of the 12th
century since their masonry is not tied to the masonry

of internal galleries [4, 118‒129, 166‒172].
However, in the 1970s thesis of a significant time
break between the construction of the central core of
St. Sophia and its external galleries and towers was
reasonably refuted. It turned out that in some places the
sections of the fresco plaster of the internal galleries
overlap the previously executed frescoes of the external
galleries, which evidenced an approximate simultaneity
of the performance of the paintings of external and
internal galleries [14; 15, 177, 178, 183]. Moreover,
the studies of grouts of fresco plaster bases showed
that in the five-nave core of the cathedral, in its interior
and exterior galleries, and in the staircase towers, the
grouts of fresco plaster have the same composition
of mineral fillers [16, 196‒199, tab. 1, 2; 18, 184 —
190]2. After that, the need to divide the St. Sofia fresco
ensemble into parts separated by the long-term breaks
in execution has disappeared. V. Lazarevʼs concept of
phase division of frescoes creation in the five-nave core
of the Cathedral corresponding to two consecrations
began to be perceived as artificial. However, his thesis
that the performance of frescoes of St. Sophia began
only after the completion of works on mosaics [8, 26,
38, footnote 4; 9, 65] remained unchanged at that time.
Nevertheless, there was a tendency to separate phases
of work on the mosaic ensemble.
In the late 1950s, V. Levytska, while exploring the
palette and techniques of mosaic sets in St. Sophia,
proposed the following sequence of their execution: at
the first phase, the mosaics of the vault of the dome
and the upper part of the apse were set; at the second
phase, the scaffoldings were lowered to the level of
the drum of the dome and the bottom of the apse; at
the same time works in the bema and in the altar arch
began; at the third phase they moved to the underdome part, the northern and southern under-dome
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Іл. 9. The resonator hole
Іл. 10. The south-western pillar,
and images of two crosses
the ornamental frieze of the
in the north-western pendentive western under-dome arch, the
southern part.

Іл. 11. The north-western pillar, the Іл. 12. The south-eastern
ornamental frieze of the western pillar, the ornamental frieze
under-dome arch, the northern part. of the southern under-dome
arch, the eastern part.

arch, which had completed the mosaic setting [10, 182,
183]. V. Levytska also noted that some parts of the
set in the golden background of the under-dome ring
were made of differentiated modules of smalt, which
evidenced the usage of remnants of a set material at
the completion phase [10, 178]. The same can explain
the replacement of golden smalt with yellow one in the
clothing on most images of Martyrs of Sebaste, located
on the under-dome arch [11, 132; 12, 126].
In 1989‒1990 during prophylactic conservation of
mosaics of the central dome and the under-dome space
in St. Sophia (supervised by A. Ostapchuk), restorers
noticed the significant differences in the design of
resonator holes located in the pendentives. In the
eastern pair of pendentives, both resonator holes are
decorated with polychrome ornamental disks similar to
plates (fig. 1, 2.10, 2.11, 8). Meanwhile, resonator hole
in the south-western pendentive (fig. 2.12) is bordered
by almost monochrome green-blue disc on a green
background. In the north-western pendentive, the
resonator hole is surrounded only by one row of white
stones and one row of red cubes of smalt. However, the
featured detail of the north-western pendentive is two
small votive-like crosses below the resonator hole set
in a red and blue smalt (fig. 2.13, 9).
No less notable differences are demonstrated by
ornamental friezes that decorated the circumferences
of four under-dome arches and descended on the lateral
facets of pilasters of under-dome pillars from the arch
bases to the level of cornices, which corresponds the
level of the choirsʼ floor. All these ornaments have

been preserved mainly in vertical sections located on
the pilasters (fig. 1, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17), while their
upper parts along the archesʼ slopes were cut down
apparently in the 17th century.
In all four arches, friezes represent ribbon-vegetable
motive of the “byzantine vineˮ (wavy-curved central
stem with side branches), though, their execution varies
on eastern and western pairs of pillars. The sections
of ornamental friezes remained on the pillars of the
eastern (altar) arch have a yellow ornamental field with
the stem and branches composed of emerald-black or
black smalt (fig. 1, 2.14a, 2.14b, 4, 5). Meanwhile, the
western arch frieze has considerably longer bends of the
waves of the central stem. Its ornamental field is filled
with olive smalt, the stems in the area that remained
on the south-western pillar are set in with blue smalt,
which is hardly distinguished on the olive background
(fig. 2.17a, 10). On the section of this frieze preserved
on the northwestern pillar, the stems are mostly set in
with black smalt, which was only partially replaced by
dark blue one. The background, in this case, is filled
with smalt of several dark-olive and light-olive shades
mixed randomly (fig. 2.17b, 11, 17, 18). The frieze of the
southern arch, in the part preserved on the southeastern
pillar, has a yellow background of the ornamental
field. It is the same as in the part of the frieze of the
eastern arch located on this pillar, the stems set in on
this yellow background with a dark emerald smalt there
(fig. 1, 2.15a, 12). The part of this frieze preserved on
the south-western pillar has an olive background of the
ornamental field similar to the southern section of the
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ornamental frieze of the western arch located on this
pillar, and for the stems mainly the emerald-black smalt
is used there (fig. 2.15b, 13, 19). The northern arch
frieze, in part preserved on the northeastern pillar, has a
yellow background of the ornamental field as in the part
of the eastern arch frieze located on this pillar, with the
stems set in on a yellow background with a saturated
green smalt (fig. 1, 2.16a, 14). The background of the
ornamental field of the part of this frieze preserved on
the north-western pillar filled with a colorful mixture
of brown, green, dark-olive and light-olive shades of
smalt supplemented with a light-grey stone in some
areas. The stems in the upper part of this preserved area
are set in with an emerald-black smalt, while lower
part stems are of a pure black setting alternating with
the blue one in some places. In the highest part of the
fragment both background and stems are set in standard
cubes for Sophia mosaics of 5x5, 5x7 mm. Meanwhile,
beneath, the smalt is punctured irregularly with the
mainly large-scale module (10x10 mm or bigger), the
cubes are laid with different gaps, and, in general, the
set looks negligently (fig. 2.16b, 15, 16). A similar largescale module of smalt and rather negligent technique is
the characteristic of the northern section of the frieze of
the western arch located on this pillar (fig. 11, 18).
Considering the above-mentioned differences in the
design of the resonator holes in the eastern and western
pairs of pendentives and no less significant difference
in the fragments of ornaments preserved on the eastern
and western pairs of pillars, the restorers expressed the
point of view that the mosaic fragments in the lower
parts of the western pair of pendentives (from the level
of slightly higher than resonator holes) and the western
pair of under-dome pillars belong to the latest phase
of mosaic ensemble creation. However, the boundary
between the sections of the earlier and the final phase
of execution was not identified completely as the upper
parts of the ornaments were lost on all arches, as well
as a continuous loss observed over the resonator in the
north-eastern pendentive (fig. 9).
The following conservation of mosaics in the
dome space of St. Sophia was held in 2013-2014.
It encompassed northern part of the under-dome
ring along with the north-eastern and north-western
pillars as well as a part of the south-western pillar to
the level slightly higher than the floor of the choirs.
Technological observations of this period have
confirmed all previous findings, complementing them
with some new important data.

Іл. 13. The southwestern pillar, the
ornamental frieze of
the southern underdome arch, the
western part.

Іл. 14. The northeastern pillar, the
ornamental frieze of
the western underdome arch, the
northern part.

Іл. 15. The northwestern pillar, the
ornamental frieze of
the northern underdome arch, the
western part.

After removing the restoration painting over the
cornice of the north-western pillar, the preserved
fragments of frescoes were revealed. These frescoes were
made before the appearance of its mosaic decoration. A
set of mosaic ornamental friezes located on the lateral
facets of the pilaster of this pillar (the western part of
the frieze of the northern arch and the northern part
of the western arch), does not reach the cornices for
0.95 — 1.20 m (fig. 2.16b, 2.17b). Below there are
small sections of the mosaic plaster deprived of the set
and with only the fresco under-layer. Lower, the wellpreserved remnants of the fresco painting are situated,
which were later replaced by mosaic decoration. Above
the cornice plates, fragments of non-spilled original
frescoes of 0.50–0.65 m of height were preserved (fig.
2.16c, 2.17c). On the eastern pilaster of the pillar, the
mosaic plaster of the ornamental frieze is adjacent to
the cut edge of the fresco plaster in the junction (fig.
16). While on the southern pilaster, a mosaic plaster of
the ornamental frieze overlaps a fresco plaster with a
layer of 1‒2 cm of thickness (fig. 17, 18). Consequently,
it is obvious that the mosaic on the north-western pillar
appeared later than fresco paintings.
The cleared fragments of frescoes above the
cornices of the north-western pillar obviously belong
to the first phase of the decoration of the under-dome
space. They retained the remnants of the panels similar
to that located in the fresco ensemble of St. Sofia in the
lower parts of walls and pillars above the surface of the
ground floor and above the surface of the choirsʼ floor,
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Іл. 16. The north-western pillar, Іл. 17. The north-western pillar,
the lateral facets of the eastern the lateral facets of the southern
pilaster, the fragment of the
pilaster, the fragment of the
fresco panel, partly covered by fresco panel, partly covered by
the mosaic ornamental frieze.
the mosaic ornamental frieze.

Іл. 18. The north-western pillar, Іл. 19. The south-western underthe southern pilaster, the fresco dome pillar, the north pilaster,
panels on its frontal and lateral
a fresco figure of an unknown
facets, the mosaic ornamental
martyr and a panel below it.
frieze on the lateral facet partly
overlaps the fresco panel below.

as well as on the pilasters of the western pair of the
under-dome pillars over cornices corresponding to the
level of the choirsʼ floor. The decoration of both panels
opened above the cornice of the north-western pillar is
typical for lateral facets of pilasters and represents the
simplest version of the pictorial imitation of the polylite
(wall covering with coloured marble) depicted in the
form of monochromatic painted rectangles surrounded
by a simple fringe. The fragment of the panel located
on the lateral facet of the southern pilaster is connected
through its facet edge to the panel on the frontal
facet of the pilaster, which imitates the "opus sectile"
(wall ornamentation with coloured marble), a type of
decoration using paint. This panel has been preserved
to its full height (fig. 18) along with the fresco figure of
the martyr above it (fig. 2.24). Research of the joints of
plaster areas of the frontal and lateral facetsʼ frescoes
on the pilasters shows that frontal facet was painted
before lateral one. It is so since the plaster of lateral
panel intervene the plaster of the frontal facet of the
panel, while the fresco of the lateral facet was later
overlapped with the plaster grout of the ornamental
mosaic frieze.
The frontal facets of the symmetrical pilasters on
the south-western pillar also preserved the figure of the
martyr and the panel underneath (fig. 2.25, 19). Mosaic
ornamental friezes on the lateral facets of the pilasters
of this pillar also do not reach the cornice. During
sondage of over-paintings covering the areas with the
missing mosaic set, on both pilasters, the insertions
of the late plaster were revealed under the paintings.
This plaster adjoins from above a mosaic plaster with

the remnants of the layer of the fresco plaster beneath
(fragments of the previous frescoes on this pillar
were destroyed, obviously, with the application of the
later plaster). The study of the junction points of the
mosaic ornament of the lateral facet of the pilaster on
the south-western pillar with a preserved fresco figure
on the frontal facet showed the same picture as on the
pilaster of the north-western pillar. Originally, a fresco
was performed on the frontal facet of the pilasters,
then on its lateral facet, where a mosaic later replaced
the fresco. Thus, both the frescoes of the martyrs on
the frontal facets of the pilasters on the western pair
of under-dome pillars, and the fresco medallions with
waist-height depictions of the Martyrs of Sebaste
on the slopes of the western arch above them, were
executed earlier than the ornamental mosaic friezes on
the lateral facets of the pilasters on this arch.
During the conservation works in 2013–2014
scientific and technological types of research of
plaster bases of mosaics and frescoes in under-dome
space were carried out. They showed that all frescoes,
including those above the cornices, which mark level
of the choirsʼ floor on under-dome pillars (the zone
of preferential placement of mosaic decorations) and
those below the cornices, where no mosaics appear, are
made on two-layer plaster bases of lime grout of nearly
the same composition. As mineral filler of both layers,
a finely powdered ceramic (tsemianka), made from
burnt loess loam (fig. 23), and similarly powdered slag
(burnt and half-done glass) (fig. 24, 25) were used. The
total share of mineral fillers in both layers does not
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Іл. 20. The under-dome ring, the medallion over the eastern
arch with image of Christ the Priest. A light rectangle below the
cornice is probe with the remnants of the fresco plaster.

exceed 30% of the grout mass. The organic admixtures
in both layers are cut stems from a straw and chaff.
Such a composition was identical to the composition of
samples of fresco plaster selected in the process of the
mentioned studies of the 1970s in the five-nave core
of the cathedral, in its internal and external galleries,
and in the staircase towers [16, 196–199, tab. 1, 2; 18,
184–190].
Mosaics were set mainly on three-layer plaster
bases, although there are two-layered ones. However,
no constant patterns in the application of triple-layer
and double-layer versions were found, the location
of the probes with three-layered and two-layered
variants are pointed on the cartogram (fig. 22. №1M9M). The composition of the lower levelling layer
of a mosaic plaster is similar to the mural grouts of
walls; here the filler was a crumb and powder ceramic,
made from loess loam reaching 50% in the volume of
grout. Meanwhile, the two upper layers (or one layer)
contain a small amount of slag such as a mineral filler
of a fresco plaster mortar. However, both top layers
of mosaic plaster do not contain ceramic crumb made
of a burnt loess loam being the identifying attribute of
fresco grouts. A sliced straw and chaff are added to the
lower and middle layer of a mosaic plaster. In the upper
layer, they are contained in a much smaller quantity or
absent at all, since they complicate a set execution.
Thanks to these identifying attributes, which make
it possible to distinguish between grouts of mosaic and
fresco plasters, a few places with mosaic covering the
remains of fresco painting were discovered in addition
to fragments of fresco panels that have been preserved

on the north-western
pillar (fig. 16 — 18,
22.№15F). At the same
north-western pillar, along
with the edge of its eastern
pilaster, the mosaic plaster
intervene the remnants
of the red ochre frescofringing of the lost image
on the frontal facet of the
pilaster (fig. 22.№11M/F).
Regarding this, it is worth
paying attention to the
information of V. Lazarev,
Іл. 21. Bema, the northern wall, who wrote, referring to the
the fragment of a mosaic with an
underneath and a background, study of restorers of the
near with the mosaic ornament on 1950s (no particular source
the apse ledge.
was pointed out), that the
mosaic decoration on the
western slopes of the northern and southern underdome arch was limited by their bases (lower medallions
with images of the Sebaste martyrs), below which the
pilasters on the pillars were painted with frescoes [9,
65]. Therefore, mosaic ornaments on the pilasters of
the western pair of pillars appeared not only later than
fresco figures under the western arch, but also later than
frescoes that existed on the pilasters under the western
slopes of the northern and southern arches. Now the
frontal facets of these pilasters are covered with oil
paintings on the plaster of the 19th century. During the
sondage of the pilaster of the north-western pillar in
2013, the remains of the ancient plaster were not found.
Another area with remnants of fresco plaster covered
with a mosaic grout and set exists alongside the lower
image of the cross located beneath the resonator hole
in the north-western pendentive (fig. 9, 22.№10M/F). It
evidences that not only the vertical parts of the pilaster,
but also the pendentive were originally painted with
frescoes, and their mosaics belong to the later phases
of interior decoration. A few analogous places where
the mosaics decorations covered the plaster of previous
frescoes were also discovered on the south-western
pillar (fig. 22.№13M/F, №14M/F).
There are grounds to make a similar conclusion
for the whole under-dome ring. Beneath the base of
the dome drum under the cornice on the narrow strip
of plaster without a mosaic set somewhat north to the
medallion with the image of Christ the Priest two layers
of fresco plaster, which do not overlap with the grout of
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Іл. 22. The cartogram of the samplings of mortars of mosaics and frescoes plasters in the under-dome space in 2014
(after the sample number, the index “Mˮ — a mosaic plaster, the index “Fˮ — a fresco plaster, the index “M / Fˮ — mosaic mortar,
which overlaps the bottom layer of fresco mortar).

the mosaic plaster, were discovered (fig. 20, 22.№16F).
This is obviously the remnants of the previous frescoes
of the under-dome ring. Before being replaced with
mosaics, they were put down. However, they partially
preserved under the cornices, where the removal of the
plaster basis was complicated.
Summing up the listed results of technological
observations over various parts of the mosaic settings in
the under-dome space and results of analytical studies
of the samples of plaster bases of mosaics and frescoes,
the following general conclusions were made.
1. The mosaics of the under-dome space do not
belong to the first phase of interior decoration of
St. Sophia (if they do, then not all of them). At the
first phase of the decoration of templeʼs interior space
the whole under-dome space (or maybe its part) was
painted with frescoes, which were partially replaced
with mosaics to the level of cornices of under-dome
pillars.
2. Considering the first conclusion, the fragments
of fresco medallions of the Martyrs of Sebaste
preserved on the western arch (fig. 2.20, 7) should not
be considered as an unfinished mosaic fresco ensemble
complement (as V. Lazarev assumed [8, 38, footnote 4,
125; 9, 65]). They should be considered as the remains
of the previous fresco paintings that were not replaced
by mosaics.
3. Frescoes from all parts of St. Sophia, including

the previous paintings of the upper zone of the underdome space, where later they were almost completely
replaced by mosaics, as well as exterior galleries and
staircase towers of the cathedral, are the work of one
or several genetically linked groups of masters who
worked without significant time breaks following a
single technological tradition. The same composition
of mineral fillers of fresco plaster grouts in all parts of
the temple proves it.
4. The preparation technology of mosaics plaster,
which replaced more early frescoes in the underdome space, is the same. However, some parts of the
mosaics in this space demonstrate variations in some
plaster layers (two or three), different smalt palettes,
and different set techniques. It may be explained by
the participation of different groups of workers. At the
same time, some colouristic features of images in the
dome space obviously related to a deficiency of certain
kinds of smalt during the completion phase of works. It
concerns especially gold one, which was replaced with
yellow on many images located here. In some areas
of golden background, modules of smalt of different
size and of poor quality were laid, losing afterward its
cantarell (a thin top layer glass protecting the gold foil)
together with gold foil. The deficiency existed in some
varieties of chromatic smalt, including yellow one,
which was replaced with olive or random colours in
ornaments of a western pair of under-dome pillars (fig.
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Іл. 23. A fragment of ceramic
(tsemyanka), produced by
burning of loess loam in mortar.
A thin micros-section of plaster
mortar in polarized light
(10х objective zoom).

Іл. 24. A fragment of burnt
glass (slag) in mortar. A thin
micros-section of plaster
mortar in polarized light
(10х objective zoom).

10, 11, 13, 15, 18, 19). This fact is likely to explain
the cessation of works to replace frescoes in the dome
space with mosaics, which ended before reaching the
western arch.
5. The conclusions of the previous paragraph
confirmed the thesis proposed by V. Levytska that
mosaics of the under-dome space belonged to the last
phase of works on St. Sophiaʼs mosaic ensemble [11,
183]. At the current stage of research, this argument
complemented by new data showing that it was the
phase of the partial replacement of already existing
decorations of templeʼs interior when mosaics replaced
earlier fresco paintings.
2013–2014 restoration works did not cover the
altar bema space. However, from scaffolding installed
in the altar arch, it was observed that one of mosaic
fragments preserved on the northern wall of the bema
near the apse ledge (fig. 2.33) was set in with a smalt of
a slightly larger module than the smalt of ornamental
frieze on the apse ledge next to it. Moreover, on the
part of the background of this fragment, an olive
smalt was set instead of a traditional gold one. This
feature was overlooked by V. Lazarev, who, about this
fragment, wrote that over the yellow and green strips
of its underneath “the remnant of the golden (our
selection) background had been preserved” [8, 94]. In
reality, smalt on the background of the fragment is of
an olive-grey tint (fig. 3, 21), similar to the one set in
a background of the ornamental friezes on the southwest under-dome pillar (fig. 10, 13, 19). The same smalt

was also used to set in the
background of ornamental
friezes on the north-western
under-dome pillar, where
it is supplemented with a
few completely dark olive
Іл. 25. A fragment of unstable shades and a few lighter
glass with a new formation ones (fig. 11, 15, 18). Now
(slag) in mortar. A thin
we know that on the northmicros-section of plaster
western pillar, the areas of
mortar in polarized light
(10х objective zoom).
these ornaments overlap the
earlier frescoes (fig. 16–18,
22..№11M/F-12M/F). Consequently, it arises an idea
that the mosaic fragment located near the apse ledge,
being the remnant of the lower case of bema mosaic
images, may also belong to a later stage of decorations
when mosaics replaced a part of the preceding bema
frescoes. Though, to confirm this assumption, detailed
studies of all non-examined bema walls are required.
Finally, we should mention the hypothesis expressed
in the 1990s by I. Totska, who drew attention to the
non-standard character of the masonry in decorative
niches on the external wall of the central apse of
St. Sophia. She suggested that initially, these were not
niches, but the windows that were later laid down to
obtain the additional area necessary for placing the
scene of “Eucharistˮ (the scene with Communion of
the Apostles) in the apse [19]. I. Totskaʼs idea was
developed by A. Lidov. He put forward a hypothesis
according to which “Eucharistˮ was not a part of the
first programme of the St. Sophiaʼs altar decoration.
It appeared in times of the Metropolitan Ephraim
(1054/55–1065) when the "Communion of the
Apostles" acquired relevance in controversy between
Byzantine and Latin theologians regarding Eucharistic
bread, which was particularly acute on the eve of the
schism of the Eastern and the Western Churches (1054).
[13, 164, footnote 2]. Nowadays, we have no evidence
to confirm this hypothesis, though, in the light of recent
studies of the St. Sophiaʼs under-dome space, further
research in this direction seems to be promising.

Примітки:
1. The chronicles of the time of the construction of St. Sophia are contradictory. "The Tale of Bygone Years" writes about it being
founded by the Prince Yaroslav the Wise in an article for year 1037. The older edition of the Novgorod First Chronicle wrote the year 1017
as the year of St. Sophia foundation. The earlier edition of Novgorod First Chronicle repeats the date of its foundation, while indicates
1037 as a year of the completion of construction.

156

YURII KORENIUK, ROMAN HUTSULIAK, NATALIA SHEVCHENKO

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

2. The fact of the phased construction of internal and external galleries was not denied finally, but the chronological limits of the
appearance of these parts were narrowed. Most researchers agreed that all parts of St. Sophia Cathedral along with their fresco paintings
were completed during the life of the customer, Prince Yaroslav the Wise, before 1054. A general analysis of all concepts and points of
view on this subject was provided by O. Komech [5, 200‒208].

The titles of the illustrations:
1.The mosaic decoration of the dome, the under-dome space and the altar.
2.The cartogram of the position of mosaic in the dome, under-dome space, altar, and the remains of the frescoes in upper zone of the under-dome space
and in the altar.
2.1. The vault of the main dome with Christ the Pantocrator in the medallion
2.2. The main dome vault with the figure of Archangel (fragment).
2.3. The drum of the dome, the figure of Apostle Paul (fragment).
2.4. The under-dome ring, eastern part, Christ the Priest in the medallion.
2.5. The under-dome ring, western part, the Virgin Mary in the medallion (fragment).
2.6. The south-western pendentive, the figure of Mark the Evangelist.
2.7. The north-eastern pendentive, the figure of John the Evangelist (fragment).
2.8. The south-western pendentive, the figure of Matthew the Evangelist (mosaic image of the figure is lost, only the table is preserved).
2.9. The north-western pendentive, the figure of Luke the Evangelist (the mosaics image is entirely lost).
2.10. The resonator hole in the north-eastern pendentive.
2.11. The resonator hole in the south-eastern pendentive.
2.12. The resonator hole in the south-western pendentive.
2.13. The resonator hole and the images of two crosses in the north-western pendentive.
2.14а. The ornamental frieze of the eastern under-dome arch (altar arch), the northern part on the north-eastern pillar.
2.14b. The ornamental frieze of the eastern under-dome arch (altar arch), the southern part on the south-eastern pillar.
2.15а. The ornamental frieze of the southern under-dome arch, the eastern part on the south-eastern pillar.
2.15b. The ornamental frieze of the southern under-dome arch, the western part on the south-western pillar.
2.16а. The ornamental frieze of the northern under-dome arch, the eastern part on the north-eastern pillar.
2.16b. The ornamental frieze of the northern under-dome arch, the western part on the north-western pillar.
2.16с. The fragment of the fresco, covered by the mosaic ornamental frieze, on the north-western pillar.
2.17а. The ornamental frieze of the western under-dome arch, the northern part on the north-western pillar.
2.17b. The ornamental frieze of the western under-dome arch, the southern part of frieze on the south-western pillar.
2.17с. The fragment of the fresco covered by the mosaic ornamental frieze on the north-western pillar.
2.18. The southern under-dome arch, the medallions with the Sebaste Martyrs and the medallion with a cross.
2.19. The northern under-dome arch, the medallions with the Sebaste Martyrs (preserved five medallions on the eastern slope) and the medallion with
a cross.
2.20. The western under-dome arch, the medallions with the Sebaste Martyrs (the fresco fragments preserved on the southern slope).
2.21. The north-eastern pillar, the western lesene, the figure of Archangel Gabriel of the “Annunciation”.
2.22. The south-eastern pillar, the western lesene, the figure of the Virgin Mary of the “Annunciation”.
2.23. The north-eastern pillar, the southern pilaster, (the northern pilaster of the altar arch), the figure of the high priest Aaron.
2.24. The north-western pillar, the southern pilaster, the fresco figure of an unknown martyr.
2.25. The south-western pillar, the northern pilaster, the fresco figure of an unknown martyr.
2.26. The altar apse, the figure of Virgin Oranta.
2.27. The lunette over the apse conch, two fragments of the inscription with the poem from the Book of Psalms (45:6).
2.28. The altar apse, "Eucharist".
2.29. The altar apse, the northern wall, the rank of holy bishops.
2.30. The altar apse, the southern wall, the rank of the holy bishops.
2.31. The lunette over the apse conch, "Deёsis" (“Threemorphon”).
2.32.The bema, the northern wall, a fragment of a mosaic with an ornament and the remnant of the plot composition.
2.33.The bema, the north wall, а mosaic fragment with rests of a background area.
2.34. The bema, the north wall, the fresco fragment with a figure of a saint.
2.35. The bema, the north wall, the fresco fragment with an ornament.
3. The bema, the northern wall with fragments of mosaics in the upper part and frescos fragments in the lower part; the northern surface of the altar arch
with the mosaic image of the high priest Aaron.
4. The north-eastern pillar, the figure of Archangel Gabriel of the “Annunciation”; alongside on the south pilaster of the pillar is ornamental frieze of the
eastern under-dome arch.
5. The south-eastern pillar, the figure of the Virgin Mary of the “Annunciation”, alongside on the north pilaster of the pillar is ornamental frieze of the
eastern under-dome arch.
6. The northern under-dome arch, eastern slope, the medallion with Leontius, the Martyr of Sebaste.
7. The western under-dome arch, a fragment of a fresco with the remnants of two medallions with martyrs of Sebaste.
8. The resonator holes: in the northeastern pendentive (on the left); in the southeastern pendentive (on the right).
9. The resonator hole and images of two crosses in the northwest pendentive.
10. The south-western pillar, the ornamental frieze of the western under-dome arch, the southern part.
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11. The north-western pillar, the ornamental frieze of the western under-dome arch, the northern part.
12. The south-eastern pillar, the ornamental frieze of the southern under-dome arch, the eastern part.
13. The south-western pillar, the ornamental frieze of the southern under-dome arch, the western part.
14. The north-eastern pillar, the ornamental frieze of the western under-dome arch, the northern part.
The north-western pillar, the ornamental frieze of the northern under-dome arch, the western part.
16. The north-western pillar, the lateral facets of the eastern pilaster, the fragment of the fresco panel, partly covered by the mosaic ornamental frieze.
17. The north-western pillar, the lateral facets of the southern pilaster, the fragment of the fresco panel, partly covered by the mosaic ornamental frieze.
18. The northwestern pillar, the southern pilaster, the fresco panels on its frontal and lateral facets, the mosaic ornamental frieze on the lateral facet partly
overlaps the fresco panel below.
19. The south-western under-dome pillar, the north pilaster, a fresco figure of an unknown martyr and a panel below it.
20. The under-dome ring, the medallion over the eastern arch with image of Christ the Priest. A light rectangle below the cornice is probe with the
remnants of the fresco plaster.
21. Bema, the northern wall, the fragment of a mosaic with an underneath and a background, near with the mosaic ornament on the apse ledge.
22. The cartogram of the samplings of mortars of mosaics and frescoes plasters in the under-dome space in 2014 (after the sample number, the index
"M" — a mosaic plaster, the index "F" – a fresco plaster, the index "M / F" - mosaic mortar, which overlaps the bottom layer of fresco mortar).
№1 M. The mosaic set on the three-layer plaster.
№2 M. The mosaic set on the three-layer plaster.
№3 M. The mosaic set on the three-layer plaster.
№4 M. Three layers of mosaic plaster with fresco framings of a mosaic image.
№5 M. The mosaic set on the three-layer plaster.
№6 M. The mosaic set on the two-layer plaster.
№7 M. Top layer of plaster with a mosaic set.
№8 M. Three layers of mosaic plaster with fresco framing strip of the mosaic ornamental frieze.
№9 M. Two layers of mosaic plaster with fresco framing strip of the mosaic ornamental frieze.
№10 M/F.A mosaic set is on two-layer plaster overlapping the preserved bottom layer of previous fresco plaster
№11 M/F.A mosaic set is on two-layer plaster which overlap the rests of previous fresco plaster
№12 M/F. The one surface layer mosaic plaster without a mosaic set, which covers the previous frescoes plaster.
№13 M/F. A mosaic set is on two layers of plaster which overlap the previous fresco plaster
№14 M/F. A mosaic set is on two layers of plaster which overlap the previous fresco plaster.
№15 F. The fragment of the previous fresco painting not covered with the mosaic plaster.
№16 F. A remnant of the previous fresco painting not covered with the mosaic plaster.
№17 F. A fresco painting outside the zone of mosaic decorations (beside the hole of the altar templone).
23. A fragment of ceramic (tsemyanka), produced by burning of loess loam in mortar. A thin micros-section of plaster mortar in polarized light (10х
objective zoom).
24. A fragment of burnt glass (slag) in mortar. A thin micros-section of plaster mortar in polarized light (10х objective zoom).
25. A fragment of unstable glass with a new formation (slag) in mortar. A thin micros-section of plaster mortar in polarized light (10х objective zoom).
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Коренюк Юрій Oлександрович, Гуцуляк Роман Борисович, Шевченко Наталія Олександрівна
Новий погляд на періодизацію створення архітектурного ансамблю Софіївського собору
в Києві на основі останніх досліджень мозаїк і фресок підкупольного простору
Анотація. В статі наведені результати досліджень, які проводилися під час консервації мозаїк північної частини підкупольного
простору Софії Київської в 2013‒2014 рр. В процесі робіт з’ясувалося, що тинькові основи мозаїчних орнаментальних фризів на
північно-західному підкупольному стовпі перекривають фрагменти фрескових розписів, які існували на ньому до появи мозаїк. У
процесі зондування та відбору проб тинькових основ мозаїк під ними ще в кількох місцях підкупольного простору були виявлені
залишки нижнього шару фрескового тиньку. Це дає підставу вважати, що мозаїка в підкупольному просторі Софії Київської не
є первинною декорацією, як вважалося раніше, а замінила фрески, якими підкупольний простір був розписаний початково.
Ключові слова: Софія Київська, мозаїка, фреска, монументальний живопис, штукатурний розчин, наповнювач розчину.

Коренюк Юрий Александрович, Гуцуляк Роман Борисович, Шевченко Наталья Александровна
Новый взгляд на периодизацию создания архитектурного ансамбля Софийского собора
в Киеве на основе последних исследований мозаик и фресок подкупольного пространства
Аннотация. Статья содержит результаты исследований, проводившихся при консервации мозаик северной части
подкупольного пространства Софии Киевской в 2013–2014 гг. В процессе работ обнаружилось, что фрагменты мозаичных
орнаментальных фризов на северо-западном столбе перекрывают фресковые росписи, существовавшие на нем до возникновения
мозаик. В процессе зондирования и отбора проб штукатурных оснований мозаик под ними еще в нескольких местах подкупольного
пространства были обнаружены остатки нижележащей фресковой штукатурки. Это дает основания считать, что мозаика
в подкупольном пространстве Софии Киевской не является первоначальной декорацией, как считалось ранее, а заменила
существовавшие ранее фресковые росписи.
Ключевые слова: София Киевская, мозаики, фрески, монументальная живопись, штукатурный раствор, наполнитель
раствора.
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Анотація. У статті досліджено такий окремий вид культурних цінностей, як матеріальні культурні цінності, та здійснено спробу визначити
місце, яке вони обіймають у національному культурному просторі України.
Важливим є те, що поділ культурних цінностей на матеріальні та духовні закріплений на законодавчому рівні (Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”). За цього з’ясовано, що
матеріальні культурні цінності є унікальними (рідкісними) утвореннями зі
специфічною матеріалізованою формою. Матеріальні культурні цінності
цілком закономірно слід уважати тим комунікативним базисом, “інструментарієм”, за допомогою якого можуть взаємодіяти окремі суб’єкти в
структурі національного культурного простору.
Ключові слова: культурні цінності, матеріальні культурні цінності,
культурний простір, національний культурний простір, культурний простір
України.

Постановка проблеми. Лише культура збагачує народ загальнолюдськими надбаннями, залучає людину до творчості,
виховує в ній духовні, моральні та професійні якості. Без неї
про жодну повноцінну модернізацію суспільства не може бути
й мови. Саме тому розвиток культури має належати до найпріоритетніших напрямів державної політики.
Національна культура як складова світової культури є системою духовних цінностей, традицій і звичаїв, а також різноманітних форм творчості, вона охоплює всі розвинені в ній
види, форми та жанри мистецтва, національну культурну спадщину, а отже, і культурні цінності як її складові.
Формування єдиного цілісного культурного простору України сприятиме охороні культурної спадщини, поверненню незаконно вивезених із території України культурних цінностей,
підтримці вітчизняних виробників у галузі культури. У цьому
контексті культурні цінності є тим важливим чинником, який
сприяє формуванню української самосвідомості, об’єднанню
суспільства на засадах національної єдності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання,
присвячені дослідженню національного культурного простору та його складових, у різний час досліджували знані українські та зарубіжні науковці, зокрема, О. Гриценко, С. Бабенко,
І. Дзюба, О. Доманська, І. Костиря, О. Суліменко, Д. Замятіна, А. Філіна та інші.
Проблематику, пов’язану з визначенням культурних цін-
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ностей та їх класифікацій, досліджували фахівці як
у галузі культурології, так і юриспруденції, зокрема, В. Акуленко, О. Бантишев, Є. Гайворонський,
С. Кот, Є. Медведєв, О. Працюк.
Віддаючи належне теоретичній і практичній
значущості праць зазначених учених, варто наголосити, що комплексна проблематика щодо місця
матеріальних культурних цінностей у національному культурному просторі України дотепер не була
предметом фундаментальних досліджень.
Враховуючи все вище зазначене, метою статті є дослідження матеріальних культурних цінностей як окремого виду культурних цінностей та визначення місця, яке належить їм у національному
культурному просторі нашої держави.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Перш ніж визначати матеріальні культурні цінності, варто більш ґрунтовно дослідити загальне поняття “культурні цінностіˮ.
Для розуміння сутності поняття “культурні
цінностіˮ передусім необхідно звернутися до положень Закону України “Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностейˮ від 21 вересня
1999 року, у якому визначено, що культурними цінностями є “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне
та наукове значення й підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства
Україниˮ (ст. 1).
Уважаємо, що дане визначення не враховує положень ратифікованої ще за часів СРСР Гаазької
конвенції про захист культурних цінностей у випадках збройного конфлікту 1954 року, де визначено, що культурними цінностями вважаються незалежно від їх походження і власника:
а) цінності, рухомі чи нерухомі, що мають велике значення для культурної спадщини кожного народу, такі як пам’ятки архітектури, мистецтва або
історії, релігійні чи світські, археологічні місцеположення, архітектурні ансамблі, що становлять історичний або художній інтерес, твори мистецтва,
рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного або археологічного значення, а також наукові колекції або важливі колекції книг, архівних
матеріалів чи репродукцій цінностей, зазначених
вище;
б) будівлі, головним і справжнім призначенням яких є зберігання чи експонування рухомих
культурних цінностей, вказаних у пункті “аˮ, як-

от: музеї, великі бібліотеки, сховища архівів, а також укриття, призначені для зберігання у випадку
збройного конфлікту рухомих культурних цінностей, вказаних у пункті “аˮ;
в) центри, у яких є значна кількість культурних цінностей, зазначених у підпунктах “аˮ або
“бˮ, — центри зосередження культурних цінностей [9, 220–221].
Немає єдності в розумінні поняття культурних
цінностей і серед вітчизняних і закордонних науковців.
Так, доволі лаконічне визначення культурних
цінностей запропонував В. І. Акуленко, указавши,
що культурними цінностями є предмети історичного, наукового та іншого культурного значення [1,
32]. З нього можна дійти висновку, що культурні
цінності — це: 1) предмети; 2)їм притаманне історичне, наукове чи інше культурне значення. Загалом, це зрозуміла дефініція, але вказівка на “інше
культурне значенняˮ, а також виокремлення лише
двох ознак, притаманних культурним цінностям,
може спричиняти додаткові ускладнення у віднесенні об’єктів до зазначеної категорії.
О. Ф. Бантишев узагалі не визначає, що слід розуміти під культурними цінностями, а лише наводить їх перелік, як-от: картини, малюнки, акварелі,
різні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни,
кришталю, кераміки, дерева, шкіри, дорогоцінного
та недорогоцінного каміння та металів, кістки, предмети народних художніх промислів, килими, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, монети, медалі,
ордени, художня зброя, книги, рукописи [3, 22].
На думку О. В. Процюка, культурними цінностями є конкретні предмети, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення і призначені
для зберігання, відтворення й охорони [10, 91].
Засновуючись на попередньому визначенні,
можна виокремити такі ознаки культурних цінностей: 1) це конкретні предмети; 2) їм притаманне
художнє, історичне, етнографічне або наукове значення; 3) вони підлягають зберіганню, відтворенню та охороні. Це визначення не позбавлене неточностей. Так, недостатньо коректною є вказівка на
культурні цінності як “конкретніˮ предмети, адже
в законі не подається їх вичерпний конкретизований перелік. Достатньо було б указати на їхній
предметний характер, оскільки цей факт уже дає
можливість усвідомити, що культурні цінності не
є якимись абстрактними утвореннями.
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Набагато більше уваги висвітленню питань
щодо визначення культурних цінностей приділяли
російські науковці. Зокрема, Є. В. Медведєв під
культурними цінностями розуміє унікальні предмети матеріального світу, які є результатом людської
діяльності минулих поколінь або тісно пов’язані з
нею, мають загальнонаціональне або загальнолюдське культурне значення [8, 48]. І. Б. Афонін також
подає власне визначення культурних цінностей, під
якими розуміє матеріальні втілення людської діяльності, яким притаманна унікальність і важливе
історичне, наукове, художнє чи інше культурне значення для суспільства [2, 30].
На теперішній час жодне із запропонованих визначень поняття “культурні цінностіˮ не можна вважати універсальним, оскільки всі вони мають певні
неточності. Зазвичай, ці дефініції за своїм змістом
відображають видовий склад, але не розкривають
сутнісної характеристики культурних цінностей.
Це обумовлює потребу розроблення універсального визначення поняття “культурні цінностіˮ та
закріплення його на законодавчому рівні. На цьому, зокрема, наголосив С. І. Кот, який назвав відсутність єдиного уніфікованого визначення таких
цінностей “однією з проблем правових підходів до
визначення терміну “культурні цінностіˮ [6, 15].
Отже, розроблення універсального визначення
цього поняття допоможе усунути суперечності, які
виникають за визначення сутності культурних цінностей, і, відповідно, сприятиме більш ефективній
охороні цих предметів.
На нашу думку, культурні цінності слід визначити як унікальні (рідкісні) предмети, які є безпосереднім результатом людської діяльності або
тісно пов’язані з нею, мають національне або загальносвітове значення та становлять цінність
для науки або культури [7, 24].
Предмети, які належать до культурних цінностей, за своїми характеристиками є доволі різноманітними. Вони походять з різних джерел, вирізняються
за формою вираження, значенням для суспільства,
багатьма іншими критеріями. Зрозуміло, що всі ці
відмінності відображаються й на правовому регулюванні культурних цінностей, водночас їхній правовий статус набуває специфічного характеру.
Поділ культурних цінностей на матеріальні та
духовні зумовлений багатьма чинниками. До них
можна віднести відмінності у структурі та значенні, яке культурні цінності мають для суспільства,

їхніх ціннісних характеристиках, призначенні. Ось
чому вкрай важливим є те, що за однакової матеріальної форми вираження обидві ці групи мають
зовсім різну ціннісну сутність. Так, виняткове загальносвітове значення матеріальних культурних
цінностей полягає саме в якісних характеристиках
їхньої фізичної форми. Цінність духовних культурних цінностей полягає в тій інформації, яку вони в
собі несуть, а їх форма вираження може бути різноманітною і впливає на зміст лише у виняткових
випадках.
Форма вираження духовних культурних цінностей обумовлює те, що їх сприйняття здійснюється,
насамперед, завдяки інтелектуальним можливостям індивіда, а не так, як це відбувається стосовно
матеріальних культурних цінностей — спочатку візуальне сприйняття суб’єктом того чи іншого предмета й уже потім, як наслідок, мисленнєві процеси
щодо його призначення, значущості, якості виконання, стану збереженості тощо.
Важливим є те, що поділ культурних цінностей
на матеріальні та духовні в нашій державі закріплений на законодавчому рівні. Так, положення,
визначені в ст. 1 Закону України “Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностейˮ, дозволяють виокремити два види культурних цінностей — матеріальні та духовні.
Таким чином було з’ясовано, що матеріальні культурні цінності є унікальними (рідкісними)
утвореннями зі специфічною матеріалізованою
формою. Враховуючи такі їх особливості, варто
з’ясувати місце, яке вони займають у національному культурному просторі України.
Щодо поняття “національний культурний
простірˮ, то на даний час саме в такому формулюванні воно не міститься в національному законодавстві.
Натомість, у ст. 1 Закону України “Про культуруˮ від
14 грудня 2010 року було визначено культурний простір України, як сферу, у якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві
потреби громадян, що охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, періодичні друковані видання та
книговидавничу продукцію, ринок культурних благ,
а також культурно-мистецьке середовище.
Уважаємо, що наведене в Законі України “Про
культуруˮ визначення культурного простору України (за своєю суттю воно і є визначенням національного культурного простору — авт.) доволі однобіч-
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но характеризує національний культурний простір,
залишаючи поза увагою як його творців, так і необхідний для такого творення “інструментарійˮ.
Загальнонаціональний культурний простір має
охоплювати всю територію й усіх громадян нашої
держави. Його метою, зокрема, має бути задоволення духовно-культурних потреб суспільства,
передусім за допомогою якісного українського
культурного продукту й національних каналів
культурного спілкування; поступове нарощення
присутності українського культурного продукту
на національному та світовому ринках і в загальнодержавній структурі культурного споживання
населенням.
Важко не погодитися з тим, як у своїй праці
визначає систему національного культурного простору О. А. Гриценко. Зокрема, названий автор подає його як систему творців культурно-мистецьких
цінностей, виробників культурно-мистецьких товарів і послуг, каналів та мереж культурної комунікації, споживачів культурного продукту та інституцій
регулювання [4, 18–19]. У цьому простежується
структура національного культурного простору,
пропонована в ст. 2 проекту Закону України “Про
національний культурний продуктˮ № 3517-VI, як
сукупність таких елементів, як творці культурномистецьких цінностей (творів, виконань, мистецьких проектів) — автори, виконавці, продюсери,
постановники; національні культурні виробники
(тиражувальники); канали культурної комунікації
(зокрема телеканали, радіоканали, мережі мовлення та кабельне телебачення, кіномережі, мережі
бібліотечних та клубних закладів, мережі промоції
та дистриб’юції культурного продукту); споживачі
культурного продукту, індивідуальні та колективні; регуляторні структури — органи та системи
регулювання інформаційно-культурної діяльності
й саморегулювання культурно-мистецького серед-

овища. До речі, починаючи від прийняття за основу цього законопроекту в 2011 році (його до цього
часу не було прийнято) також не було запропоновано гідних альтернативних законопроектів.
На поліфункціональності національного культурного простору акцентує увагу О. Доманська.
Авторка визначила його, як сукупність відносно самостійних і взаємопов’язаних між собою структур,
які реалізують функціювання суспільних систем з
метою забезпечення просторового функціювання
культури [5, 116–117].
Визначаючи місце матеріальних культурних
цінностей у системі національного культурного
простору, знову ж таки варто звернутися до вже
згадуваного Закону України “Про культуруˮ. Законодавець, визначаючи поняття “національне
культурне надбанняˮ (ст. 1) як “сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної
спадщини…ˮ, зробив вказівку, що “вони мають виняткове історичне значення для формування культурного простору Україниˮ. З цього закономірно
висновується, що без культурних цінностей формування культурного простору нашої держави не
буде повноцінним. Вони можуть бути тим реальним засобом, за допомогою якого національний
культурний простір набуває своєї найважливішої
риси — цілісності.
З огляду на все вище зазначене, матеріальні культурні цінності можна цілком закономірно вважати
тим комунікативним базисом, “інструментаріємˮ,
за допомогою якого можуть взаємодіяти окремі
суб’єкти у структурі національного культурного
простору, зокрема, ті, хто виступають творцями
культурних цінностей (як автори, так і їх законні
представники), а також особи, які зацікавлені у
сприйнятті їхніх матеріалізованих проявів (цільова
аудиторія).
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Мищенко Марина Алексеевна
Материальные культурные ценности в национальном культурном пространстве Украины
Аннотация. В статье исследован такой отдельный вид культурных ценностей, как материальные культурные ценности, и
осуществлена попытка определить место, которое они занимают в национальном культурном пространстве Украины.
Важно то, что разделение культурных ценностей на материальные и духовные закреплено на законодательном уровне
(Законом Украины “О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей”). При этом установлено, что материальные
культурные ценности являются уникальными (редкими) образованиями со специфической материализованной формой.
Материальные культурные ценности вполне закономерно следует считать тем коммуникативным базисом,
“инструментарием”, с помощью которого могут взаимодействовать отдельные субъекты в структуре национального
культурного пространства.
Ключевые слова: культурные ценности, материальные культурные ценности, культурное пространство, национальное
культурное пространство, культурное пространство Украины.

Maryna Mishchenko
Material Cultural Values in National Cultural Space of Ukraine
Summary. This paper aims to analyze such separate type of cultural values as material cultural values and attempts to define its place
in the national cultural space of Ukraine. In the process of working on the article, the methods of analysis, synthesis, comparative legal
analysis and generalization were predominantly used. To our opinion, cultural values are to be defined as unique (rare) objects that are the
direct result of human activity or closely constrained with it, have national or world value and present a value for science or culture.
Division of cultural values into material and spiritual ones in our state is envisaged legislatively, so position of the Law of Ukraine
“About an export, import and return of cultural values” allows distinguishing two types of cultural values — material and spiritual.
Forming of single cultural space of Ukraine will assist in guarding the cultural heritage, returning of cultural values illegally taken
out of the territory of Ukraine, supporting of home producers in the sphere of culture. In this context, cultural values are that important
factor, which assists forming of Ukrainian consciousness, association of society on principles of national unity.
The definition of the “cultural space of Ukraine” given in the Law of Ukraine “On Culture” (which actually defines the notion of
national cultural space) is to a certain degree one-sided and characterizes the national cultural space leaving out of attention its creators
as well as necessary “toolkit”. Without cultural values, forming of cultural space of our state will not be valuable. They can be that real
remedy by means of which national cultural space acquires the major line — integrity.
Thus, material cultural values can be fully appropriately considered that communicative base, an instrument by means of which the
separate subjects of national cultural space can co-operate, in particular, those, which act as creators of cultural values (both authors and
their legal representatives), and also individuals directly perceiving their displays (target audience).
Keywords: cultural values, material cultural values, cultural space, national cultural space, cultural space of Ukraine.

164

Стаття надійшла до редакції 27.12.2017

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГIЯ
I КУЛЬТУРНI ПРАКТИКИ
УДК 784.071.2:[784.9:612.78

ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ:
ПСИХОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ

Захарченко
Ганна Яношівна

народна артистка України,
професор кафедри естрадного
виконавства Національної академії
керівних кадрів культури
і мистецтв

Захарченко
Анна Яношевна

народная артистка Украины,
профессор кафедры эстрадного
исполнительства Национальной
академии руководящих кадров
культуры и искусств

Hanna Zakharchenko

Peopleʼs Artist of Ukraine,
Professor of the Performing Arts
Department, National Academy of
Сulture and Arts Management

© Ганна Захарченко, 2017

Анотація. Дослідження розглядає питання впливу фізіології голосу на
формування професійних навичок вокаліста. Фахове навчання співу — це
складний педагогічний процес. Спів є не лише художньо-виконавським фактором та одночасно творчим розвитком особистості, це перш за все наука
про здоровʼя людини й розвиток її психофізичних можливостей. Для майбутнього вокаліста голос є його інструментом, це могутній емоційний засіб
вираження, завдяки йому людина може передавати настрої, думки, почуття. Задля успіху в професійній діяльності вокалісту необхідно вивчати фізіологію голосового апарату, розвивати, виховувати та плекати голос, який є
його робочим інструментом. У процесі роботи над диханням співак повинен
чітко уявляти й знати, як працюють органи звукоутворення, дихання й мови
під час співу, це нерозривні поняття даного процесу.
У професійному формуванні молодого фахівця-вокаліста, окрім практичного засвоєння вокально-технічних та виконавських навичок, важливу
роль відіграють знання психофізіологічного характеру. Глибоке усвідомлення механізмів процесу звукоутворення на основі дихання, а також оволодіння ґрунтовними знаннями з питань вокальної педагогіки та суміжних наук
й методики викладання співу є запорукою успіху у викладацькій діяльності й
професійній карʼєрі молодого фахівця-вокаліста.
Ключові слова: музика, вокал, спів, фізіологія, психологія, дихання, гортань, слух, дикція, гігієна голосу.

Актуальність. В останні десятиліття в українському суспільстві відбулися значні соціальні зміни. Мистецькі заклади
зіткнулися з жорсткими умовами ринкових відносин, що призвело до зміни пріоритетів у мистецькій освіті. Починаючи з
музичних шкіл та шкіл естетичного виховання, а далі, ознайомившись з умовами вступу до вищих навчальних закладів,
можна відверто сказати про те, що навчати вокалу стали всіх
бажаючих, а не лише обдарованих дітей, а це вплинуло на
якість творчого конкурсного відбору.
Сьогодні перед музичною освітою постало серйозне
питання: яким чином якісно зберегти початкову ланку освіти
та одночасно продовжити та примножити кращі традиції
української вокальної музичної педагогіки? Основою
естетичного виховання та першим кроком до серйозної
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музичної освіти є початкові музичні заклади. Саме
вони повинні формувати молодого митця, його
внутрішній світ, склад мислення, шляхетність духу
та відповідальне ставлення до обраного фаху, що
в подальшому дозволить йому сформуватися, як
цілісній особистості у своїй професії.
Фахове навчання співу — це складний педагогічний процес. Спів є не лише художньо-виконавським
фактором та одночасно творчим розвитком особистості, це, насамперед, наука про здоровʼя людини й
розвиток її психофізичних можливостей. Ми стали
забувати про те, що в Стародавньому світі Сходу та
в Античні часи на Заході виховання людини, її перші кроки до освіти ґрунтувалися на педагогічних
концепціях, у яких однією з важливих складових
були музика й спів, як повноцінні складові виховного процесу майбутнього громадянина й різнобічно розвиненої особистості суспільства.
Стан дослідження. Питанням музичної педагогіки та особливостям розвитку фізіології голосового апарату присвячені роботи музикантів,
вокалістів-педагогів, науковців та медиків, таких
як: В. Антонюк [2], Ю. Василенко [4], Ю. Вілунас
[3], Л. Гончарук [6], Н. Гребенюк [7], Я. Дмитрієва
[8], Д. Євтушенка [9], Т. Павленко [10], О. Рудакова [11], О. Сулерак [12], Р. Юссон [16], Ю. Юцевича
[18] та багатьох інших фахівців.
Мета роботи полягає в тому, щоб охарактеризувати психофізичні аспекти розвитку співацького
голосу, що впливають на формування вокальновиконавської майстерності молодого фахівцявокаліста.
Виклад основного матеріалу. Для майбутнього
вокаліста голос — це його інструмент, це могутній
емоційний засіб вираження, завдяки йому людина
може передавати настрої, думки, почуття. Голос
неможливо поставити таким самим чином, як відбувається настроювання музичних інструментів,
його необхідно розвивати, виховувати, плекати.
Процес професійного опрацювання співацького
голосу набув, з професійної точки зору, назви —
постановка голосу. Як говорив видатний режисер
К. С. Станіславський, основа життя людини —
ритм даний кожному його природою — диханням
[13]. Ритм дихання даний нам природою, тому в
кожного він індивідуальний і залежить від загального стану здоровʼя. Здоровий спосіб життя — це
основна умова професійного звучання голосу.
Сьогодні фахівці з вокалу, педагоги, що навча-

ють співу, приділяють велику увагу фізіології голосу. Так, Валентина Генадіївна Антонюк у своєму
посібнику “Постановка голосуˮ зазначає, що зміст
інформаційного циклу з розвитку співацького голосу у вищих навчальних закладах має включати
відомості про анатомо-фізіологічну структуру голосового апарату, профілактику його захворювань,
співацьке дихання, типи звучання й класифікацію
голосів згідно з регістрами та діапазонами, утворюючи теоретичну базу, на яку накладаються подальші знання основ художнього співу й техніки
вокально-сценічної творчості [2, 5].
Юрій Євгенович Юцевич у своїй роботі “Теорія й методика розвитку співацького голосуˮ
пише: “Навчальні завдання дисципліни “Постановка голосуˮ мають ґрунтуватися на широкому колі
знань про природу та механізми звукоутворення,
закономірностях формування співацького голосу та керування цим процесом, розумінні сутності складних фонаційних явищ, які відбуваються
в людському організмі, забезпечуючи досягнення кінцевого результату — створення художньомузичного образуˮ [17, 3].
Голосовий апарат як біофізична система має
певні складові, насамперед, це система фонації,
гортань (складна система хрящів, зʼєднаних між
собою звʼязками й суглобами, як орган генерації
звуку). Перстевидний, щитовидний та черпаловидний хрящі, захисну дихальну й голосоутворюючу
функцію здійснює надгортанник, своєю чергою,
ніс виконує дихальну функцію. Будова голосових
звʼязок розподіляється на істинні й фальшиві. Важливі функції виконує порожнина рота під час співу,
включаючи мімічну мускулатуру, трахею, бронхи,
легені, головний видихувальний мʼяз — діафрагму.
Щоб зробити голос керованим, перетворити його
на слухняний інструмент, здатний передавати всі
тонкощі емоційного стану людини, добитися найкрасивішого співочого звуку, необхідна кропітка
робота над формуванням співочих навичок, координації всіх частин голосового апарату.
Дихання співака, або співоче дихання, можна
звести до певних моментів. До початку співу весь
корпус учня повинен бути розправленим, груди
трохи підняті, спина й плечі мають бути рівними.
Настрій співака — творчо-активним. Вдих відбувається за допомогою носа легко й безшумно (через
ніс і злегка розкритий рот), стан піднесений, наче
вигукує — “Ахˮ, розширюються нижні ребра, які
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слід утримувати в такому положенні до кінця фонації. Дихання на долю секунди затримується, і
ось на такому затамованому диханні треба починати співати (співати так, начебто продовжуєш втягувати в себе повітря), це допомагає відчути опору звуку. Усі знають, що дихання — основа співу
(звукоутворення), але краще говорити про загальну
роботу всіх важливих елементів звукоутворення:
дихання, голосових звʼязок, грудних головних і носоглоточних резонаторів та артикуляційного апарату. Із цього всього можна зробити висновок, що
кожен елемент звукоутворення однаково важливий,
але найголовніше — це здоровʼя.
Забруднення повітря димом, упровадження в
побут хімії, куріння призводять до тяжких захворювань легенів, хронічного бронхіту, бронхіальної
астми, емфіземи та раку легенів. Пошкоджуються
дихальні шляхи. Верхні дихальні шляхи можуть
бути вражені гострими респіраторними вірусними
інфекціями, ринітом, фарингітом, ларингітом, трахеїтом, під час таких захворювань потрібен спокій
голосових звʼязок. Ні в якому разі не можна залишати без уваги невилікувані вірусні респіраторні
інфекції. Під час співу потрібно слідкувати, щоб
вдих відбувався через ніс, це зволожує повітря,
фільтрує його від забруднення. У співаків, що звикли дихати ротом, часто пересихає слизова оболонка горла й дихальних шляхів, а таємниця красивого
голосу закладена в диханні. Правильне вільне дихання забезпечує політ звучання голосу, тембру й
широку голосову амплітуду.
Виникає питання: що можна назвати співом?
Відповідь дуже проста: це слово, дихання, кантилена. Для поєднання цих принципів у професійному співі необхідно протягом усього навчання як
на практиці, так і в теорії акцентувати увагу на цій
темі. У процесі роботи над диханням співак повинен чітко уявляти й знати, як працюють органи
звукоутворення. Дихання й мова під час співу —
це нерозривні поняття процесу звукоутворення.
Важливим у цьому процесі є положення гортані,
моменти входу, еластичність дихання. Гортань і
дихання утворюють співацький звук, у цей момент
народжується співацька форманта.
Гортань — це орган, який повʼязаний з дихальною функцією і виконує чотири функції: дихальну,
захисну, ковтальну та голосоутворюючу. Важливо
знати, що в корі головного мозку гортань має своє
“представництвоˮ в зоні слухового аналізатора.

Слух є головним регулятором гортані та голосників
під час співу. Функція гортані і функція дихання в
процесі звукоуворення тісно повʼязані між собою.
Перепоною вільного дихання, тобто виходу дихання в процесі звукоутворення, є голосова щілина. У
проходженні коливання голосових звʼязок під час
утворення звуку бере участь дихальний потік, тобто
працює все разом і ритмічно. Це робота вокальнотілесної схеми, комплекс мʼязово-вібраційних відчуттів, що виникають у співака в процесі фонації.
Вокально-тілесна схема — це комплекс мʼязововібраційних відчуттів, які виникають у співака під
час фонації. Вона складається з девʼяти основних
зон: 1) піднебінно-зубної; 2) піднебінно-задньої; 3)
задньоглоткової; 4) гортанної; 5) кістково-лицьової
(маска); 6) внутрішньо-трахейної; 7) грудної клітини; 8) черевно-діафрагмової; 9) нижньочеревної. Вони складають своєрідну “клавіатуруˮ відчуттів, яка в поєднанні з різними видами слуху
(звуковисотний, тембровий, ритмічний тощо) дає
можливість співаку керувати процесом фонації. Із
цих девʼяти основних зон для співацького процесу
складаються відчуття в зонах: (1) це опора звучання, (2) піднебінно-задньої; (5) “маскаˮ (8) черевнодіафрагмової та (9) опори дихання [19].
За визначенням Ю. Юцевича, “вокально-тілесна
схема — це комплекс відчуттів різного походження (вібраційних, мʼязових, барорецептивних),
які забезпечують уявлення співака щодо процесу
голосоутворенняˮ [17, 78].
Дефініцію вокально-тілесної схеми запропонував А. Сулерак у 1955 році, хоча її наукове обґрунтування й докладний детальний опис зробив видатний французький дослідник (фізіолог та психіатр)
Рауль Юссон у 1952 році. Французький учений
зробив великий внесок у зʼясування фізіологічного
процесу звукоутворення. Він мав професійну вокальну освіту й довів, що змикання й розмикання
голосових звʼязок залежить не лише від дихання,
відстоював позицію абсолютного самостійного
функціонування гортані, яка, своєю чергою, рефлекторно зумовлює коливальну функцію голосників. Ось і відповідь на те, чому звʼязки працюють
тоді, коли людина не співає, а лише слухає спів.
Учений дослідив рефлекторний звʼязок між
трійчатим лицевим нервом (район носової порожнини й придаткових пазух) і голосовими звʼязками.
Також він довів, що фізіологічною основою вокального слуху є складна взаємодія різних систем люд-
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ського організму: слуху, мʼязів, зору, вібраційної
чутливості. Під час співу нервова система співака
сприймає велику кількість подразників від різних
органів чуття [10, 20].
Загалом щодо теорій звукоутворення, то до
відкриття Р. Юссоном його нейрохронаксичної теорії уже в ХVIII столітті (1741р.) існувала
мʼязовоеластична (міоеластична) теорія звукоутворення французького анатома і фізіолога Феррана.
Згідно з цією теорією голосові звʼязки коливаються в результаті проходження повітря між їхніми
зімкненими краями. Голосові звʼязки коливаються пасивно, і частота їхніх коливань залежить від
еластичних властивостей голосників. Отже, відповідно до цієї теорії, основним фактором голосоутворення є тонус внутрішніх мʼязів гортані та тиск
повітря в трахеї.
Ця теорія існувала до кінця ХІХ століття, поки
не сконструювали прилад стробоскоп, що дав
можливість спостерігати за коливанням голосових
звʼязок.
З часом Р. Юссон, опираючись на результати
фізіологічних досліджень людського голосу, а саме
голосоутворення, сформулював нейрохронаксичну теорію. Його послідовники вважають, що під
струменем повітря голосові складки коливаються
не пасивно, а скорочуються й розслабляються під
впливом нервових імпульсів, що йдуть з великої
кори головного мозку по нижньогортанному нерву.
Скорочення голосових звʼязок дорівнює частоті нервових імпульсів, які надходять по зворотньому нерву [10, 21].
Важливе місце в процесі звукоутворення займає мʼяке піднебіння, як регулятор звукоутворення. Звук гортані сам по собі не має забарвлення,
потрібно задіяти всі резонатори, що мають вплив
на якість голосу, зокрема верхній та нижній резонатори.
Верхній резонатор включає в себе з голосового
апарату все те, що розташоване вище гортані: глотку, ротову та носову порожнини, придаткові пазухи
носа.
Нижній резонатор — це грудна порожнина,
трахея та бронхи. Резонатори виконують сім функцій: енергетичну, генераторну, фонетичну, естетичну, захисну, індикаторну, активізуючу. Кожна з
вище зазначених функцій відіграє важливу роль у
процесі звукоутворення. Так, наприклад, функції
несуть у собі такі характеристики:

1) енергетична функція на багато разів посилює
людський голос;
2) генераторна функція робить слабкий неестетичний голос голосових складок звучним, міцним
і приємним;
3) фонетична функція сприяє гнучкості, ротова
порожнина, губи, щелепа завдяки цьому стають
податливим резонатором, застосовуються по типу
голосного звука;
4) естетична функція резонаторів полягає у формуванні тембру голосу;
5) захисна функція дозволяє голосовим складкам
працювати в оптимальному режимі без великих фізичних зусиль, тобто резонатори добре посилюють
звук без його форсування;
6) індикаторна функція надає можливість перепровірити роботу вокальних резонаторів через відчуття вібрації звуку в грудях (трахеї) або носовій
порожнині (у масці);
7) активуюча функція суто фізіологічна й рефлекторна; поза нашою волею, коли звук резонує сам по
собі, відбувається активізація усіх резонаторів гортані та голосників; під час натхненного співу звук
ніби “струменитьсяˮ з очей, грудної клітини, рук,
бринить усе тіло співака, яке є єдиною резонаторною енергобазою.
Еталоном звучання голосу завжди був і буде
голос співака. Однією з головних умов успішної
роботи педагога-вокаліста є сувора послідовність у
роботі, зміцнення голосового апарату на основі вивчення психофізичної індивідуальності студента,
особливостей структури його голосового апарату,
позбавленого сторонніх домішок, це має бути красивий тембр, природно-барвистий гнучкий голос.
У роботі зі студентом необхідно його застерігати
від поглиблення звуку, “гудкоподібностіˮ, звучання
повинне бути близьким, округлим чітко зібраним у
високій позиції.
Викладач повинен бути широко-ерудованою людиною, мати особистий концертний досвід та знати
основні досягнення науки у вокальній галузі, методики роботи з голосом та його розвитком. Класична
фраза, яку можна почути на заняттях з вокалу, —
“Підтягніть живіт!ˮ Це ключ до всіх проблем з голосом, що виникають. Педагог повинен знати й розшифрувати цю фразу, а студент повинен мати чітке
уявлення про дихання під час співу, знати всі його
нюанси та уявляти їх звʼязок з характером звуку.
Дихання й мова під час співу — це нерозривні
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поняття процесу звукоутворення. Механізм роботи
зі студентом під час уроку досить простий. Після
того, як студент займе правильну співацьку позицію (підтягнутий живіт), потрібно зʼєднати трахею
з горлом, тому що секрет налаштування голосу полягає саме в цьому. Виникає питання: яким чином
зʼєднати трахею з горлом? Потрібно, насамперед,
розслабити горло, зробити позіхання, кадик у цей
момент опускається вниз, і ми отримуємо в роті
відчуття пустоти, що називається формантою. Таким чином ми збільшуємо пустотний простір, і
в цей момент зʼєднується гортань і трахея, і звук
без усяких перешкод піде вільно. Також потрібно
памʼятати, що ми повинні використовувати нижньореберно-діафрагматичне дихання. Дихання під час
співу потрібно брати через ніс. Під час співу в роті
повинно виникнути таке відчуття, неначе ви продовжуєте брати дихання, але це теж важкий процес,
що потребує суворої послідовності в роботі зміцнення голосового апарату на основі вивчення психофізичної індивідуальності студента. Велика кількість співаків, на жаль, насправді не є правильного
поняття про дихання, високу позицію, форманту, а
також не усвідомлює своєї фізіології. Не вміє використовувати резонатори, точну атаку звуку (без
підʼїздів).
Розмовляти в житті й на сцені теж потрібно на
співацькій позиції, тобто на диханні, тоді розмова вас не втомлюватиме. Потрібно звертати увагу
на сталість тону, не припускати підʼїздів, стежити
за прозорістю й чистотою звуку. Різноманітність
тембрів залежить від спрямування струменя повітря (звукових хвиль), положення рота й резонаторів. Голосні звуки формуються в роті, а не в горлі.
Під час співу не слід опускати голову — це шкодить звукоутворенню. Стрій, тональність і резонатори треба відчувати до подання співацького тону.
Обовʼязково потрібно готувати дихання під час
музичних пауз, а також не виключатися з тональності й загального робочого настрою під час пауз,
не втратити вокальну позицію — ось, що важливо.
Необхідно уважно слухати себе й інших та аналізувати зауваження педагога, аналіз, а не імітація, є
основою вокального мистецтва.
Голос людини — це великий могутній засіб, що
відображає різноманітні емоційні відтінки наших
почуттів. За допомогою голосу спів набуває й лікувальних властивостей, ще тисячі років тому люди
знали про зцілення співом чи окремо взятими зву-

ками. Співацькі звуки широко використовуються в
практиці йоги, у молитвах буддизму, ісламу, іудаїзму, також великого значення набув спів у християнстві.
Цікавим та визначним науковим досвідом щодо
природи звуку стало відкриття вченого-фізика,
академіка Міжнародної академії енергоінформаційних наук, керівника лабораторії біолокації та
вібраційної фізики, доктора фізико-математичних
наук Інституту мінералогії, геохімії і кристалохімії
рідкісних елементів РАН Охатріна Анатолія Федоровича. Це мікролептонна теорія поля. Учений довів існування найменших дуже легких елементарних частинок у природі, що мають характеристики,
подібні до торсіонного, аксіонного та спінорного
фізичного поля. Таким чином, Охатрін довів та
опрацював мікролептонну теорію звуку.
Мікролептони — це найменші частинки, що без
перешкод проходять крізь тверді тіла, це вібрації,
що збуджують не лише молекули повітря, але й
набагато менші частинки. Учений сфотографував,
як звуки поширюються над землею кільцями та колами, і саме лептонні кола можна бачити над храмами, у яких проходить богослужіння, також чіткі кола розходяться від звуків церковних дзвонів.
Мабуть, про це явище люди знали з давніх часів,
недарма на іконах святих зображували з німбом
над головою. Реальність цієї теорії підтверджують
квантові фізики — кожен предмет матеріального
світу має квантову оболонку [10].
Сам вчений стверджував, як індійські йоги та
тібетські монахи омолоджують свій організм співом священної мантри “АУМˮ, так християни зцілюються від читання та співу молитов та звучання
церковних дзвонів.
Висновки. У професійному формуванні молодого фахівця-вокаліста, окрім практичного засвоєння вокально-технічних та виконавських навичок,
важливу роль відіграють знання психофізіологічного характеру. Глибоке усвідомлення механізмів
процесу звукоутворення на основі дихання, а також оволодіння ґрунтовними знаннями з питань
вокальної педагогіки та суміжних наук (фізіології,
психології, біофізики, орфоепії, фоніатрії, гігієни
голосу), методики викладання співу є запорукою
успіху у викладацькій діяльності та професійній
карʼєрі молодого фахівця-вокаліста. Голосовий
апарат — це робочий інструмент співака, який він
повинен вдосконалювати та плекати.
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Захарченко Анна Яношевна
Вокально-исполнительское мастерство: психофизические аспекты развития певческого голоса
Аннотация. Исследование рассматривает вопросы влияния физиологии голоса на формирование профессиональных
навыков вокалиста. Профессиональное обучение пению — это сложный педагогический процесс. Пение является не только
художественно-исполнительным фактором и одновременно творческим развитием личности, это прежде всего наука о здоровье
человека и развитие его психофизических возможностей. Для будущего вокалиста голос является его инструментом, это
мощное эмоциональное средство выражения, благодаря ему человек может передавать настроения, мысли, чувства. Для успеха
в профессиональной деятельности вокалисту необходимо изучать физиологию голосового аппарата, развивать и воспитывать
голос, который является его рабочим инструментом. В процессе работы над дыханием певец должен четко представлять и
знать, как работают органы звукообразования, дыхания и речь во время пения, это неразрывные понятия данного процесса.
В профессиональном формировании молодого специалиста-вокалиста, кроме практического усвоения вокально-технических
и исполнительских навыков, важную роль играют знания психофизиологического характера. Глубокое осознание механизмов
процесса звукообразования на основе дыхания, а также овладения глубокими знаниями в вопросах вокальной педагогики и
смежных наук, методики преподавания пения, является залогом успеха в преподавательской деятельности и профессиональной
карьере молодого специалиста-вокалиста.
Ключевые слова: музыка, вокал, пение, физиология, психология, дыхание, гортань, слух, дикция, гигиена голоса.

Hanna Zakharchenko
Vocal and Performing Skill: Psychophysical Aspects of the Singing Voice Development
Summary. This article examines the effects of voice physiology on the formation of professional vocal skills.
In recent decades, significant social changes have taken place in Ukrainian society. Artistic institutions faced harsh conditions of
market relations, which led to the change of priorities in artistic education. Starting from music schools and schools of aesthetic education,
and then according to the higher educational institutionsʼ admission terms, one can frankly say that all those who wanted, not just gifted
children, were taught the vocals, which influenced the quality of creative and competitive selection.
Today, a serious question of how to maintain the quality of primary education and, at the same time, continue and increase the best
traditions of Ukrainian vocal music education arose for the musical education. The basis of aesthetic education and the first step towards
serious musical education are the primary musical institutions. They are to form young artists, their inner world, the way of thinking, the
nobility of spirit, and responsible attitude to the chosen profession, thus, allowing them in future to be formed as an integral personality
in their profession.
Professional singing is a complex pedagogical process. Singing is not only an artistic and performing factor and, at the same time,
a creative development of personality; primarily, it is a science of human health and development of oneʼs psychophysical capabilities.
For the future vocalist, the voice is the instrument, the powerful emotional means of expressing feelings, moods, and thoughts. In order to
succeed in vocational activities, the vocalist must study the physiology of the vocal apparatus, develop and nurture voice that is the one's
working tool. While working on breathing, the singer must clearly imagine and know how the sound-forming organs, respiratory system,
and organs of speech function during singing which are the inseparable notions of this process.
While forming a young professional vocalist, apart from the practical mastering of vocal, technical, and performing skills,
psychophysiological knowledge plays an important role. A deep awareness of the mechanisms of the sound forming process based on
breathing as well as mastering profound knowledge on vocal pedagogy and related sciences and techniques of teaching singing are the key
to success in teaching and professional career of a young vocalist.
Keywords: music, vocal, singing, physiology, psychology, breathing, larynx, hearing, diction, voice hygiene.
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Анотація. Стаття присвячена розкриттю сучасних способів шифрування й запису музичного матеріалу за допомогою новітніх комп’ютерних
технологій. Музичні комп’ютерні технології існують завдяки різноманітним комп’ютерним засобам, які постійно оновлюються та вдосконалюються. Автори проводять порівняльний аналіз професійних комп’ютерних
нотних редакторів, що дають змогу створювати, записувати, редагувати, видозмінювати музику, фіксувати її у вигляді записів на аудіоносіях,
друкованої та аудіовізуальної мультимедійної продукції. Наголошують на
актуальності вивчення та застосування MIDI-нотації як сучасного способу шифрування й запису музичного матеріалу в навчальних дисциплінах
“Музично-інформаційні технологіїˮ, “Мультимедійні технологіїˮ, “Музичне редагуванняˮ, “Комп’ютерна нотографіяˮ для студентів вузів та коледжів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями комп’ютерного нотного
набору.
Ключові слова: новітні комп’ютерні технології, нотний текст, MIDIнотації, комп’ютерні нотні редактори, аудіовізуальна мультимедійна продукція.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень.
Питання щодо графічного запису музики відносяться до числа
найменш розроблених у музикознавстві. Як зазначає І. Воробйов, питання щодо особливостей і розшифровки письмового
запису музики (наприклад, невменної, знаменної, мензуральної, барочної, класичної, сучасної) отримали достатнє висвітлення в спеціальній літературі (В. Апель, М. Бражніков, І. Барскова, Е. Дубинець, Ф. Дудка, Л. Зубарєва, І. Способін, Г. Супонєва, П. Трубінов та інші) або були розглянуті в дослідженнях історико-теоретичного характеру, але на даний момент не
існує цілісного аналізу розвитку нотної графіки [1].
Мета статті. Розкрити сучасні способи шифрування й запису музичного матеріалу за допомогою новітніх
комп’ютерних технологій. Провести порівняльний аналіз професійних комп’ютерних нотних редакторів, що дають змогу
створювати, записувати, редагувати, видозмінювати музику,
фіксувати її у вигляді записів на аудіоносіях, друкованої та аудіовізуальної мультимедійної продукції.
Виклад основного матеріалу. Для того щоб музика могла
виконуватися не тільки композитором, але й іншими музикантами, вона повинна бути зашифрована автором на матеріальних носіях за допомогою візуально зрозумілої знакової систе172
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ми. До появи електронної апаратури та комп’ютерів
це була писемність. Як відомо, в області музичного
мистецтва письмова (візуально-графічна) фіксація
звучання музики здійснюється за допомогою нотації. За самого процесу створення візуальної матриці музичного твору виникають певні проблеми,
оскільки з’являється потреба практично неможливого — фіксації зовнішнього й внутрішнього руху
музики, формалізації того, що не має форми. Тому
пошук письмових способів запису музики був досить важким для музикантів, і через це в історії
музичного мистецтва з’явилась велика кількість
систем графічної фіксації музики.
У середньовічній європейській музичній культурі виникла і сформувалась нотна графічна система письмового запису музики. Слово “нотаˮ
(спочатку — загальна назва будь-якого письмового
знаку) у свідомості музикантів протягом декількох століть, ще з часів Гвідо Аретинського, тісно
пов’язане з певними графічними символами, які
розміщені на п'ятилінійному нотоносці та визначають тривалість і звуковисотність окремих звуків.
Разом з тим нотний запис являє собою всього
лиш один з можливих способів письмового шифрування музики (нотації). Хоча він є зовнішнім проявом певної системи музичного мислення, однак
принципово відрізняється від інших систем запису
музики (наприклад, від буквеної шифровки музики
древніми греками або крюкового запису знаменного розспіву) і, маючи велику кількість переваг, не
вирізняється вичерпною універсальністю.
Уже з XVI століття в нотних записах стали використовувати цифрові позначення генерал-баса,
а з кінця XIX століття обмеженість можливостей
запису музики за допомогою нот стала очевидною
для багатьох композиторів. Саме тому в нотних записах XX століття з’явились графічні знаки, які не
є нотами (риски, крапки, ліги, знаки альтерації),
а також словесні позначення (темпові, емоційновиражальні). Отже, перерахуємо принципи музичної нотації:
• буквена (графеми на основі грецького, пізніше латинського алфавіту);
• невменна (без точного позначення звуковисокості, але зі вказівками на агогіку, динаміку та інші
виконавські нюанси; використовувалася, головним
чином, для запису вокального одноголосся в католицькому та православному побуті; у староруському богослужінні — “крюкиˮ);

• лінійна (у тому числі квадратна, яка точно
фіксує висоту; особливо значуща історична форма нотації — мензуральна, яка фіксує й висоту, і
ритм);
• табулатура (скорочений запис для струнних
щипкових інструментів, для органа);
• змішана (дасійська, буквено-лінійна, у ній у
ІХ столітті зафіксовані перші зразки європейського професійного багатоголосся; генерал-бас епохи
бароко; джазова нотація ХХ століття, що поєднує
буквено-цифровий і лінійний запис);
• компʼютерна (за основу прийнятий формат
MUSIC XML (англ.));
• експериментальна (різні неуніфіковані форми письмової фіксації музики, що застосовувалися
в творах авангардистів ХХ століття).
Комп’ютерні програми для нотації, які стали
виникати ще в 1970 роках, сьогодні мають широке поле дії: творче, навчальне, виробниче. Ними
користуються видавництва, вони затребувані в
кіноіндустрії й на телебаченні (для підготовки
партитур і окремих інструментальних партій). У
них працюють багато професійних композиторів і
аранжувальників, вони міцно ввійшли до освітніх
програм (особливо в США, зокрема, Джульярдської школи й Музичного коледжу Берклі), без них
не обходяться навіть любителі-колекціонери музичної творчості за допомогою використання нот
через мобільні пристрої [7].
Не секрет, що сучасні нотні бібліотеки та
інтернет-архіви (наприклад, у Росії досить популярний відкритий Нотний архів Бориса Тараканова), крім оцифрованих традиційних паперових
видань, часто складаються з нот, створених за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. У
глобальній цифровій мережі з’являються нотні
магазини професійних видань і навіть так званого
“саміздатуˮ, що подібні до, відповідно, англійського Score Exchange і швейцарського MusicaNeo,
інформаційні портали типу російського “Нотоводства Петра Трубіноваˮ, а також спонтанні інтернетспівтовариства для обміну нотами.
Нотні цифрові технології настільки масштабно
ввійшли до чинної практики, що перетворилися
на важливу одиницю музичної культури. За цього
цифрові ноти грають роль не тільки знаків на екрані, але й безпосередньо пов’язані зі звуком і його
тембрами (електронні ноти звучать), вони стають
мультимедійними навчальними матеріалами (аудіо-
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й відеоноти навчають музики), автоматизованим
помічником (наприклад, розгорнені інструментальні нотні партитури в цифровому форматі миттєво
транспонуються), вбудованим цифровим модулем
(наприклад, до аудіо- або відеоредактора) тощо.
Упровадження нотних засобів у суміжні області творчості та освіти стало головним принципом
розвитку нотно-цифрових технологій XXI століття,
завдяки яким можливості нотографії стали доступні більш широкому кругу користувачів. До того ж
у цій області існує немало місіонерів, що створюють свої комп’ютерні програми для безкоштовного
користування (наприклад, нотографічний додаток
MuseScore Вернера Швеєра, 2009) [2].
Зазвичай, комп’ютерний набір нотної інформації відбувається двома способами: або мишкою (за допомогою віртуальної клавіатури) й на
комп’ютерній клавіатурі, або для цього використовується зовнішня MIDI-клавіатура, або інші MIDIконтролери, наприклад, MIDI-гітара або електронна ударна установка. Таким чином, цифровий
нотний запис безпосередньо пов’язаний з грою на
MIDI-інструменті. Крім того, звукове відтворення
й слухання партитур також можливе завдяки MIDIтехнологіям, тобто віртуальним інструментам,
MIDI-плеєру.
Сьогодні з’явилось багато різних периферійних пристроїв, що підключаються через MIDIінтерфейс. Енциклопедії дають чисто технічні пояснення, але цього замало для загального поняття
суті процесу.
MIDI (англ. Musical Instrument Digital
Interface — цифровий с музичних інструментів) — стандарт цифрового звукозапису на формат
обміну даними між електронними музичними інструментами. Інтерфейс дозволяє одноманітно кодувати в цифровій формі такі дані, як натиснення
клавіш, настройку гучності та інших акустичних
параметрів, вибір тембру, темпу, тональності тощо
з точною привʼязкою у часі [10].
У системі кодувань наявні безліч вільних команд, які виробники, програмісти й користувачі
можуть використовувати на свій розсуд. Тому інтерфейс MIDI дозволяє, крім виконання музики,
синхронізувати управління іншим обладнанням,
наприклад, освітлювальним, піротехнічним тощо.
Послідовність MIDI-команд може бути записана на будь-який цифровий носій у вигляді файлу,
передана по будь-яких каналах зв'язку. Відтворю-

ючий пристрій, або програма, називається синтезатором, або секвенсером MIDI, і фактично є автоматичним музичним інструментом.
MIDI, як окремий протокол (але ще не стандарт) був задуманий фірмами Roland і Sequential
Circuits для своїх синтезаторів. До моменту створення стандарту MIDI кожна фірма-виробник синтезаторів мала свою систему зберігання всіх цих
даних (секвенсори). Спочатку це були дискети,
і їхнього об’єму 1, 5 Мб вистачало як для збереження всіх параметрів регуляторів та кнопок, так і
для інформації про композиції, що зіграні на цьому
синтезаторі. Але проблема була в тому, що інформація читалася тільки на тому синтезаторі, на якому вона була створена. Навіть у межах однієї фірми синтезатори мали різні, не сумісні між собою
системи збереження даних. Тобто, певної системи
як стандарту ще не було, і кожний виробник придумував свої фішки й особливості. А коли ламався
синтезатор або його треба було негайно змінити на
інший, то інформацію із попереднього прочитати
було неможливо.
До початку 80-х років склалися всі передумови
для появи нового стандартного інтерфейсу, який би
дозволив обʼєднувати між собою й підключати до
комп’ютера різні електронні музичні інструменти.
Тому на конференції Національної асоціації виробників музичної апаратури (National Association
Music Manufacturers (NAMM), США), що відбулася в січні 1982 року, фірми з виробництва електронної музичної апаратури Roland, Yamaha, Е-mu,
Oberhaim, CBS-Rhodes, Korg і Осtave Plateau прийшли до угоди про стандарт, пов’язаний з організацією цифрового інтерфейсу для музичних пристроїв. Результатом цього стало створення специфікації
MIDI 1.0 (Musical Instrument Digital Interface), що
включає стандарт на апаратну й програмну частини, що призначений для організації мережі електронних інструментів.
Спочатку MIDI-формат був створений для того,
щоб електромузичні інструменти (синтезатори)
різних виробників могли управляти звуками один
одного. Синтезатори — це ті ж комп’ютери, де є
клавіатура, кнопки, процесор (генератор звуку) і
прилади для виводу результату звуку (на екран і на
аудіовихід). Усередині цього комп’ютера постійно
передається певна інформація від клавіатури та
управляючих кнопок до процесора, а потім на генератор для подальшої обробки.
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MIDI-формат як універсальна конвергентна
система, не просто надрукованих, а “звучнихˮ нот,
сьогодні практикується у всьому світі. Узяти, наприклад, сучасну програму MagicScore Maestro 8.
Тут можна не тільки бачити кібернетичні алгоритми для поліграфії (наприклад, можливість автоматичного форматування партитур і створення їх
окремих партій), але й чути, як ноти відтворюються в плеєрі.
У багатьох цифрових нотних редакторах існує
можливість набудувати силу удару (натиснення) для
кожної звучної ноти, а самі ноти згодом зберегти в
MIDI-форматі та перенести в програму-секвенсор,
призначену для створення музичного звуку [5]. І в
цьому можна бачити ще один рівень технологічної
та естетичної конвергенції, що дозволяє цифровим
нотам не просто звучати, але й безпосередньо брати участь у створенні звукових треків.
Універсальні цифрові формати розробляються
й для самих нотних редакторів, для можливості
перенесення файлів з однієї програми в іншу (а також використовування їх в MIDI-секвенсорах). Наприклад, сьогодні у багатьох програмах-нотаторах
присутній формат Music XML, що створений
у Recordare LLC і розробляється корпорацією
MakeMusic (Мінесота), яка пріоритетно займається випуском нотного редактора Finale (і декількох
додаткових, пов'язаних з ним програм), що лідирує
у світовій індустрії музики та багато в чому диктує напрям розвитку цифрового нотодрукування й
цифрових стандартів [5].
Давайте розглянемо основні програмні пакети,
які пропонують нам розробники. У цьому переліку
можемо зазначити такі програми: Encore, Score for
Dos, Musette, Canorus і Musescore, Finale, Sibelius.
Encore — програма непрофесійна. У ній досить
зрозумілий інтерфейс, але дуже мало можливостей.
Система розстановки об’єктів на нотному стані й
біля нього вкрай недосконала [11].
Крім стандартних можливостей з набору й редагування нотного матеріалу, відтворення нотного
запису музики, Encore має низку цікавих рішень.
Перевагами цього редактора можна вважати можливість здійснювати запис нот для восьми незалежних голосів і підтримку партитури, що складається
з 64 нотних лінійок. Ноти під час друку виглядають
не дуже добре. Програма вміє читати файли midi,
mus (Finale), щоправда не всіх версій, і зберігати у
форматах enc, midi [12].

Однією з перших програм-нотаторів є програма
Score (спочатку для DOS), яка була розроблена каліфорнійським композитором, професором музики
Стендфордського університету Лелендом К. Смітом (у Лабораторії штучного інтелекту, а пізніше в
Центрі комп’ютерних досліджень музики та акустики (CCRMA). Перша версія програми з’явилась
уже в 1971 році [3].
Програми Musette, Canorus і Musescore є безкоштовними нотними редакторами. У них досить непоганий функціонал, за допомогою якого
музиканти-початківці, можуть освоїти набір нот.
Musette є нотним редактором, у безкоштовній версії якого реалізована можливість здійснення основних операцій з нотного набору.
Canorus — редактор, що призначений для
музикантів-початківців. Він може робити можливим запис, редагування, виведення на друк і експортування в MIDI нотних партитур, акордів і текстів.
Musescore є безкоштовною альтернативою
платним нотним редакторам. У цій програмі набирати ноти можна за допомогою мишки або MIDIклавіатури. У програмі також реалізована можливість експорту готового матеріалу у формат MIDI
[12].
Проте в сучасній музичній індустрії лідерами
є дві комерційні нотно-комп’ютерні програми —
Finale (американського походження) і Sibelius (британського походження), які настільки динамічно
розвиваються, у тому числі в конкурентній боротьбі між собою, що виробники інших комп’ютерних
нотних додатків за ними не встигають [3].
Програми, як і багато інших, не були створені
спочатку для нині популярних операційних систем
Windows і Macintosh, і відповідні версії були випущені лише на стику тисячоліть.
Першу версію програми Finale розробив Філ
Ферренд, піаніст, композитор, письменник, кінокритик. Він написав оригінальну версію програмного забезпечення для Coda Music Technology, фірми, яка пізніше була продана компанії Net4Music
(згодом перейменованої в MakeMusic). У інтерв’ю
для журналу “Медіамузикаˮ 15. 01. 2013 р. Філ
Ферренд сказав: “Як розробник музичного програмного забезпечення я прийшов до думки, що
існує два типи музикантів: інтуїтивісти й аналітики. Інтуїтивіст сприймає музику на емоційному
рівні, а аналітик розглядає взаємодію її різних ком-
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понентів. Я завжди був, насамперед, музикантоманалітиком, а тому мене не стільки цікавило звучання інструментів (адже це тільки слухове представлення музики), скільки візуальне представлення музики — ноти. Музика як така є серією
взаємодії тимчасових структур, тональностей,
засобів виразності, повторень. Й інтелектуальний
досвід вивчення нот, розшифровки зв’язків між
різними елементами музики — це приблизно те ж
саме, що робить на базовому рівні програміст: він
кодує взаємозв’язки. Тому невипадково, що саме
музиканти-аналітики стають добрими програмістами. Іншими словами, я вважаю, що мені допомогли не самі пізнання в музиці, а мій підхід до
музикиˮ [6].
Наприклад, Sibelius (програма названа на честь
фінського композитора) у 1986 році задумали англійські студенти-близнята Бен і Джонатан Фіни з
метою полегшити працю переписувача нот. Уперше програма була реалізована для Risc OS (1993),
а версії для Windows і Macintosh з’явилися в 1998–
1999 роках.
Назва програми Sibelius і компанії Sibelius
Software (з 2006 року права на Sibelius належать
північноамериканській корпорації Avid Technology,
р. Берлінгтон), що випустила програму, співзвучні
з прізвищем фінського композитора Яна Сібеліуса. Нерідко виникає припущення, що це ім’я було
вибране тому, що прізвище засновників фірми —
Фіни. Утім, самі брати Фіни стверджують, що не
пам’ятають причину, за якої було вибране саме це
імʼя [7].
Первинна версія для Acorn називалася Sibelius
7, але цифра 7 не була номером версії, а, можливо,
була натяком на сьому симфонію Сибеліуса. У версіях для Windows і Macintosh цифра 7 була відкинута й замість неї використана звичайна нумерація
версій. 7 версія Sibelius вийшла в 2011 році, у 2015
році з’явилася 8 версія, у березні 2016 року версія
8.2. 2017 рік ознаменувався версією Сибеліуса 8.6.
Finale та Sibelius дуже широко використовуються професіоналами видавничих і освітніх установ,
під час створення музики (саундтреків) для театральних вистав, телебачення, відеоігор, кінематографа. Наприклад, музика оскароносного ігрового
фільму “Авіаторˮ (2004, режисер Мартін Ськорсезе, композитор Ховард Шор) та оскароносного
мультфільму “Рататуйˮ (2007, режисер Бред Берд,
композитор Майкл Джаккіно) була виконана й за-

писана симфонічним оркестром на нотному матеріалі, виготовленому в комп’ютерному редакторі
Finale .
У програмі-нотаторі присутні багато додаткових
алгоритмів, наприклад, які дозволяють створювати
в нотах автоматичну гармонізацію мелодії, розпізнавати відсканований текст, зберігати зображення
не тільки в растровому (TIFF), але й у векторному (EPS) графічному форматі (за цього можливий
друк нотних партитур абсолютно різного розміру:
від мікроскопічного до гігантського).
Крім того, цифровий нотний редактор сьогодні
має низку переваг у програванні партитур. Наприклад, програвання партитури може здійснюватися
в режимі human playback (так званого “олюдненого звучанняˮ), тобто із запрограмованими елементами агогіки, особливостями звуковидобування
інструментів, темпових мікро-відхилень тощо.
Також програвання віртуальними інструментами
оснащене семплами високої якості, що є для композитора або аранжувальника значною підмогою
під час створення або інструментування музики,
адже її можна тут же реально прослуховувати (а за
необхідності відкоригувати) зі всіма тембровими
відтінками.
Так, у базі Finale закладено понад 400 звуків Garritan Personal Orchestra (бібліотека звуків
створювалася арфістом Гері Геррітаном). Тепер у
нотний проект стало можливим додавати і звукову
доріжку, імпортувати або записувати (надалі синхронізувати) аудіо, уводити звук через мікрофонний
вхід (деколи перетворюючи його в нотний текст), а
також конвертувати ноти в аудіофайл (наприклад,
WAV- або MP3-формат).
У цифрований нотографічний редактор вбудовується навіть відеоплеєр. І це вже не просто нотодрукування, а ціла конвергентна музична студія.
Невипадково, що вид нотного тексту на екрані (нотний інтерфейс) може бути сторінками, стрічкоюпрокруткою, а також віртуальною студією, коли
кожний нотоносець одержує додаткові функції
MIDI-доріжки (з можливістю призначення на неї
віртуального інструменту, регулюванням гучності
й стереобази).
Цифрова інформація про графічне зображення
нот перетворила їх на музичну категорію, відмінну від традиційних друкарських ресурсів. В основному це відбулося в процесі конвергенції нотного
зображення і звуку. Й обʼєднання технологічних
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засобів відбувається постійно й далі. Якщо раніше
в більшості випадків у нотний редактор упроваджувалися елементи MIDI-плеєра, то тепер цілеспрямовано об’єднуються й нотні засоби, і MIDIредактор, і аудіо-редактор, і відео-редактор.
Наприклад, це можна спостерігати в цифровій
студії звукозапису ProTools, у яку гармонійно інтегрований Sibelius: ця інтеграція, наприклад, була
вдало використана під час створення блокбастера
“Аватарˮ (2009, режисер Джеймс Кемерон, композитор Джеймс Хорнер). А програма Finale глибоко
впровадилася в освітній процес, побудований на
музично-комп’ютерних технологіях, що вирішує
чималу кількість завдань музичної освіти: всілякі
картки-задачі, головоломки, вправи й розгорнений
словник музичних термінів.
Інтеграція нотного редактора Finale в освітню
систему настільки велика, що виникло навіть інтерактивне дійство, “розігруванеˮ між комп’ютером,
учнем і викладачем. До слова, вельми продуктивна
інтерактивна наочність нотної графіки яскраво виражена в програмі SmartMusic (MakeMusic) [7].
Висновки. В історії розвитку музичної нотації
завжди можна побачити прагнення користуватися
останніми досягненнями науки й техніки, тому
сьогоднішнє використання комп’ютера музикантом
видається цілком природним і необхідним. Поява
в художньо-мистецькій діяльності композиторів
електронних, а потім і комп’ютерних технологій,

коли одиницею звучної музичної тканини стали
не тільки окремі звуки, але і звукові блоки, значно
ускладнила цю проблему, зробила її очевидною. За
можливості створення нових звучань і безпосередньої роботи зі звуковим матеріалом композитори
були вимушені знаходити нові способи графічного шифрування для створюваної ними музики, що
вимагало від них пошуку нових засобів і способів
візуального шифрування музики.
З появою електронної звукозаписної і звуковідтворювальної апаратури нотація (письмове шифрування) перестала бути єдиним способом візуального запису музики. Стало можливим безпосередньо фіксувати звучання музики на аудіоносіях, а
комп’ютери значною мірою звільнили композиторів від напруженої письмової роботи, електронна
апаратура дозволила створювати візуальні записи
музики (сонограми) для її технічного відтворення,
що, зауважимо, не є письмовим шифруванням, тобто нотацією.
Вивчення та застосування MIDI-нотації як сучасного способу шифрування й запису музичного
матеріалу є актуальними для використання в навчальних дисциплінах “Музично-інформаційні
технологіїˮ, “Мультимедійні технологіїˮ, “Музичне редагуванняˮ, “Комп’ютерна нотографіяˮ для
студентів вузів та коледжів, а також для всіх, хто
цікавиться питаннями комп’ютерного нотного набору.
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Грищенко Валентина Ивановна, Козлин Валерий Иосифович
MIDI-нотация как современный способ шифрования и записи музыкального материала
Аннотация. Статья посвящена раскрытию современных способов шифрования и записи музыкального материала c
помощью новейших компьютерных технологий. Музыкальные компьютерные технологии существуют благодаря разнообразным
компьютерным средствам, которые постоянно обновляются и совершенствуются. Авторы проводят сравнительный анализ
профессиональных компьютерных нотных редакторов, которые имеют возможность создавать, записывать, редактировать,
видоизменять музыку, фиксировать ее в виде записей на аудионосителях, печатной, а также аудиовизуальной мультимедийной
продукции. Делают акцент на актуальности изучения и применения MIDI-нотации как современного способа шифрования
и записи музыкального материала в учебных дисциплинах “Музыкально-информационные технологииˮ, “Мультимедийные
технологииˮ, “Музыкальное редактированиеˮ, “Компьютерная нотографияˮ для студентов вузов и колледжей, а также для
всех, кто интересуется вопросами компьютерного нотного набора.
Ключевые слова: новейшие компьютерные технологии, нотный текст, MIDI-нотации, компьютерные нотные редакторы,
аудиовизуальная мультимедийная продукция.

Valentyna Hryshchenko, Valerii Kozlin
MIDI-Notation as a Modern Way of Encrypting and Recording Music
Summary. For the music to be executed by not only a composer but also by other musicians, it must be encrypted by the author on
tangible media using a visually recognizable sign system. Before the appearance of electronic equipment and computers, it was the written
language. As you know, in the sphere of musical art, notation serves for written (visual-graphic) fixation of the music sounding. The very
process of creating a visual matrix of a musical work creates definite problems since the necessity for practically impossible appears —
fixing of external and internal motion of music, formalizing of what has no form. Therefore, the search for written methods of recording
music was rather difficult for musicians, because of this in the history of musical art, plenty of systems of the graphic fixation of music
appeared. The latest possibilities of working with musical material considerably extend the technological aspects of recording music and
conduce to the noticeable changes. The article is devoted to the disclosure of modern methods of enciphering and recording of musical
material using the latest computer technologies. Music computer technologies exist thanks to various computer applications, which are
constantly updated and improved. The authors conduct a comparative analysis of different musical computer editors that allow creating,
writing down, editing, modifying music, fixing it as audio records, as well as printed and audio-visual multimedia products. Advantages of
the most widespread musical computer editors are demonstrated.
In the history of the development of musical notation, it is always possible to see the aspiration to use the latest achievements of
science and technology. Therefore, today's use of the computer by a musician seems to be fully natural and necessary. In the artistic activity
of composers, the appearance of electronic, and then computer technologies, when not only separate sounds but also sound blocks became
the unit of sounding musical fabric, considerably aggravated this problem, made it obvious. Composers, being able to create new sounds
and work directly with the sound material, were forced to find new methods of graphic encryption for their music, which required them to
find new ways and means of visual enciphering of music.
Authors emphasize the importance of studying and using MIDI-notation as a modern method of enciphering and recording musical
material in educational disciplines “Musical and Information Technologies”, “Multimedia Technologies”, “Music Editing”, “Computer
notographies” for the students of institutes and colleges, and also for all, who is interested in the questions of computer musical
notation.
Keywords: the latest computer technologies, musical text, MIDI-notations, musical computer editors, audio-visual multimedia
products.
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Анотація. Визначено основні методологічні напрями та окреслено коло проблемних питань, у русло яких можуть бути спрямовані дослідження мюзиклу як теоретичного, так і прикладного характеру,
зокрема на вітчизняному матеріалі. Наголошується на необхідності
дослідження мюзиклу як специфічно-синтетичного виду мистецтва,
який представляє собою театрально-сценічну виставу, режисерський задум, твір, у якому поєднуються музичне, танцювальне, драматичне та оперне дійство не лише комедійного, а й інколи навіть
трагедійного характеру. У першому десятилітті ХХІ ст. мюзикл
набув популярності та нових форм втілення, зокрема в продуктах
українського телевізійного простору. За цього спостерігається відсутність суто українського продукту, що насамперед пояснюється
недостатньою кількістю добротного україномовного матеріалу авторства українських драматургів і літераторів, позаяк майже всі
сучасні вітчизняні шоу, у тому числі дитячі новорічні, виконуються
російською мовою.
Ключові слова: мюзикл, телемюзикл, мистецтво, шоу,
театрально-сценічна вистава.

Постановка проблеми. Англійське слово “мюзикл” виникло як скорочення двох слів, які спочатку уособлювали поняття “музична комедія”. Проте сьогодні жанр мюзиклу вже
давно вийшов за межі музичної комедії й представляє собою
театрально-сценічну виставу, режисерський задум, твір, у якому поєднуються музичне, танцювальне, драматичне та оперне
дійство не лише комедійного, а й інколи навіть трагедійного
характеру.
Водночас у мистецтвознавстві ще сьогодні існує певна термінологічна неузгодженість щодо жанрового розмежування низки
театральних форм, а тому й мюзикл часто розуміють, з одного
боку, як музичну комедію, а з іншого — як оперету, почасти забуваючи про його сформованість як окремого виду театральносценічного мистецтва. Не зупиняючись окремо на висвітленні
даного питання, лише зазначимо, що ми розуміємо мюзикл як
особливий жанр мистецтва, та й не лише театрального.
Ступінь наукової розробки. Утім, саме, напевно, понятійна
невизначеність не дала змоги нам відшукати ні однієї ґрунтовної праці, присвяченої цьому синтетичному сценічному жанру,
зокрема в українському науковому просторі. Тому можна говори про відсутність наукової розробки даного питання.
Мюзикл згадується в праці російської дослідниці А. Владі-
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мірської “Оперета. Зоряні часи” [3], у театральнодраматичному словнику українських дослідників
В. Корнієнка і А. Баканурського [1]. Серед зарубіжних авторів мюзикл досліджують М. Кантор,
Л. Маслан у праці “Бродвей: американський мюзикл” [5], Дж. Кенрік “Історія музики” [6]. Така відсутність українських наукових розробок, присвячених мюзиклу, є чи не найголовнішою причиною,
яка актуалізує питання розвідок у цій статті. Отже,
мета дослідження — визначити основні методологічні напрями та окреслити коло проблемних питань, у русло яких можуть бути спрямовані дослідження мюзиклу як теоретичного, так і прикладного характеру, зокрема на вітчизняному матеріалі.
Виклад матеріалу. Українські науковці до
специфічних ознак мюзиклу відносять особливий
“неоперний” вокал, “небалетну” хореографію, які
за цього характеризуються високим професіоналізмом виконання, яскравими костюмами й гримом, бездоганним технічним забезпеченням [1].
Російська дослідниця А. Владімірська зазначає,
що в мюзиклі тісно переплітаються діалоги, пісні,
музика й шоу, важливу роль відіграє хореографія,
яка відрізняється від балетних і салонних танців
оперети. Для мюзиклу характерні гостра драматична колізія, велика динамічність дії, різноманітність
пісенних музичних форм [3].
Мюзикл, на відміну від оперети, практично не
має власної драматургії. За основу, зазвичай, беруть відомі літературні та адаптовані драматичнотеатральні твори, змінені лібрето (зокрема, лібрето
оперет).
У Великій російській енциклопедії мюзиклу
надається значення музичного жанру, який поєднує
популярну музику й неакадемічний танець з розвинутим комічним або драматичним сюжетом [2].
Першим у історії мюзиклом стала постановка
12 вересня 1866 р. п’єси “Black Crook” на сцені
музичного театру Niblo's Garden на розі Бродвею й
Прінс-стрітс у Нью-Йорку.
Виникнення першого мюзиклу представляє собою елегантний збіг низки дещо сумних подій. Менеджер салону Niblo's Garden У. Уітлі переживав не
найкращі часи, навіть не сподіваючись, що наступний театральний сезон, який зазвичай відкривався
восени, буде успішним. Проте випадкова пожежа в
Академії музики в Нью-Йорку залишила практично
без можливостей заробітку досить дорогу й відому
балетну трупу, запрошену з Парижа, та промоуте-

рів Генрі К. Джарретта й Г. Палмера. Це власне й
стало причиною того, що всі три менеджери вимушені були об’єднати свої зусилля, у результаті яких
Америка побачила перший театрально-музичний
мега-хіт, успіх якого закріпив за нею звання батьківщини мюзиклу.
Автор п’єси — американський драматург Чарльз
М. Баррас (1826–1873) — спочатку заперечував
можливість вставок до його серйозного драматичного твору несерйозних танцювальних номерів,
виконуваних балетною трупою, яка залишилася
без власної сцени для виступу. Однак сума в 1500
доларів, видана йому менеджерами, уврешті-решт
уможливила поєднання у виставі безлічі жанрів —
від балету до драматичних інтерлюдій [5]. Так і на
майбутнє характерною особливістю мюзиклу стало
поєднання вокальних і танцювальних номерів.
Представлені в постановці музичні композиції
переважно були адаптованими, проте деякі з них
створювалися спеціально для п’єси, як-то: “Марш
амазонок” і “You Naughty, Naughty Men” на музику Дж. Біквелла й тексти Т. Кенніка. Та найбільшу
прихильність глядачів здобули яскраві спецефекти,
видовищність і сцена, яка трансформувалася відповідно до подій по ходу п’єси. Крім того, фактично
вперше танцювально-музичний номер, поставлений Д. Костою в напівкласичному стилі, виконали
оголені танцівниці, які насправді були в колготках
тілесного кольору, що перетворилося на справжню
подію для тогочасного театру. Саме ця п’єса стала прообразом феєрії (свята, сюрпризу) (від англ.
еxtravaganza — екстравагантність, пихатість).
Показово, що п’єса тривала понад п’ять годин,
тим більше у нічний час, утім, ні один глядач не
покинув зали, незважаючи на те що досить просторий салон на 3200 місць був заповнений повністю.
Постановка протрималася в салоні цілих 474 вистави. На цьому мюзикл не закрили, а гастролювали з ним країною ще впродовж декількох десятиліть. Про шалений успіх вистави також свідчить
той факт, що вона вісім разів відроджувався на
Бродвеї, зокрема в сезони 1870/71, 1871/72 років
тощо [7]. Така популярність принесла авторам шоу
мільйони доларів, фактично вперше концептуалізувавши поняття, яке сьогодні ми звикли називати
шоу-бізнесом.
12 вересня 2016 р. 150-річчя американського
мюзиклу “The Black Crook” ознаменувалося його
адаптованою постановкою в Центрі мистецтв
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Абронса в Нижньому Іст-Сайді… І хоча це вже далеко не та п’єса, фактичними авторами якої стали
три не надто успішні менеджери, вона й нині цікавить глядачів своєю феєричністю, фентезійністю,
видовищністю — тим, що традиційно привертає
увагу глядачів до мюзиклу вже понад півтора століття.
Принагідно зазначимо, що на сьогодні існують
не тільки термінологічні нестиковки, а й суперечки щодо дати появи та назви мюзиклу, який може
претендувати на першість у цьому жанрі. Так, у
Великій російській енциклопедії зазначається, що
мюзикл виник у США наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття як результат взаємодії місцевих розважальних “мінстрел-шоу” і європейської оперети,
традиції якої завезли іммігранти з Європи. Остаточно мюзикл як жанр сформувався в 1920-х — на
початку 1930-х рр. у театрах Бродвею [2]. Водночас
справедливо відзначити, що у вітчизняній довідковій літературі також можна зустріти інформацію,
що батьківщиною мюзиклу є Сполучені Штати
Америки, однак офіційною датою його появи науковці вважають 11 березня 1943 р. Саме тоді на
бродвейських підмостках з’явився музичний спектакль “Оклахома” Р. Роджерса й О. Хаммерстайма
[1, 159–160], у якому вокальні композиції та танцювальні номери вперше були об’єднані в повноцінну історію, в основі якої лежав серйозний драматичний сценарій [8], написаний за п’єсою Л. Ріггса
1931 р.
Мюзикл поставив Р. Мамулян у театрі Шуберта в Нью-Хейвені за назвою “Поїхали!”. Однак для
прем’єри на Бродвеї він був перейменований. Спектакль був настільки популярним, що втримувався в
рейтингу 2212 постановок.
Після Другої світової війни більшість найвідоміших і найуспішніших мюзиклів було екранізовано, серед них і відома “Оклахома” (1955 р.,
режис. Ф. Циннеман). Найбільшу популярність
здобули фільми-мюзикли “Співаки під дощем”
(1952 р.), “Цікаве обличчя” (1957 р.), “Звуки музики” (1965 р.), “Смішна дівчинка” (1968 р.), “Чикаго” (2002 р.), “Привид опери” (2004 р.) та ін. Так
розпочалася епоха творчого поєднання мюзиклу й
телебачення.
Згодом телевізійні канали дедалі частіше почали звертатися до створення та трансляції власне
телевізійних мюзиклів. Особливо це характерне
для українського мистецького простору, у якому

нині важко знайти справжній класичний мюзикл,
який демонструється на театральних підмостках.
Така ситуація суттєво відрізняється від тієї, яку ми
спостерігаємо в США чи, наприклад, у Росії. Так,
на Бродвеї й досі незмінною популярністю користується “Чикаго” Дж. Кандера (1975 р.), “Міс Сайгон” К. М. Шьонберга (1989 р.) , “Кішки” (1981 р.),
“Привид опери” (1986 р.) Л. Уеббера та ін. Ми недарма вказуємо на рік виходу цих вистав, адже такі
дати — це свідчення глядацького попиту та своєрідної життєстійкості цього жанру.
Утім, на Новий рік не можна оминути згадкою
такий різновид, як новорічні телемюзикли, які традиційно користуються популярністю й у дорослих,
і в дітей. Позаяк, зазвичай, новорічний телемюзикл
в сучасному форматі — це казкове комедійне фентезі з піснями, танцями, естрадними номерами, які
виконують зірки шоу-бізнесу.
Згадаймо, що ознаки новорічного мюзиклу на
вітчизняному телебаченні можна побачити ще у відомому фільмі “Карнавальна ніч” (1956 р., режисер
Е. Рязанов) та дитячих “Новорічних пригодах Маші
й Віті” (1975 р., режисери Г. Казанський, І. Усов).
Уже в часи незалежності в телепросторі України
з’явилася низка мюзиклів, перші з яких стали результатом спільної праці російських і українських
митців. Так, в українсько-російському співавторстві вийшли “Вечори на хуторі біля Диканьки”
(2001 р.), “Божевільний день, або Одруження Фігаро” (2003 р.), “Морозко” (2010 р.).
Традиційно першу трансляцію мюзиклу приурочують до свят новорічно-різдвяного циклу, що
власне й дає підстави називати такі мюзикли новорічними, хоча, як зрозуміло з назв, їх тематика часто
далека від зими, ялинки й Діда Мороза. Аналогічну
ситуацію можна спостерігати й на зарубіжних телеекранах. Так, відомим новорічним телемюзиклом є
“Різдвяна казка Маппетів” (1992 р., режисер Б. Генсон, актори М. Кейн, Д. Гольц, С. Вітмір, Д. Нельсон та ін.) за участю лялькових героїв.
Українські автори й виконавці представили глядачеві мюзикли “Снігова королева” (2003 р.), “Сорочинський ярмарок” (2004 р.), “Алі-баба і 40 розбійників” (2005 р.), “Червона шапочка” (2008 р.), “Як
козаки ...” (2009 р.), “Новорічні Свати” (2010 р.),
“Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї” (2007 р.),
“За двома зайцями” (2003 р.), “Новорічні пісні Прекрасної няньки” (2008 р.).
Справедливо зазначити, що заявлені як суто
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українські проекти не обійшлися без російських
виконавців — запрошених (зазвичай) на головні
ролі російських зірок. Фактично тільки в мюзиклі
Романа Бутовського “Дуже новорічне кіно, або Ніч
у музеї” (2007 р.) головні ролі виконують українські
артисти, які представляють різні жанри. Серед них
В. Зеленський, Н. Могилевська, О. Пономарьов,
В. Гришко, Верка Сердючка, група “НеАнгели”.
Останніми роками, можливо, у зв’язку з трагічними подіями в нашій країні, виробництво мюзиклів призупинилося, хоча не останню роль у цьому
відіграло, напевно, припинення співпраці з російськими продюсерами й виконавцями, позаяк зрозуміло, що реалізація таких масштабних проектів
вимагає досить значних фінансових витрат, які не
завжди під силу українським режисерам.
Справедливо зазначити, що українські митці
традиційно на новорічно-різдвяні свята пропонують для маленьких глядачів різні шоу, які мають
ознаки класичних синтетичних театральних жанрів, до яких ми зараховуємо й мюзикл. Так, у зимові канікули 2017/2018 рр. низка театрів і студій
пропонувала такі вистави, як “Аліса у задзеркаллі
на льоду”, “Різдвяне 3D-шоу “Вартові мрій”, новорічне шоу “Опера на льоду”, “Новорічні пригоди
Сніговика”, казкове новорічне шоу “Neverland”.
Запропонував свою версію відомого мюзиклу
“Ніч перед Різдвом”, який запам’ятався глядачам у
телевізійній версії “Вечори на хуторі поблизу Диканьки” (Росія, Україна (2001 р.)), Київський муніципальний академічний театр опери і балету для
дітей та юнацтва. Спектакль (бувальщина-колядка)
з лібрето М. Римського-Корсакова був представлений у вигляді опери на 2 дії в музичній редакції
головного режисера Л. Моспан-Шульги та художнього керівника театру О. Баклана. Вистава вийшла
дуже ігровою, динамічною, з різноплановими пер-

сонажами, калейдоскопічною зміною настроїв та
подій [4].
Сама ідея естрадного мюзиклу “Вечора на хуторі поблизу Диканьки” належить К. Меладзе, хоча
це не перше музично-танцювальне відтворення
відомого твору М. Гоголя. Так, ще у ХІX столітті
були створені опери “Черевички” (“Коваль Вакула”) П. Чайковського та “Різдвяна ніч” М. Лисенка.
Опера Римського-Корсакова була написана в 1895 р.
й представлена на сцені Маріїнського театру. У ХХ
столітті 1938 р. російський композитор Б. Асаф’єв
створив балет “Ніч перед Різдвом”, а у 1990 р. український композитор Є. Станкович повернув твір на
українську сцену у власній обробці. Відтак, історія
будь-якого сучасного українського мюзиклу може
відкрити багато цікавих у науковому й мистецькому плані фактів.
Висновки. Можна констатувати, що сьогодні
мюзикл як синтетичний жанр театрального мистецтва переживає в Україні не найкращі часи. Це
стосується передусім практичного втілення режисерських задумів на театральних підмостках. Що
стосується власне телевізійних мюзиклів, то спостерігається відсутність суто українського продукту. Останнє, на нашу думку, викликане, насамперед, відсутністю добротного драматургічного
україномовного матеріалу авторства українських
літераторів, позаяк майже всі сучасні вітчизняні
шоу, у тому числі дитячі новорічні, виконуються
російською мовою.
З іншого боку, відсутні теоретичні напрацювання щодо історії становлення та сучасного стану мюзиклів, зокрема в Україні, які, без сумніву, не
тільки повинні заповнити дослідницьку лагуну в
цьому напрямі мистецтвознавчих і культурологічних досліджень, а й привернути увагу митців до їх
створення.

Література / References:
1. Баканурський А. Театрально-драматичний словник ХХ століття /
А. Баканурський. — К., 2009. — 319 с.
2. Большая российская энциклопедия. [Електронний ресурс]. 2016. URL:
https://bigenc.ru/music/text/2241957. (Дата звернення — 18.11. 2017).
3. Владимирская А. Р. Оперетта. Звёздные часы / А. Р. Владимирская //
3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 288 с.
4. Ніч перед Різдвом. [Електронний ресурс]. 2016. URL: https://kiev.
karabas.com/ua/nich-pered-rizdvom-4. (Дата звернення — 05.12.2017).

1. Bakanurskyi A. Teatralno-dramatychnyi slovnyk ХХ stolittia / A. Bakanurskyi. — K., 2009. — 319 s.
2. Bolshaia rossyiskaia эntsyklopedyia. [Elektronnyi resurs]. 2016. URL:
https://bigenc.ru/music/text/2241957. (Data zvernennia — 18.11. 2017).
3. Vladymyrskaia A. R. Operetta. Zvyozdnye chasy / A. R. Vladymyrskaia
// 3-e yzd., yspr. y dop. — SPb.: Lan, Planeta Muzyky, 2009. — 288 s.
4. Nich pered Rizdvom. [Elektronnyi resurs]. 2016. URL: https://kiev.karabas.com/ua/nich-pered-rizdvom-4. (Data zvernennia — 05.12.2017).

182

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

ОЛЬГА БОЙКО

5. Kantor М. Broadway: The American Musical / М. Kantor. — New York:
Bulfinch Press, 2004. — 239 р.
6. Kenrick J. History of the Musical Stage 1860s: The Black Crook /
J. Kenrick. — Revised, 2014. — 371 р.
7. Sheridan М. Spread A Little Happiness / М. Sheridan. — New York:
Thames and Hudson, 1987. — 137 р.
8. The Cambridge Companion to the Musical / William A. Everett and
Paul R. Laird eds., Chapter by Thomas L. Riis with Ann Sears and William
A. Everett. — Cambridge University Press, 2002. — Р. 36.

5. Kantor M. Broadway: The American Musical / M. Kantor. — New York:
Bulfinch Press, 2004. — 239 r.
6. Kenrick J. History of the Musical Stage 1860s: The Black Crook /
J. Kenrick. — Revised, 2014. — 371 r.
7. Sheridan M. Spread A Little Happiness / M. Sheridan. — New York:
Thames and Hudson, 1987. — 137 r.
8. The Cambridge Companion to the Musical / William A. Everett and
Paul R. Laird eds., Chapter by Thomas L. Riis with Ann Sears and William
A. Everett. — Cambridge University Press, 2002. — R. 36.

Бойко Ольга Степановна
К вопросу исследования мюзикла
Аннотация. Определены основные методологические направления и очерчен круг проблемных вопросов, в русло которых
могут быть направлены исследования мюзикла как теоретического, так и прикладного характера, в частности на отечественном материале. Подчеркивается необходимость исследования мюзикла как специфически синтетического вида искусства,
представляющего собой театрально-сценическое представление, режиссерский замысел, произведение, в котором сочетаются
музыкальное, танцевальное, драматическое и оперное действо не только комедийного, но и иногда даже трагедийного характера. В первом десятилетии XXI века мюзикл приобрел популярность и новые формы воплощения, в частности в продуктах украинского телевизионного пространства. Поэтому наблюдается отсутствие сугубо украинского продукта, что прежде всего
объясняется недостаточным количеством добротного украиноязычного материала авторства украинских драматургов и литераторов, поскольку почти все современные отечественные шоу, в том числе детские новогодние, выходят в свет на русском
языке.
Ключевые слова: мюзикл, телемюзикл, искусство, шоу, театрально-сценическое представление.

Olha Boiko
To the Question of Studying the Musical
Summary. The article defines the main methodological directions and outlines the range of problematic issues in the direction of which the research of the musical can be directed both theoretical and applied, in particular, on the domestic material. The
methodology of the research is based on a synergistic combination of different methods typical of contemporary cultural and artistic discourses, i.e., analysis, synthesis, historical, descriptive, and others. The need to study the musical as a specific synthetic art
having gained new popularity and new forms of embodiment in the first decade of the XXIst century, in particular, in productions
of the Ukrainian television space, is emphasized.
The English word “musical” arose as a reduction of two words that originally embodied the concept of “musical comedy”.
However, today the genre of the musical has long gone beyond the limits of the musical comedy and is a scenic theatrical performance, a director's plan, a work that combines musical, dance, drama, and opera performance not only comic but sometimes even
tragic. Unlike the operetta, the musical almost does not have its own drama. It is usually based on well-known literary and adapted
dramatic theatrical works, modified libretto (in particular, libretto operetta). The emergence of the first musical is an elegant coincidence of a number of sad events. Niblo's Garden’s manager, W. Whittle, was not going through his best times, not expecting the
next theatrical season, which usually started in autumn, to be successful. However, an unexpected fire at the New York Academy of
Music left practically no opportunity to earn for a rather expensive and well-known ballet troupe, invited from Paris, and promoters Henry K. Jarrett and G. Palmer. This made all three managers to unite their efforts, as a result of which America saw the first
theatrical musical mega-hit, the success of which secured its title of the motherland of the musical.
Although it is far from the original play actual authors of which were the three not-too-successful managers, it is now interesting for the audience with its extravaganza, fantasy, spectacularity — the things that have been traditionally attracting attention to
the musical for over a century and a half.
After the Second World War, most of the most famous and successful musicals were filmed, including “Oklahoma” (1955, directed by Fred Zinnemann). The most popular films were musicals “Singing in the Rain” (1952), “The Funny Face” (1957), “Sounds
of Music” (1965), “Funny Girl” (1968), “Chicago” (2002), “The Phantom of the Opera” (2004), etc. Thus began the age of creative
combination of musical and television.
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Subsequently, television channels began to increasingly turn to the creation and broadcasting of their own musicals.
However, in the New Year, it is impossible to ignore traditionally popular New Year TV musicals. Usually, the New Year's TV
musical of a modern format is a fabulous comedy fantasy with songs, dances, variety shows, performed by stars of show business.
Ukrainian authors and performers presented the viewers with the musicals “Snow Queen” (2003), “Sorochinsky Fair” (2004),
“Ali Baba and 40 Robbers” (2005), “Red Hat” (2008), “How the Cossacks ...” (2009), “New Year's Matchmakers” (2010), “Very New
Year's Movie, or Night at the Museum” (2007), “After Two Hares” (2003), “New Year's songs of the Beautiful Nanny” (2008).
In recent years, perhaps due to the tragic events in our country, the production of musicals has been suspended, although not
the least role in it played, probably, the termination of cooperation with Russian producers and performers, as it is clear that the
implementation of such large-scale projects requires rather significant financial costs, which are not always effective for Ukrainian
producers. Consequently, musical as a synthetic genre of theatrical art is experiencing in Ukraine not the best of times. As for TV
musicals, there is a lack of purely Ukrainian product, primarily due to the lack of a good dramatic Ukrainian-language material
from Ukrainian authors. On the other hand, there is no theoretical work on the history of formation and current state of the musicals, in particular, in Ukraine, which should not only fill the research lacuna in this area of art and cultural studies but also attract
the attention of the artists to their creation.
Keywords: musical, TV musical, art, show, theatrical stage performance.
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Анотація. У статті досліджуються трактування поняття“доповнена
реальністьˮ, а також можливості використання цієї технології у сфері туризму. Доповнена реальність переважно реалізується через використання
спеціального маркера, який можна розташувати практично на будь-якій
поверхні. У якості такого маркера можуть застосовуватися ілюстрація,
фотографія, логотип, але в більшості випадків — це QR-кодування. Зараз
сфера використання QR-кодів значно збільшилася, ними почали послуговуватися в туристичній діяльності. Така технологія є дуже популярною під час
створення спеціальних сервісів, повʼязаних з туризмом, музейною справою,
громадським транспортом, готельними та ресторанними послугами. Висока швидкість розповсюдження технології доповненої реальності дозволяє
стверджувати, що в недалекому майбутньому вона вважатиметься домінуючою та перетвориться на феномен цього століття.
Ключові слова: доповнена реальність, віртуальна реальність, туризм,
культура, інформаційні технології, мобільні додатки.

Постановка проблеми. Особливістю сучасного суспільства є швидко зростаючий обсяг масової інформації. Телебачення, преса, радіо, інформаційні компʼютерні системи забезпечують глобалізацію повсякденного спілкування. Наразі
можна говорити про появу нового життєвого світу, у якому
формується інший соціокультурний тип людини. Зазначимо,
що величезні та безперервно зростаючі масштаби ринку інформаційних ресурсів регулярно створюють для кожного члена суспільства проблему ефективного пошуку необхідної інформації. Важливо не тільки знати, де взяти інформацію, але і
які технології доступу до інформації доцільно застосовувати,
щоб її отримати та використати в потрібні строки. На думку
багатьох учених і практиків, нинішня епоха інформатизації,
безумовно, спровокує суттєві зміни в процесі організації туристичної діяльності.
Актуальність теми. Доповнена реальність (англ.
augmentedreality) — термін, що виник у сфері інформаційних
технологій, яким спочатку позначали технологію накладання
віртуальної інформації на навколишній світ у режимі реального
часу. Однак, незабаром стало очевидним, що таке трактування
цього поняття є занадто вузьким. Доповнена реальність — це
реальність, де будь-який визначений обʼєкт “доповнюєтьсяˮ
віртуальними елементами, де штучна інформація накладається на фізичний світ, розширюючи та змінюючи його за допо-
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могою мобільних пристроїв, а також програмного
забезпечення до них [11].
Доповнена реальність — це сучасна технологія,
що знаходитьсяз араз на стадії зростання, в останні
роки вона жваво входить у зону мейнстріму. Висока
швидкість розповсюдження цієї технології дозволяє стверджувати, що в найближчому майбутньому
вона вважатиметься домінуючою та перетвориться на феномен цього століття. Соціальні наслідки
доповненої реальності починають виявлятися вже
сьогодні, а їх масштаби, за прогнозами експертів,
будуть колосальними й перевершать наслідки появи глобальної мережі Інтернет [5].
Мета статті — дослідження генезису концепції доповненої реальності, визначення особливостей використання цієї технології під час інформаційного обслуговування туристів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці минулого століття наукове співтовариство
було здивоване появою і швидким розповсюдженням феномену віртуалізації, що, своєю чергою,
викликало необхідність відповідної рефлексії та
публікації різних наукових праць, присвячених дослідженню цього явища. Проблеми зростання ролі
компʼютерних технологій в повсякденному житті,
перенесення багатьох форм соціальної взаємодії
з реального світу в створений мережею Інтернет
віртуальний світ активно дискутувалися та аналізувалися філософами, соціологами, політологами,
мистецтвознавцями та культурологами.
Авторство терміну “доповнена реальністьˮ
належить досліднику американської корпорації
Boeing Т. Коделлу, який у 1990 році обґрунтував
необхідність розширення концептуальних моделей відносин між фізичним і цифровим світами,
неможливість їх обмеження дихотомією “реальневіртуальнеˮ. Учений запропонував використовувати термін “доповнена реальністьˮ на противагу терміну “віртуальна реальністьˮ з метою диференціації феноменів занурення у віртуальне середовище
та привнесення віртуальних елементів у реальне
життя. Він також спробував довести, що доповнена
реальність та віртуальна реальність — це поняття,
які не є взаємозамінними, а позначені ними явища
є зовсім різними [7, 13].
У 1994 році вчені П. Мілгрем та Ф. Кішино розширили термін “доповнена реальністьˮ, опублікувавши статтю “Таксономія змішаної реальності
візуальних дисплеївˮ. Автори статті описують про-

стір між реальним та віртуальним світом (називаючи його комбінованою реальністю), у якому доповнена реальність є більш близькою до реального
(немодельованого) світу, а доповнена віртуальність — до віртуального (повністю модельованого) світу [9, 1324].
Відомий науковець Н. Юргенсон, аналізуючи у
своїх працях експансію технології доповненої реальності, стверджує, що вона стала фактором революційних змін соціального буття, а також призвела до органічного єднання фізичного й цифрового
світів. Він уважає, що доповнену реальність слід
розглядати в широкому сенсі — як побічний продукт змішування різних режимів існування сучасної людини [6, 84].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Уперше про технологію доповненої реальності
почали говорити на початку ХХІ століття, але широковідомою вона стала у 2012 році, після появи
смарт окулярів GoogleGlass. У даному пристрої використовується прозорий дисплей, який кріпиться
на голову та знаходиться трохи вище правого ока,
а також камера, здатна записувати відео високої
якості. Окуляри видають на дисплей інформацію
про обʼєкти, з якими користувач візуально контактує. Наприклад, теоретично можна, гуляючи по
місту в окулярах GoogleGlass, побачити розташування найближчих ресторанів, прочитати меню та
відгуки, замовити столик тощо. Взаємодія з користувачем здійснюється через голосові команди, жести та систему передавання звуку.
На початку 2015 року про початок розробки
окулярів доповненої реальності заявила й корпорація Microsoft. Її продукт під назвою HoloLens —
це спеціальний обруч, що надягається на голову, з
розташованими перед очима тонованими лінзами,
які заломлюють та відправляють в очі користувача
зображення з бокових дисплеїв. HoloLens працює
в автономному режимі та не вимагає підключення
до компʼютера, мобільного пристрою або ігрової
консолі. Пристроєм можна керувати за допомогою
жестів, голосом або натисканням відповідних кнопок [8].
Іншим прикладом використання технології доповненої реальності є мобільнідодатки. Наявність
практично в усіх сучасних гаджетах геолокаційних приладів (приймач GPS та компас) сприяє
визначенню обʼєктів, що знаходяться в полі зору
користувача та безпосередньому ракурсі камери
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планшета або смартфона. За допомогою спеціального програмного забезпечення можна накладати
на зображення, яке надходить з камери мобільного
пристрою, додаткову інформацію: навігаційні вказівники, маршрути, пізнавальну інформацію про
готелі, ресторани, культурно-дозвіллєві заклади,
магазини та багато чого іншого.
Часто під доповненою реальністю також розуміють візуальне надання інформації, наприклад у
музеях, де за допомогою використання спеціальних пристроїв (за умови наведення їх на експонат)
можна отримати додаткову інформацію про обʼєкт
показу. Мобільні додатки, які здатні перекладати
текст з картинки, теж є формою доповненої реальності. Телебачення застосовує цю технологію
під час трансляції спортивних матчів, наприклад у
футболі можна показати відстань штрафного удару
за допомогою накладеної на картинку лінії.
Доповнена реальність переважно реалізується
через використання спеціального маркера, який
можна розташувати практично на будь-якій поверхні. У якості такого маркера можуть застосовуватися
ілюстрація, фотографія, логотип, але в більшості
випадків — це QR-код (англ. quick response —
швидкий відгук).Основна перевага такого коду виявляється у його легкому розпізнаванні сканером,
зокрема за допомогою фотокамери, планшета або
смартфона. QR-код складається з трьох великих
квадратів у кутах зображення та багатьох маленьких синхронізуючих квадратиків, які дозволяють
нормалізувати розмір зображення.
Зараз сфера використання QR-кодів значно
збільшилася, ними почали послуговуватися у туристичній діяльності. Така технологія є дуже популярною під час створення спеціальних сервісів,
повʼязаних з туризмом, музейною справою, громадським транспортом, готельними та ресторанними
послугами. Технологія доповненої реальності активно використовується для надання туристам довідкової інформації про місцеві історико-культурні
памʼятки. Застосовування QR-кодів у проектах з
оснащення туристичних обʼєктів інформаційними
табличками (з нанесенням таких кодів) пояснюється зручністю отримання великого обсягу інформації про обʼєкт показу в реальному міському просторі, особливо коли турист безпосередньо перед ним
знаходиться.
У місті з подібною інформаційною інфраструктурою людина перебуває ніби всередині гігант-

ського браузера, який надає можливість взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією.
За цього система може сама визначити, у якій конкретно географічній точці знаходиться користувач,
у якому напрямку та під яким кутом слід сканувати
обʼєкти. Відповідно до місцезнаходження туристу
надається інформація про найближчі обʼєкти для
відвідування (готелі, ресторани, магазини, зупинки
громадського транспорту тощо). Система не тільки
відображає необхідну інформацію, але й дозволяє
користувачу побудувати на її основі свій пішохідний, автомобільний або інший маршрут, а також
запамʼятати його.
Наша країна також намагається йти в ногу з
часом, і технології доповненої реальності вже
зʼявляються у великих містах країни. Почалося все
зі Львова та його системи інформаційних QR-кодів,
підготовлених до фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу 2012 року. Активісти обʼєднання
бізнесменів “Туристичний рух Львоваˮ розмістили
QR-коди більше ніж на 80 туристичних обʼєктах
міста. Переважно це були споруди у центральній
частині, які мають важливе значення: музеї, готелі, ресторани, а також обʼєкти історико-культурної
спадщини. Звісно, такі коди ніколи не можуть замінити живого спілкування з екскурсоводом, але
вони показують туристу його місцезнаходження, а
також надають інформацію про обʼєкти показу, які
перед ним розташовані [3].
На нашу думку, існують суттєві причини, що
сприяли швидкому розповсюдженнюзазначеної
технології в Україні. Найголовніша з них — слабка розвиненість системи туристичної навігації в
більшості регіонів нашої країни. Тому проекти з
QR-кодування розглядаються нами, як: а) частина
процесу створення зручної мобільної туристичної
інформаційної інфраструктури (самостійне безкоштовне отримання корисної екскурсійної інформації); б) нова форма актуалізації історико-культурної
спадщини для місцевого населення (передусім для
молодого покоління городян).
Відзначимо, що в 2012 році в межах підготовки
до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
один з найбільших вітчизняних операторів мобільного звʼязку “МТС Українаˮ спільно з ресурсом
“Цікавий Київˮ та сервісом “Historypinˮ запустив
проект під назвою “Доповнена реальністьˮ, який
охопив історичні частини Києва, Львова, Донецька та Харкова. Щоб зробити невеликий екскурс
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у історію міста, необхідно встановити мобільний
додаток і запустити його на своєму планшеті або
смартфоні. Програма автоматично визначить місцезнаходження користувача та запропонує йому переглянути старі фотографії найближчих історикокультурних памʼяток. Більше того, спрямувавши
камеру на обʼєкт показу, можна побачити архівне
зображення поверх сучасного вигляду обʼєкта,
регулюючи за цього прозорість фотографії рухом
пальця по екрану. На екран можна також вивести й
іншу, повʼязану з обʼєктом інформацію [1].
Яскравим прикладом використання технологій
доповненої реальності в іноземних країнах є парк
розваг та відпочинку CedarPoint, розташований у
штаті Огайо (США) (має на своїй території рекордну кількість атракціонів у світі). Фахівцями цього
закладу в співробітництві з компанією Holovis був
розроблений мобільний додаток з елементами доповненої реальності The Battlefor Cedar Point, який
має певний сценарій. Гості приєднуються до одного з магічних кланів та проводять час у захоплюючій грі, мандруючи парком, виконуючи завдання,
скануючи необхідні атрибути, відповідаючи на питання та набираючи за це бали. Графіка мобільного
додатку є дуже ефектною, користувачі із задоволенням доповідають друзям, родичам і знайомим про
свої досягнення за допомогою соціальних мереж,
а ввечері всі переможці гри вшановуються під час
феєричного шоу [4].
Представники компанії Holovis, яка є визнаним авторитетом у сфері технологій віртуальної
та доповненої реальності, відзначають, що такі
ігри сприяють збільшенню лояльності відвідувачів та підвищують показник відвідуваності. Якщо
сценарій цікавий та продуманий, постійно оновлюється та доповнюється, то гості повертаються в
парк знову, щоб потішити себе улюбленою грою.
Вони також приводять з собою інших людей, які
дізналися про Cedar Point через прочитані у соціальних мережах публікації, й теж захотіли взяти
участь у забаві.
Ще одна сфера використання технологій доповненої реальності — моделювання та відтворення
обʼєктів історико-культурної спадщини. Компанія
Piligrim XXI, відомий розробник пристроїв доповненої реальності для світового туристичного ринку, створила спеціальний мобільний додаток для
планшета або смартфона, що дає можливість туристам не тільки дізнатися, як виглядали історичні

обʼєкти в минулому, але й побачити ті з них, які не
збереглися до наших днів.
Зараз ми ще можемо відвідати середньовічні
замки та фортеці, які більш-менш збереглися, але
від багатьох античних споруд залишилися лише
деякі фрагменти: пара колон або частина стіни. Туристи часто відчувають розчарування, побачивши
руїни, що збереглися на місці легендарних памʼяток
історії та культури. На планеті назавжди втрачено
велику кількість архітектурних цінностей, їх фізичне відновлення вже неможливе. Уявити зараз,
як вони “вписувалисяˮ в ландшафт дуже важко, але
за допомогою сучасних пристроїв доповненої реальності це можна зробити [2, 13].
У 2015 році компанія Piligrim XXI розробила
програмне забезпечення, яке дає можливість побачити туристам “відновленийˮ замок Лівонського
ордену в латвійському місті Лудза. Для того щоб
зробити невеликий екскурс у історію цього замку,
необхідно встановити та запустити відповідний
мобільний додаток на своєму пристрої. Наводячи
камеру, наприклад, на вежу або ворота, користувач
може побачити їхнє архівне зображення поверх
сучасного вигляду обʼєкта. Крім того, у додаток
вмонтовані докладні гіди з картами місцевості та
маршрутами прогулянок, з розповідями про найближчі визначні памʼятки та обʼєкти туристичної
інфраструктури. Це допомагає планувати свої подальші подорожі, а також вирішувати — де поїсти
або зупинитися на ночівлю.
Туристи за допомогою мобільного додатку можуть побачити потужні стіни та цегляні вежі замку,
пройтися по внутрішньому двору цитаделі в супроводі аудіо-музичної екскурсії. Розробники програмного забезпечення обіцяють, що незабаром можна
буде здійснити подорож у різні історичні епохи:
побачити початок будівництва цитаделі наприкінці XIV століття, узяття фортеці військами московського царя Івана Грозного або прибуття у замок
почту польського короля Стефана Баторія. Щоб домогтися максимальної достовірності у віртуальній
реконструкції середньовічного замку, компанієювиробником було залучено в якості консультантів
фахівців місцевого краєзнавчого музею, а також
латвійських і німецьких істориків [10].
Висновки й перспективи подальших розвідок.
Доповнена реальність — це технологія обʼєднання
реального та віртуального світів, коли цифрова
інформація у вигляді тексту, зображення, відео,
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звуку доповнює обʼєкти та явища фізичного світу.
Нинішня епоха інформатизації, безумовно, спровокувала суттєві зміни в туристичній діяльності.
Кожна людина може отримати незабутні враження,
якщо в її подорож додати технологію доповненої
реальності. Туристи за допомогою GPS та компаса
можуть отримати на екрані своїх мобільних пристроїв детальну інформацію про місцезнаходження, а також відомості про навколишню територію.
У доповненої реальності є чудова можливість продемонструвати великі обʼєкти в просторі міста, наприклад, будівлі, споруди, приміщення тощо.
На сучасному туристичному ринку існують усі

передумови для активного розвитку даної технології. Насамперед, це повʼязане зі збільшенням
частки планшетів і смартфонів серед туристів, а
також зростанням продуктивності цих пристроїв.
Технологія доповненої реальності постійно розвивається та модернізується. Зʼявляються нові покоління апаратних пристроїв, таких як смарт окуляри, безконтактні сенсорні контролери. Майбутнє
доповненої реальності, безумовно, за проектами,
що дозволяють користувачам самостійно формувати контент і створювати власні позначення у мобільних додатках.
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Козловский Евгений Викторович
Особенности использования технологии дополненной реальности в сфере туризма
Аннотация. В статье рассмотрены трактовки понятия “дополненная реальностьˮ, а также возможности применения
этой технологии в сфере туризма. Дополненная реальность преимущественно реализуется через использование специального
маркера, который можно расположить практически на любой поверхности. В качестве такого маркера могут применяться
иллюстрация, фотография, логотип, но в большинстве случаев — это QR-кодирование. Сейчас сфера использования QRкодов значительно увеличилась, ими стали пользоваться в туристической деятельности. Такая технология очень популярна
при создании специальных сервисов, связанных с туризмом, музейным делом, общественным транспортом, гостиничными и
ресторанными услугами. Высокая скорость распространения технологии дополненной реальности позволяет утверждать, что
в ближайшем будущем она будет считаться доминирующей и превратится в феномен этого века.
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, туризм, культура, информационные технологии,
мобильные приложения.

Yevhen Kozlovskyi
The Features of Applying of Augmented Reality Technology in Tourism
Summary. The article defines the interpretation of the term “augmented realityˮ, as well as the possibilities of applying of this
technology in tourism. Augmented reality is generally realized through the consumption of a special marker, which can be placed on almost
any surface. Illustration, photo, emblem can be used as such a marker, but in most cases it is a QR coding. Now the opportunity of applying
of QR codes has increased significantly, they are used in tourism activities. This technology is very popular while creating special comforts
associated with tourism, museum activities, and public transport, hotel and restaurant services.
Augmented reality technology is actively applied to provide tourists with related information about local historical and cultural
attractions. In a city with such information infrastructure, a person is located inside a giant browser that allows interacting with text,
pictures or other information. In this case, the system itself can determine in which specific geographical location the user is placed, in
which direction and at what angle the objects must be scanned. In accordance with the location the tourist is given the information about
the nearest places of interest. The system does not only reflect the necessary information, but also allows the user to build and remember
in accordance with this base a walking, automobile or other route.
A brilliant example of the applying of augmented reality technology in foreign countries is the Cedar Point entertainment park,
located in Ohio, USA (it has the biggest number of attractions in the world on its territory). Specialists of this organization, in cooperation
with Holovis, have developed a mobile application with elements of augmented reality “The Battle for Cedar Point”. Representatives
of the company, who are a recognized authority in the field of virtual and augmented reality technologies, have noted that such games
contribute to increasing of the loyalty of visitors and increase attendance. If the script is exciting and considered, constantly updated and
supplemented, the guests return to the park again to indulge themselves with their favourite game. They also bring other people with them,
who have been educated about Cedar Point through the publications in social networks, and also want to take part in the event.
Another sphere of applying the augmented reality technologies is the modelling and reproduction of historical and cultural heritage
objects. Pilgrim XXI, a well-known developer of augmented reality devices for the global travel market, created a special mobile application
for a tablet or smartphone that allows tourists not only to learn how historical objects looked in the past, but also to see those that have
not survived to this day. The high speed of spreading the augmented reality technology allows us to proclaim that in the nearest future it
will be considered as dominant and will transfer into phenomena of this century.
Keywords: augmented reality, virtual reality, tourism, culture, information technology, mobile applications.
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Анотація. У статті досліджується розвиток туристського потенціалу подієвого туризму Львівської області. У даний час подієвий туризм не
тільки перспективний і динамічно розвинутий сегмент туристського ринку, але й ефективний інструмент для “просування” територій. Саме він є
одним із нових і високоприбуткових видів туризму. Розвиток подієвого туризму безпосередньо повʼязаний з піднесенням брендингу регіону. Подієвий
маркетинг — це ефективний інструмент для “просування” ексклюзивних
відмінностей місцевості: образу, іміджу, бренду, репутації. Кожна територія у світовій рейтинговій практиці оцінюється за показниками частоти, масштабу й привабливості подій.
Подієвий туризм дозволяє максимально ефективно використовувати
туристські можливості регіону, обʼєднуючи в єдиний турпродукт постійні
(музеї, памʼятники, культові споруди, природні памʼятки, історичні місця)
й тимчасові (події культурного, спортивного та музичного життя) туристські атракції. Подієвий туризм багатогранний і різноплановий, щорічно він поповнюється новими подієвими турами, які з випадкових переходять
у розряд регулярних.
У будь-якому регіоні України відбувається безліч масових заходів, які
могли б бути привабливими для вітчизняних і зарубіжних туристів. Останніми роками росте й активується популярність туристичного бренду
Львівської області.
Львівщина повністю задовольняє потреби подієвого туризму. Це один
з найбільших туристських регіонів України, який володіє унікальними
історико-культурними памʼятками. В області зосереджено чверть усієї
історико-культурної спадщини України. На державному обліку перебуває
3659 памʼяток архітектури та містобудування, з яких 2500 знаходяться
безпосередньо у Львові.
Ключові слова: туризм, подієвий туризм, історико-культурні памʼятки,
туристичний бренд, Львівщина.

Останніми роками подієвий туризм або івент-туризм став
активно використовуватися під час формування маркетингової
стратегії регіонів України. Елементи івент-маркетингу відомі й
застосовуються давно, але зараз методи й прийоми управління
унікальними подіями почали складатися в окремий науковий
напрям.
Подієвий маркетинг — інструмент, який дозволяє утримувати й залучати відвідувачів та інвесторів. Багато міст і регіонів
за кордоном уже давно успішно використовують цей інструмент. Події є найважливішим мотивуючим фактором у туриз© Інна Крупа, 2017
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мі, що впливає на розвиток, маркетингові плани й
конкурентоспроможність більшості туристських
територій [2–4; 6].
Метою статті є дослідження розвитку туристичного потенціалу подієвого туризму Львівської
області.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес сучасних науковців — культурологів, географів, туризмознавців, етнографів — до досліджуваної проблематики з кожним роком зростає, що
зумовлено входженням нашої країни в культурний
та економічний європейський простір. Для обґрунтування культурологічних засад подієвого туризму
в роботі використані праці сучасних українських
науковців: В. Бабарицької, О. Бейдика, О. Любіцевої, М. Мальської, П. Масляка, Я. Олійника,
М. Пістуна, І. Ровенчака, А. Степаненка, О. Шаблія; зарубіжних дослідників А. Александрової,
М. Біржакова, Д. Гетца, Ф. Котлера, Дж. Холловея.
У даний час подієвий туризм — це не тільки
перспективний і динамічно розвинутий сегмент туристського ринку, але й ефективний інструмент для
“просуванняˮ територій. Подієвий туризм є одним із
нових і високоприбуткових видів туризму. Розвиток
подієвого туризму безпосередньо повʼязаний з розвитком брендингу регіону. Подієвий маркетинг —
це ефективний інструмент для “просуванняˮ ексклюзивних відмінностей місцевості: образу, іміджу,
бренду, репутації. Кожна територія у світовій рейтинговій практиці оцінюється за показниками частоти, масштабу й привабливості подій.
Подієвий туризм дозволяє максимально ефективно використовувати туристські можливості
регіону, обʼєднуючи в єдиний турпродукт постійні (музеї, памʼятники, культові споруди, природні
памʼятки, історичні місця) й тимчасові (події культурного, спортивного та музичного життя) туристські атракції. Подієвий туризм багатогранний і
різноплановий, щорічно він поповнюється новими
подієвими турами, які з випадкових переходять у
розряд регулярних [1, 35–37].
Визначення різновиду подієвого туризму залежить від двох чинників: дестинації й типу заходу.
Подієвий туризм — це потенційно обрана туристом дестинація з метою участі в межах культурного
заходу. Дестинація — місце реалізації культурного
досвіду, де турист може виступати в певній ролі:
• глядача, беручи пасивну участь у заході (змагання, виставка, турнір, шоу);

• безпосереднього учасника, поведінка якого
визначається активним зануренням у ці заходи,
тобто є формою активного туризму;
• спостерігача, поведінка якого характеризується спостереженням за подією.
У подієвому туризмі подія є приводом для формування туристичної подорожі. Під час перебування турист інтегрується в місцеву атмосферу, беручи участь у події, отримує унікальний культурний
досвід. Подія трактується як сукупність явищ, що
вирізняються своєю неординарністю й значущістю
для людства в цілому, даної спільноти, малих груп
або індивідуумів. Події можуть бути разові, мати
характер неповторного явища або повторюватися
з певною періодичністю й мати запланований характер. Планові події або івенти — це просторовочасові феномени, кожен з них унікальний внаслідок взаємодії навколишнього оточення, публіки,
систем управління, включаючи розробку окремих
елементів і програм.
Івенти умовно класифікуються за видами і формами організації планових заходів за такими напрямами:
‒ культурні заходи та святкування — фестивалі, карнавали, святкування ювілейних дат,
релігійні події;
‒ досягнення у сфері мистецтва — концерти,
кінофестивалі, музичні фестивалі й конкурси, театральні премʼєри, бієнале;
‒ наука і освіта — конгреси, форуми, симпозіуми, конференції, семінари, олімпіади та конкурси,
тренінги, церемонії нагородження;
‒ політичні події — саміти, зустрічі глав держав, урочисті церемонії, державні свята, мітинги,
демонстрації, інавгурація, партійні зʼїзди;
‒ бізнес і торгівля — підписання договорів і
угод, виставки, технічні салони, ярмарки, аукціони,
презентації;
‒ спортивні заходи — змагання, олімпіади,
чемпіонати;
приватні заходи — весілля, ювілеї, банкети,
фуршети;
‒ інформаційні заходи за участю засобів масової інформації — прес-конференції, акредитації,
залучення рейтингових агенцій;
‒ розважальні заходи — національні свята,
тематичні свята, професійні свята, спеціальні дозвіллєві заходи, унікальні природні явища, гастрономічні фестивалі, змагання фанатів, флеш-моби,
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корпоративні зустрічі, шоу, світські заходи, демонстрація мод.
Подія — це туристичний продукт і, щоб його
продати з найбільшою вигодою, потрібна певна
маркетингова стратегія. Часто під час заходу організовуються прямі продажі сувенірів та іншої
продукції, повʼязаної з подією. Сувеніри сприяють
закріпленню залишкового враження від заходу й
прояву ефекту екстерналії.
Заходи, що відбуваються в межах організованої події, не завжди мають пряму вигоду. Зазвичай,
вони вимагають великого або навіть дуже великого капіталовкладення, що спрямовує зосередження ресурсів цілої країни. Тому такі події можна
розглядати як інвестиційні проекти. А отже, як і
будь-який інвестиційний проект, події можуть і не
виправдати очікування інвесторів (наприклад, організація олімпіади в Афінах).
Зберегти й розвинути культурну, історичну й
природну спадщину можна шляхом проведення
комплексу заходів із відновлення історичних ландшафтів, благоустрою території, реставрації певних
історико-культурних обʼєктів у поєднанні з будівництвом спеціалізованих споруд, які забезпечують
туристську інфраструктуру: засобів розміщення
для туристів, пунктів харчування, торговельних
точок, дорожніх та інженерних комунікацій, які
забезпечують доступність обʼєктів туристичнорекреаційного інтересу й одночасно збереження
природних і культурних комплексів.
У сучасних умовах вирішення такого складного
завдання можливе за умови використання кластерного підходу, який передбачає обʼєднання й координацію зусиль різних за профілем учасників: державних структур, приватних інвесторів і громадських
організацій. Створення туристично-рекреаційного
кластера передбачає поетапне формування на цій
території комфортного туристично-рекреаційного
середовища з певним набором послуг для туристів
і відпочиваючих. Ці послуги, створюючи зручності
для туристів, не суперечать завданням збереження
історико-культурного та природного середовища,
сприяють доступності обʼєктів спадщини та забезпечують відповідний соціально-економічний ефект
у вигляді фінансових надходжень до місцевої скарбниці, істотно вирішуючи проблему зайнятості населення.
Особливу зацікавленість викликає характеристика туристської привабливості території, яка є

похідною від цілого ряду чинників розвитку місцевості. У число цих факторів входить потужність
і пропускна здатність засобів проживання туристів
(готелі, кемпінги тощо), рівень розвитку транспортної мережі, можливість відвідування культурноісторичних памʼяток, забезпеченість туристичної
мережі обслуговуючим персоналом та інше. Зрозуміло, що створення, підтримка й розвиток туристського потенціалу вимагає досить великих витрат,
структура яких територіально диференційована.
Особливістю подієвого туризму в Україні є те,
що він щорічно оновлюється й поповнюється новими подієвими турами, які з часом переходять з
розряду випадкових у регулярні.
У будь-якому регіоні України відбувається безліч масових заходів, які могли б бути привабливими для вітчизняних і зарубіжних туристів. Останніми роками росте й активується популярність
туристичного бренду Львівської області. В активі
туристично-ресурсного потенціалу подієвого туризму регіону є такі:
− природно-рекреаційні ресурси — сукупність природних умов і ресурсів та можливостей їх
ефективного використання в організації подієвих
заходів (наприклад, етноекофестиваль “Чисті джерела Бугуˮ на ландшафтній базі витоків р. Західний
Буг);
− історико-культурні туристичні ресурси —
сукупність історико-культурних памʼяток і можливостей їх залучення для організації подієвих
заходів (наприклад, організація фестивалів на території замків Західної України);
− демографічні й етногеографічні ресурси —
сукупність демографічних умов і етнічних ресурсів
та можливостей їхнього ефективного використання для організації подієвих заходів (гуцульських,
бойківських і лемківських автентичних фестивалів
у осередках проживання етнографічних груп українського народу);
− етнічно-мистецькі туристські ресурси — сукупність культурних обʼєктів і памʼяток матеріальної й нематеріальної спадщини народу (чи етнічної
групи), стан їх збереженості та умови й можливості
їх залучення для організації подієвих заходів (організація фестивалів на території музеїв народної
архітектури та побуту України, а також у відомих
осередках народного мистецтва, на кшталт Косова,
Космача, Вижниці, Гавереччини, Яворова, Опішні,
Решетилівки тощо);
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− інфраструктура туристських ресурсів — сукупність турфірм/операторів туризму, закладів
тимчасового проживання й харчування, туристично-інформаційних центрів, перевізників, банківських й інших сервісних комунікацій, а також
компаній, що забезпечують технічні можливості
організації подієвих заходів;
− інвестиційні туристські ресурси — сукупність джерел донорських і спонсорських інвестиційних ресурсів, які консолідовано спрямовують на
організацію культурно-масових шоу і святкувань;
− інноваційно-інформаційні туристські ресурси — сукупність інтелектуальних ресурсів, а також
ресурс інноваційних та інформаційних технологій,
що синергетично поєднують перелічені складові з
метою створення та просування до споживача якісного й повсякчас інноваційного подієвого продукту.
Львівська область повністю задовольняє потреби подієвого туризму. Це один з найбільших
туристських регіонів України, який володіє унікальними історико-культурними памʼятками. В області зосереджено чверть усієї історико-культурної
спадщини України. На державному обліку перебуває 3659 памʼяток архітектури та містобудування, з
яких 2500 знаходяться безпосередньо у Львові [8].
На території Львівської області розташовано
886 памʼяток археології (з них 14 національного
значення), 3822 памʼятки історії (з них 7 національного значення), 302 памʼятки монументального
мистецтва (з них 1 національного значення).
До найважливіших обʼєктів історико-культурного туризму, що вже успішно використовуються
чи потенційно підходять для організації подієвих
заходів, належать:
– ансамбль історичного центру Львова чи Старе місто — територія у центральній частині міста
Львова, внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО
(лише у 2012 р. Старе місто стало місцем проведення понад сотні фестивалів);
– визначні сакральні памʼятки Львова: ансамблі Святоюрського (XVIII ст.) та Вірменського
(ХІV–ХVІІІ ст.) соборів, церкви Іоанна Хрестителя
(ХII‒ХІV ст.), Св. Миколая (XIII ст.), Пʼятницька
(ХІV ст.), Успенська (ХVІ — ХVII ст.), костели
Св. Марії Сніжної (XIII ст.), Кафедральний собор (XIV‒ХVIII ст.), храми Св. Андрія (XVII ст.),
Єзуїтів (XVII ст.) тощо — репрезентують майже
ціле тисячоліття (ХІІ‒ХХІ ст.), історію розвитку
сакральної архітектури й мистецтва, стали попу-

лярним місцем проведення різдвяних і пасхальних
заходів;
– державний історико-культурний заповідник “Тустаньˮ (залишки наскельної фортеці ІХ–
XIV ст.) — місце проведення щорічного фестивалю давньої культури “Ту Стань!ˮ;
– державний історико-культурний заповідник у
Белзі;
– державний історико-культурний заповідник
“Нагуєвичіˮ — осередок проведення літературноетномистецьких фестин на пошану І. Франка;
– філія Львівського історичного заповідника у
Жовкві;
– монастирський комплекс у Крехові;
– “Золота підковаˮ Львівської області: Олеський, Золочівський, Підгорецький, Поморянський,
Старосільський і Свірзький замки — осередки
проведення фестивалів історичної реконструкції;
– палацово-паркові ансамблі XVIII (Оброшино,
Червоноград, Мостиська, Скелівка, Любінь Великий) і XIX ст. (Судова Вишня, Вишня, Смереківка,
Сколе, Турка), що мають потенціал для організації
мистецьких фестивалів і виставок.
Оригінальністю архітектури й цінним внутрішнім оздобленням відзначаються старожитні
деревʼяні церкви Львівщини, найдавніші з яких
збудовані в XV ст. (Дрогобич, Жовква, Потелич,
Нижнє Висоцьке, Мостків, Турка, Буковисько, Стара Сіль).
У багатьох населених пунктах області збереглися ансамблі старовинних монастирів, найбільші
з них — у Лаврові (XIII‒ХІХ ст.), Підкамені (ХV‒
ХVІІІ ст.), Крехові (ХVІІ‒ХVІІІ ст.), Підгірцях
(XVIII ст.). На базі перших двох щоліта відбуваються етнофестивалі — “Підкаміньˮ і “Карпатіяˮ.
Заходи подієвого туризму є неодмінною складовою діяльності музеїв, театрів, центрів музичної
творчості Львівської області. Найвідомішими музеями краю є Львівський історичний музей, Музей
народної архітектури та побуту України, Львівська
державна картинна галерея, Національний музей,
Музей-заповідник “Личаківський цвинтарˮ, Музей
етнографії та художнього промислу, Літературномеморіальний музей І. Франка.
Регулярно активну участь у різних заходах беруть Львівський державний академічний театр
опери та балету ім. Івана Франка, Львівський драматичний театр ім. Марії Заньковецької, духовний
театр “Воскресінняˮ.
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Практично кожне місто й селище міського типу
Львівської області цікаве своїми культурними й
спортивними подіями, які відбуваються з чималою
кількістю туристів і місцевих глядачів. З метою
захисту традиційного характеру середовища населених місць України та на виконання ст. 32 Закону України “Про охорону культурної спадщиниˮ
Постановою Кабінету Міністрів України № 878 від
26 липня 2001 р. затверджено Список історичних
населених місць України, до якого включено 55 поселень Львівської області.
Історико-культурний потенціал міст і селищ
Львівської області є засадничою передумовою широкого розвитку подієвого туризму. Лімітуючим
чинником за цього є ступінь розвиненості соціокультурної інфраструктури (наявність умов для
організації масових культурно-дозвіллєвих дійств:
парків, театрів, концертних залів, стадіонів тощо).
Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає туристичний потенціал
Львівської області, є готельне господарство. Без
мережі готелів подієвий туризм не може розвиватися. Упродовж останніх років на Львівщині спостерігається активізація готельного бізнесу. Згідно
з дослідженням готельної сфери Львова, проведеного Лозаннською школою готельного бізнесу,
наповненість наявних готелів і стрімке зростання
кількості туристів спричинили готельний бум у
Львові. За період з 2000 до 2010 року Львівщина перемістилася з девʼятого місця на перше за
кількістю чинних підприємств готельного господарства України. У 2010 році приблизно 10 % усіх
приїжджих, що зупинялись у готельних закладах
України, проживали на Львівщині [5].
Сьогодні готельний ринок Львова налічує майже 3000 номерів, а це більше, ніж 7 тис. місць.
Значний поштовх для активної розбудови готельної інфраструктури надав Львову футбольний чемпіонат Євро-2012 в Україні. Так, лише впродовж
2008–2012 років готельний ринок Львова зріс більше, ніж на 700 номерів [9].
З кожним роком стають популярними хостели
як альтернативні заклади розміщення. Це найкращий варіант недорогого та звичного проживання
для молоді, яка на літні уїк-енди зʼїжджається до
Львова для участі в масштабних заходах. У 2008
році на території міста налічувалося 8 закладів розміщення, що позиціонували себе як хостели. На початок 2013 року таких обʼєктів уже було приблиз-

но 40 на 1200 місць (“Art Hostelˮ, “Cherry Hostelˮ,
“Lviv Live Hostelˮ, “Old City Hostelˮ, “Central
square Hostelˮ, “Sport Hostelˮ, “Mister Hostelˮ,
“Georgehouse Hostelˮ тощо). За рівнем послуг вони
не поступаються європейським: включення їх у
глобальні системи on-line, бронювання на зразок
Booking.com, Hostelsclub.com, Hostelworld.com,
hotelsbooking.com, Hostelbookers.com, Venere.com
тощо дає змогу розміщувати коротку інформацію
про проведення культурних заходів у регіоні. Це
уможливлює відвідування цих сайтів щодня понад
50 мільйонам потенційним мандрівникам зі всіх
країн світу.
Ще однією з базових складових розвитку подієвого туризму є ресторанне господарство. Ресторани та кавʼярні — це візитні картки міст, тому влада
повинна всіляко підтримувати й стимулювати розвиток цих закладів громадського харчування, формувати позитивний імідж місцевого ресторанного
бізнесу.
Останнім часом Львів вигідно вирізняється
з-поміж інших міст України й заслужено славиться
своїми кавʼярнями, цукернями та ресторанчиками.
Тісну співпрацю з організаторами подієвого туризму налагодили більшість ресторанів і кавʼярень
Львова, а окремі кнайпи міста є безпосередніми організаторами низки резонансних туристично-гастрономічних фестивалів. Серед них, зокрема, ресторан-клуб “Атмосфераˮ (вул. Братів Рогатинців,
18), “Європаˮ (проспект Шевченка, 14), “Кумпельˮ
(вул. Винниченка, 6 (площа Митна)), “Медівняˮ
(вул. Краківська, 17), “На бамбетліˮ (площа Ринок,
29), “Млинецьˮ, (вул. Театральна, 23), “Хмільний дім Роберта Домсаˮ (вул. Клепарівська, 18),
“Мазох-кафеˮ (вул. Сербська, 7), “Гасова лямпаˮ
(вул. Вірменська, 20), Галицька жидівська кнайпа “Під Золотою Розоюˮ (вул. Староєврейська),
“Криївкаˮ (площа Ринок, 14), “Віденська кавʼярняˮ
(проспект Свободи, 12), “Лівий Берегˮ (проспект
Свободи, 28), Літературна кавʼярня “Кабінетˮ
(вул. Винниченка, 12).
Поряд з базовими для організації подієвого туризму є й інші ресурси, які забезпечують культурні
потреби туристів. До них належать концертні організації (важливі для музичних фестивалів), театри (для театральних фестивалів), кінотеатри (для
кінофестивалів).
Львів — найбільший транспортний вузол Західної України, через нього проходять кілька на-
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ціональних автострад європейського значення,
важливі залізничні шляхи. Міжнародний аеропорт
“Львівˮ забезпечує повітряне сполучення міста з
різними регіонами України та світу, за рік обслуговуючи понад 100 тисяч пасажирів. У Львові та
інших містах області функціонує мережа маршрутних таксі, трамвайні та тролейбусні сполучення.
Автотранспортні шляхи налагоджено з багатьма містами України, також із країнами — членами Європейського Союзу: Республікою Польща
(Варшава, Краків, Катовіце, Вроцлав), Німеччиною
(Дрезден, Карлсруе), Великою Британією (Лондон,
Манчестер), Францією (Париж), Грецією (Афіни),
Італією (Рим), Бельгією (Брюссель), Чехією (Прага), Литвою (Вільнюс), Латвією (Рига). Повітряні
коридори сполучають Львів зі столицею та основними обласними центрами України, а також із багатьма містами Близького Сходу, Центральної та
Західної Європи, Північноамериканського континенту, країн СНД [5].
Водночас, стан цих обʼєктів транспортної інфраструктури часто незадовільний і потребує великих капіталовкладень для модернізації. Найбільшою комунікаційною проблемою області є вкрай
незадовільний стан дорожнього покриття, що унеможливлює поїздки самодіяльних туристів із сусідніх країн власним автотранспортом до Львівщини.
Відтак, присутність поляків навіть на тих етнофестивалях, що відбуваються на українсько-польському прикордонні (“Форт-Місіяˮ тощо), досі є незадовільно низькою.
Для зміцнення інформаційної ресурсної бази
подієвого туризму, здійснення комплексу заходів
з інформаційного забезпечення Львівщини відповідні управління Львівських міської ради й облдержадміністрації виділяють певні кошти. Інформація (прес-релізи тощо) про всі культурно-масові
заходи краю регулярно зʼявляється на шпальтах
друкованих та інтернет-джерел, звучить на популярних у молодіжному середовищі каналах радіо.
З 2008 року Львівщина регулярно презентує
інноваційні туристичні продукти на міжнародних туристичних виставках і форумах, зокрема на
Міжнародному спеціалізованому форумі “Україна:
відпочинок, індустрія гостинностіˮ, Міжнародній
виставці-ярмарку “ТурЕКСПОˮ, Міжнародній туристичній виставці “Україна, подорожі, туризмˮ,
Всеукраїнській виставці-ярмарку сільського зеленого туризму “Українське село запрошуєˮ, Між-

народній туристичній виставці в Берліні (ФРН);
туристичних ярмарках у польських містах Краків,
Люблін, Жешув, Вроцлав, Пшеворськ тощо (Республіка Польща), Західноукраїнській туристичній
виставці-фестивалі в м. Тернопіль тощо.
Активно розвивається ніша рекламно-інформаційних (для представників туристичних агентств
з різних регіонів України й з-за кордону) та престурів для журналістів, а також цільові туристичні поїздки для молоді на міжнародні етнофестивалі “Етновирˮ, “Парад вишиванок у Львовіˮ,
“Підкаміньˮ, “Белзька земляˮ, “Буг — колиска
трьох культурˮ, “Звенигородˮ, “Верхобужˮ; джазові фестивалі “Джаз без...ˮ та “Флюгери Львоваˮ;
фестиваль мистецтв “Фортмісіяˮ; театральний
фестиваль “Золотий левˮ; фестиваль класичної музики “Віртуозиˮ; фестиваль симфонічної музики
“Контрастиˮ; фестиваль ковалів “Замкові брамиˮ;
фольклорні фестивалі хорового мистецтва, фестивалі пива, кави, шоколаду, сиру й вина тощо.
Висновки. На даний час подієвий туризм — це
не тільки перспективний і динамічний сегмент туристського ринку, а й ефективний інструмент для
просування туристських дестинацій. Подієвий туризм є одним з ефективних і високоприбуткових
видів туризму. Це повʼязано, насамперед, з тим, що
турист може не тільки познайомитися з місцевістю
і її памʼятками, а й стати активним учасником будьякої подієвої атракції. Отримання нової інформації,
знайомство з різними обʼєктами історії, матеріальною й духовною культурою, поряд з чим надається
можливість участі в різноманітних заходах, роблять
подієвий туризм привабливим і перспективним.
Сьогодні івент виступає найважливішим мотивуючим фактором, що впливає на розвиток місцевості,
її привабливість для туристів, інвесторів та “інших
споживачів територіїˮ. Найбільш популярними та
атрактивними слід відзначити такі заходи подієвого туризму: фестивалі, ярмарки, театралізовані свята, національні свята, народні свята тощо.
Отже, маючи потужний ресурсний потенціал,
подієвий туризм міста Львова й Львівщини є одним
із пріоритетних напрямів туристської спеціалізації
регіону. Подієвий туризм Львівщини зміцнює економіку регіону й країни, наповнює бюджет регіону,
забезпечує зайнятість місцевого населення, сприяє
зростанню добробуту, культури, гідності й національної самоідентичності українських громадян,
збереженню історико-культурної спадщини.
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Крупа Инна Петровна
Событийный туризм как инструмент эфективного развития туристического потенциала Львовщины
Аннотация. В статье исследуется развитие туристического потенциала событийного туризма Львовской области. В настоящее время событийный туризм — это не только перспективный и динамично развитый сегмент туристского рынка, но и
эффективный инструмент для “продвижения” территорий. Событийный туризм является одним из новых и высокодоходных
видов туризма. Развитие событийного туризма напрямую связано с развитием брендинга региона. Событийный маркетинг —
это эффективный инструмент для “продвижения” эксклюзивных отличий местности: образа, имиджа, бренда, репутации.
Каждая территория в мировой рейтинговой практике оценивается по показателям частоты, масштаба и привлекательности
событий.
Событийный туризм позволяет максимально эффективно использовать туристские возможности региона, объединяя в
единый турпродукт постоянные (музеи, памятники, культовые сооружения, природные достопримечательности, исторические места) и временные (события культурной, спортивной и музыкальной жизни) туристские аттракционы. Событийный
туризм многогранен и разнопланов, ежегодно пополняется новыми событийными турами, которые из случайных переходят в
разряд регулярных.
В любом регионе Украины происходит множество массовых мероприятий, которые могли бы быть привлекательны для
отечественных и зарубежных туристов. В последние годы растет и активируется популярность туристического бренда
Львовской области.
Львощина полностью удовлетворяет потребности событийного туризма. Это один из крупнейших туристических регионов Украины, который обладает уникальными историко-культурными достопримечательностями. В области сосредоточено
четверть всего историко-культурного наследия Украины. На государственном учете находится 3659 памятников архитектуры
и градостроительства, из которых 2500 — непосредственно во Львове.
Ключевые слова: туризм, событийный туризм, историко-культурные памятники, туристический бренд, Львовщина.
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Inna Krupa
Event Tourism as an Efficient Development Tool of Tourist Potential of Lviv Region
Summary. The article explores the development of tourist potential of event tourism in Lviv region. Currently event tourism is not only
a promising and dynamically developing segment of the tourist market, but also an effective tool for promoting territories. Event tourism is
one of new and highly profitable types of tourism. The development of the event tourism is directly related to the development of branding in
the region. Event marketing is an effective tool for promoting exclusive differences in the region: image, brand, reputation. Each territory
in the world rating practice is assessed by the frequency, scale and attractiveness of events.
Event tourism allows you to make the most of the tourism potential of the region, combining tourist attractions (museums, monuments,
religious buildings, natural monuments, historical places) and temporary events (cultural, sports and musical events) in the united tourist
product. Event tourism is multifaceted and diverse; annually it is replenished with new event tours, which pass from the casual into the
regular rank.
The definition of event tourism depends on two factors: the destination and type of the event. Event tourism is a potentially chosen
tourist destination for the purpose of participating in a cultural event.
Events taking place within the framework of an organized event do not always have a direct benefit. As a rule, such measures require
a large or even a very large investment, which requires the concentration of resources of the entire country. Therefore, such events can be
considered as investment projects. Consequently, like any investment project, events may not meet the expectations of the investors (for
example, the organization of the Olympiad in Athens).
It is possible to preserve and develop cultural, historical and natural heritage by means of a complex of measures for the restoration
of historical landscapes, of a number of historical and cultural objects, in conjunction with the construction of specialized facilities that
provide tourist infrastructure: accommodation for tourists, food, points of sale, road and engineering communications, which ensure the
accessibility of the objects of tourist and recreational interest while preserving natural and cultural modules.
In any region of Ukraine there are many mass events that could be attractive for domestic and foreign tourists. In recent years the
popularity of the tourist brand of Lviv region has been growing and becoming more active.
Lviv region fully satisfies the needs of event tourism. It is one of the largest tourist regions of Ukraine, which has unique historical
and cultural monuments. In the region a quarter of the entire historical and cultural heritage of Ukraine is concentrated. There are 3659
architectural monuments and town-planning on the state registration, of which 2500 are located in Lviv.
Keywords: tourism, event tourism, historical and cultural monuments, tourist brand, Lviv region.
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Анотація. У статті досліджено передумови, що слугували поштовхом
до виникнення спеціалізованого кіно- і театрального видавництва “Укртеакіновидав” наприкінці 1920-х років. Крім того, досліджено роль відносин ВУФКУ й російського видавництва “Теакінодрук”. Розглянуто шлях
розвитку, становлення видавництва “Укртеакіновидав”. Проаналізовано
жанрово-тематичні напрями видавництва кінолітератури, різновид поліграфічної продукції на прикладі листівок, а також обставини, що спричинили згортання видавничої справи організації на початку 1930-х років.
Ключові слова: ВУФКУ, УРСР, історія кіно, кінематограф, “Укртеакіновидав”.

Постановка проблеми. Однією з малодосліджених сторінок історії та розвитку української кіногалузі в області видавничої справи є діяльність Всеукраїнського театрального й
кінофотовидавництва “Укртеакіновидав”. За недовгий термін
свого існування (три роки) підприємство випустило сотні поштових листівок (в основному акторів) і десятки книг, присвячених кінематографу й частково театру. Детальне вивчення продукції вищезгаданого видавництва дозволить виявити
тенденції української кінополітики кінця 1920-х — початку
1930-х років.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українському
кінознавстві склалася традиція досліджувати й трактувати історію вітчизняного кіно винятково як історію кіномистецтва.
Історію українського кіномистецтва вивчають і сучасні дослідники. Такий підхід більше ніж правомірний, але досить
однобічний. Монографія “Фактографическая история кино в
Украине. 1896–1930” [8; 9; 10] є першою в українському кінознавстві спробою системного дослідження українського
кінематографу з позицій історії кіногалузі. У роботі здійснено спробу розглянути кінематограф у складній взаємодії його
складників: управління, репертуарної політики, кіновиробництва, кінотехніки, кінофікації, кінопрокату, економіки, закордонних зв’язків, системи підготовки кадрів. Але поза межами
цього масштабного чотиритомного дослідження залишилося
становлення поліграфічного спрямування діяльності Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ).
Науковим завданням цієї статті є дослідження ситуації в
українському кіновиробництві, що послужила поштовхом до
виникнення спеціалізованого кіно- і театрального видавництва
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“Укртеакіновидав” наприкінці 1920-х років. Задля
цього виникла потреба розглянути шлях розвитку,
становлення видавництва, а також наслідки втручання партійних органів у його розвиток; оцінити,
яку роль у розвитку “Укртеакіновидаву” зіграли
відносини ВУФКУ з російським видавництвом
“Теакінодрук”; проаналізувати жанрові й тематичні напрями випущеної кінолітератури й різновид
поліграфічної продукції “Укртеакіновидаву” на
прикладі листівок; висвітлити причини закриття
цього видавництва на початку 1930-х років.
Мета статті. Дослідити та проаналізувати
історію створення, специфіку функціонування та
причини закриття видавництва “Укртеакіновидав”.
Виклад основного матеріалу. Друга половина
1920-х років, ознаменована становленням радянського театру та кінематографу, показала з усією
очевидністю необхідність створення спеціалізованого видавництва, яке б заповнило утворений інформаційний вакуум у кіно- і театральній області.
Для забезпечення необхідною літературою
всього Радянського Союзу державними органами
влади було створено видавництво “Теакінодрук”,
яке проіснувало недовго — з 1927 по 1930 рік.
У 1925 році ЦК РКП(б) зобов’язав кінопрокатників РРФСР субсидувати створення централізованого спеціалізованого видавництва. 17 липня 1925
року на базі ліквідованого видавництва “Межробкоппівзахкіно” було утворено Ленінградське
відділення кіновидавництва РРФСР “Кінодрук”.
8 жовтня 1927 року видавництво перейменовується на Театрально-кінематографічне видавництво
“Теакінодрук”. 16 січня 1928 року реорганізується
в Ленінградське обласне відділення державного
театрально-кінематографічного видавництва СРСР,
а з 1 січня 1930 року під маркою “Теакінодрук”
вливається в Ленінградське відділення Державного
видавництва СРСР [19].
Видавництво випускало й поширювало газети,
журнали й книги з театрального мистецтва й кіномистецтва. Усі ці книги були невисокої поліграфічної якості, друкувалися порівняно невеликими
тиражами й коштували відносно недорого. Передбачалося, що власник книги після її прочитання не
буде її залишати собі, а передасть прочитаний екземпляр у користування іншому читачеві. Тематичну структуру книжкової продукції “Теакінодруку”
становили видання таких категорій: 1) кіномистецтво; 2) театральне мистецтво; 3) акторська май-

стерність; 4) біографії кіноакторів і кінорежисерів;
5) навчальні посібники з кінематографу; 6) довідники; 7) монографії з теорії кіно; 8) нотні збірники
для кіноакомпаніаторів. Також видавництво випускало кінематографічну пресу: газету “Кіно”,
журнали “Радянський екран”, “Радянське кіно”,
“Кіно-фронт”. У 1929 році на партз’їзду і щодо
справ кінематографу було висловлено думку про
необхідність реорганізації кінопреси. Так, журнал
“Радянський екран” і газету “Кіно” планувалося
зробити ідеологічними центрами радянської кінематографії та громадської думки, “рупором” робітничого й сільського глядача. Видання книг про
кінематограф, яке було налагоджене видавництвом
“Теакінодрук”, насамперед, має орієнтуватися на
“масового робітничого й селянського читача”. Для
цього пропонувалося збільшити наклади недорогої популярної літератури про кіно з подальшим
поширенням у профспілкових та сільських клубах,
відділеннях ТДРК тощо [12, 465–466].
Після завершення роботи з’їзду діяльність
“Теакінодруку” була перевірена комісією НК РСІ.
Комісія виявила, що “видавництво орієнтувалося
головним чином на глядача комерційних кіно- і
“великих” театрів. Прямим відображенням цього
стала відсутність у видаваній “Теакінодруком” літературі продукції, призначеної до обслуговування чергових політичних гасел і кампаній”. Також
у звіті комісії зазначалося про спрямування видавництва на видання так званої “легкої” літератури
(листівки, лібрето, біографії). В акті перевірки
також зазначалося, що вся продукція “Кінодруку”
розрахована на дрібнобуржуазні смаки обивательської маси, аполітична й позбавлена марксистського характеру.
У січні 1930 року Наркомат РСІ СРСР розпочав
“чистку” апарату видавництва “Теакінодрук”, унаслідок чого відбулася переорієнтація випущеної
продукції — почали видаватися брошури про кінофікацію села, стенограми різних кінонарад й інша
політично заангажована література. Однак через
заборону випуску комерційної кінолітератури звести баланс акціонерного товариства не вдавалося, і
було прийняте рішення ліквідувати “Теакінодрук”:
“НК РСІ СРСР, перевіряючи роботу видавництва
“Теакінодрук” (Москва), виявив великі хиби організаційного, господарського та ідеологічного
характеру. У звʼязку з цим видавництво вирішено ліквідувати, як окрему одиницю. Його функції
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передані Держвидавові РСФРР. У його структуру
доданий спеціальний сектор, що завідує виданням
літератури з питань театру, кіно та взагалі мистецтва” [7].
В Україні випуск кінолітератури починається
в 1926 році. В основному це були лібрето українських фільмів, кіносценарії та кіноромани, опубліковані видавництвом “Плужанин” і власними силами Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ)
[10, 71]. За три роки вдалося випустити лише 14
книг. Однак за кількістю і якістю ця література нікого не задовольняла. Гостра необхідність у розширенні асортименту кінолітератури, яка виникла на
українському книжковому ринку, змусила ВУФКУ
укласти договір з російським видавництвом “Теакінодрук”, яке розвивалося швидкими темпами й
мало у своєму арсеналі достатньо широкий спектр
літератури про кінематограф. Угода щодо співпраці
була підписана 11 жовтня 1927 року.
Згідно з цією угодою “Теакінодрук” отримував
можливість поширювати свою продукцію в приміщеннях обласних відділів ВУФКУ і кінотеатрах,
за умови зарахування відповідної частини витрат
на орендну плату та комунальні послуги. За цього
ВУФКУ залишало за собою право самостійно поширювати продукцію “Теакінодруку”. Договір був
підписаний строком на один рік [26].
Очевидно, підписання цього договору носило
більшою мірою комерційний характер і не мало
мети поширення літератури про українське кіно.
Про це, зокрема, ішлося в доповідній записці до
відділу преси ЦК КП(б)У: “…Український книжковий ринок у кінотеатрах “Теакінодрук” наводнений виданнями, що не мають жодного стосунку до
кінематографії, як радіо, спортивні тощо або театральні видання, цікаві для Москви або, у кращому
випадку, для РСФРР, але в нас вони тільки відлякують покупця й заважають поширенню потрібної
літератури” [28].
Але й після підписання наступного договору
ситуація практично не змінилася. У кінці квітня
1928 року директор “Теакінодруку” приїхав до
Києва задля налагодження роботи видавництва
на потреби ВУФКУ. До цього часу активи російського “Теакінодруку” складалися з капіталів не
тільки організацій РРФСР, але також з коштів кіновідомств союзних республік — ВУФКУ, Держкінпрому Грузії, Узбеккіно. За повідомленням
російського чиновника, “Теакінодрук” планував

налагодити випуск літератури про кіно й українською мовою.
У 1928–1929 роках “Теакінодрук” видав лише
кілька російськомовних буклетів українських фільмів (“Проданий апетит”, “Митрошка — солдат революції”, “Звенигора” тощо). Деякі з цих видань
викликали хвилю протесту в української інтелігенції. Так, за повідомленням оглядача газети “Пролетарська правда”, у буклеті до фільму “Звенигора”
О. Довженка нараховувалася велика кількість неточностей, фальші й наклепу на ідею фільму (звинувачення в пропаганді “українського шовінізму”)
[1]. Насамкінець автор статті закликав якнайшвидше створити власне українське кіновидавництво.
Відзначимо, що необхідність створення спеціалізованого кіновидавництва в Україні була зрозуміла й керівництву ВУФКУ, оскільки українські
видавництва Книгоспілка й ДВУ в невеликих кількостях продукували кінолітературу. В Україні поширювалися переважно книги з мистецтва російською мовою, що, з одного боку, не відповідало
завданням просування української книги в маси, а
з іншого — якісним вимогам, що висувалися до літератури, щодо висвітлення питань мистецтва.
27 квітня 1928 року на засіданні правління
ВУФКУ, присвяченому договору з “Теакінодруком”,
підкреслювалося, що видавництво, незважаючи на
те що ВУФКУ є його акціонером (пай 30 000 карбованців), незадовільно обслуговує український
кінематограф. Крім того, на сторінках його видань
“має місце нездорова критика досягнень і недоліків
у роботі ВУФКУ”, а також “систематичне цькування продукції української кінематографії, для чого
не було ні найменших підстав”. У зв’язку з таким
станом справ було прийняте рішення відмовитися
від залучення капіталів видавництва “Теакінодрук”
для організації українського кіновидавництва (“Кінодрук”). Одночасно художньому відділу ВУФКУ
пропонувалося розробити план організації українського “Кінодруку”, використовуючи досвід роботи “Теакінодруку” й варіанти залучення російського видавництва до цієї роботи. За цього договір про
співпрацю з “Теакінодруком” було вирішено залишити чинним до 1 жовтня 1928 року.
Також Правління ВУФКУ прийняло ще низку рішень про можливість подальшої співпраці
з “Теакінодруком”. У звʼязку з тим, що “Теакінодрук” недостатньо розповсюджував український
журнал “Кіно” (хоча це було прописане в гене-
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ральному договорі), вирішено було зобов’язати
видавництво реалізовувати цей журнал у кількості
не менше 6000 примірників. У разі, якщо “Теакінодрук” відмовиться від поширення такої кількості примірників, угоду з російським видавництвом
буде розірвано (зауважимо, що 25 вересня 1928
року в Києві було створено українське видавництво
“Держкіновидав”, з метою забезпечення книгами
ВУФКУ) [29]. Також було визнано за доцільне запропонувати “Теакінодруку” більш систематично
й об'єктивно висвітлювати діяльність української
кінематографії [27, 13].
Очевидно, видавництво “Теакінодрук” не виконало вимог, що були висунені на засіданні колегії Народного комісаріату освіти УРСР (Наркомос
УРСР). У резолюції, прийнятій Наркомосом, зокрема зазначалося: “Виходячи з того, що Tea-КіноДрук у Москві зовсім не обслуговує Україну щодо
кіновидавництва, незважаючи на те що ВУФКУ
вклало значні кошти в Tea-Кіно-Друк, визнати за
необхідне розірвати договір між ВУФКУ і Tea-КіноДруком, а також вилучити ті кошти, які ВУФКУ як
пай вклало в це товариство. Щоб забезпечити українське кіно, фото й театри відповідними виданнями, визнати за необхідне організувати український
Tea-Кіно-Фотодрук з таким розрахунком, щоб він
почав свою діяльність з листопада місяця. Це видавництво організувати на основі акціонерного
товариства. Подати клопотання в УЕР про дозвіл
організувати таке видавництво” [14] (інші джерела
повідомляли іншу дату прийняття постанови про
організацію “теакінофотовидавництва” — 3 грудня
1928 року) [30; 6].
6 січня 1929 року було розглянуто і затверджено видавничий план Всеукраїнського акціонерного
товариства “Теафотокінодрук” і відправлено лист
до редакції журналу “Фото для всіх”, у якому повідомлялося, що у зв’язку з організацією в Україні
видавництва “Теафотокінодрук” правління ВУФКУ
вважає за доцільне передати видання журналу новому видавництву, яке буде випускати його за власний кошти [22].
Очевидно, що акціонерне товариство “Теафотокінодрук”, про яке йшла мова вище, – це чорнова
назва майбутнього видавництва “Укртеакіновидав”. Надалі в документах “Теафотокінодрук” фігурував, як “Укртеакінофотовидавництво”, “Теакінодрук” і “Теакіновидавництво”. Узимку й навесні
1928 року проходили процеси формування нового

українського кіновидавництва. У витягові з протоколу засідання правління ВУФКУ від 26 березня
1929 року читаємо: “П. 17. Ухвалюючи всі заходи
в справі видавництва як наукової, так і масової
літератури про кіносправу, визнати за необхідне
виділити видавничу справу про кіно в окрему самостійну акційну організацію (теакінодрук). Доручити ВУФКУ протягом місяця провести в життя встановленим порядком організацію акційного
товариства, що має поступово охопити всі галузі
кінопроцесу й цим сприяти як організації кадрів,
так і зосередженню уваги широких мас на кіно. До
остаточного формального розв’язання справи з організацією Укртеакінофотовидавництва — утворити оргбюро в складі тт. Нечеса, Шульги й Бажана
під головуванням т. Нечеса. На це оргбюро покласти відповідальність за всю роботу кіновидавництва, зокрема господарчу. До штату кіновидавництва ввести одного обліківця, що передбачено за
промфінпланом” [24].
Перший протокол видавництва був підготовлений оргбюро 10 квітня. Ознайомившись з його
положеннями, правління ВУФКУ 13 квітня 1929
року ухвалює рішення затвердити протокол, але
з деякими змінами — усі витрати з 1 січня 1929
року перенести на рахунок “Теакіновидавництва”,
а також надати бюро видавництва кредит у розмірі 15000 карбованців [13, 70]. У жовтні 1929 року
процес формування акціонерного товариства був
закінчений. Видавництво отримало назву “Укртеакіновидав” [20], до складу його акціонерів було
зараховано ВУФКУ, Наркомос, ВУРПС, Київську
ОРПС тощо. Редакція розміщувалася в Києві на
бульварі Шевченка, 12 у приміщенні правління
ВУФКУ [18]. Видавничу діяльність “Укртеакіновидав” почав, очевидно, з початку 1930 року. У 1929
році ВУФКУ власним коштом випустило лише три
книги про кінематограф [10, 72].
Однак справи видавництва просувалися погано.
5 березня 1930 року правління ВУФКУ прийняло
постанову про скорочення штату “Укртеакіновидаву” до 9 осіб, тобто на 50% [23, 51]. Це рішення було обумовлене й політичною метушнею, і,
насамперед, важким матеріальним становищем
видавництва. Надалі для поліпшення фінансових
справ правління ВУФКУ прийняло рішення забезпечувати видавництво позикою в розмірі 30 000
карбованців [21].
За перші три місяці свого існування видавни-
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цтво змогло здійснити випуск лише кількох книг
про кіно (“Кіно — знаряддя культури”, “Партія і
Ленін про кіно”, “Кіно за 5 років”, “Найважливіше
з мистецтв” тощо).
На нараді, організованій на початку березня
“Укртеакіновидавом” спільно з Київською обласною радою професійних спілок (ОРПС) і ВУФКУ
було заслухано план подальшого розвитку видавництва. Крім кінолітератури, планувалося видати книги, присвячені теоретичним і філософським питанням театру (“Сьогодні і завтра українського театру”
Ю. Смолича, “Статті про театр” Л. Курбаса), музики (“Історія музичної культури” Б. Грінченка), культури (“Х років спілки Робмис. 1919–1929”). Також
план містив видання театральних п’єс, брошуру з
історії розвитку фотографії, листівки тощо [3].
З 1 квітня генеральне представництво з поширення літератури “Теакінодруку” в Україні переходить під відомство “Укртеакіновидаву” [11].
Однією з причин розриву відносин з російським
видавництвом був конфлікт між видавництвами
“Укртеакіновидав” і “Теакінодрук” через небажання останнього платити борг за отриману видавничу продукцію. Наслідки цього розриву, мабуть,
зумовили якісний і кількісний підйом продукції
“Укртеакіновидаву”, який припадає на першу половину 1930 року.
Однак процеси, що проходили в СРСР — колективізація, індустріалізація, плановість виробництва, згортання імпорту іноземних фільмів, а також
процеси, які були спрямовані на посилення централізації влади, внесли свої корективи в подальший
розвиток кінопромисловості й видавничої справи
по всій країні.
Так, восени 1930 року правління “Українфільму”1,
керуючись листом ЦК ВКП(б) від 3 вересня 1930
року, прийняло постанову, згідно з якою “Укртеакіновидаву” необхідно було в масовому порядку
почати видавати лібрето картин, присвячених соцзмаганням, а також випустити спеціальне видання
“про розгортання масової роботи навколо кіно, як
засіб боротьби за підвищення виробничих темпів”.
Незабаром (8 жовтня) правління “Українфільму”
затверджує чергову постанову, що регулює подальшу роботу видавництва: “21. Зазначити, що видавничий плян “Укртеакіновидаву” не обіймає всіх
заходів української кінематографії й не висвітлює
достатньою мірою питань, що зв’язані з кіновироб1

Так називалося ВУФКУ після реорганізації.

ництвом, а тому визнати за потрібне переробити
видавничий план “Укртеакіновидаву” на жовтень–
грудень 1930 р., націлившись на видання технічної
літератури (з питань світла, кінопроекції, як керувати апаратом, як знімати тощо), що зв’язана з кіновиробництвом, та брошур загального агітаційного порядку в плані певного політичного та ділового
інструктажу. Цей виробничий план треба широко
обговорити в осередках громадських організацій і
на робітничих зборах” [25].
Діяльність “Укртеакіновидаву” широко висвітлювалася в пресі. У “Кіногазеті” й в журналі
“Кіно” за 1930 рік були опубліковані рецензії на
книги П. Нечеса “Кіноактори та кіномани”, К. Миклашевського “Звукове кіно”, Д. Батурова “Партія
й Ленін про кіно” і “Кіно — знаряддя культури”,
М. Ушакова “Три оператори”, М. Вороного “Трюки в кіно”, Я. Савченко “Народження українського
радянського кіно”, І. Дельмонта “Дикі звірі в кіно”,
А. Фомічевої “Кіно за кордоном”, Ц. Солодара
“Кіно на селі” тощо. Також у пресі розміщувалася
інформація про нові видання та оголошення “Укртеакіновидаву”. Пильну увагу було звернено й на
негативні сторони роботи видавництва. Так, у “Кіногазеті” щодо цієї теми була опублікована низка
критичних нарисів [5; 15; 4].
У 1930 році видавництво “Укртеакіновидав”
випустило 27 книг про кінематограф [10, 73–74].
В основному це були видання, присвячені українським фільмам, техніці кінозйомки, теорії кіно, питанням кінофікації й кінопрокату. У цьому ж році
видавництво випустило книги й про театр (“Альманах мистецького об’єднання “Жовтень”), музику
(Масютін Ю. “Дума чорноморська: лібрето опери
Б. К. Яновського”), присвячені загальним темам
(“Туркменистано-сибірська залізниця (Турксиб) та
її значення”) тощо.
Пріоритетним напрямом діяльності “Укртеакіновидаву” було видання листівок із зображенням
зарубіжних і українських акторів театру й кіно.
На жаль, до теперішнього часу їх збереглося дуже
мало. Проте з майже ста листівок, які вдалося виявити, можна зробити певні висновки про серії й
напрями поліграфічної продукції “Укртеакіновидаву”.
Серія №1, що отримала назву “Українські
фільмарі” (виявлено 20 листівок) містила зображення українських акторів театру й кіно в житті
й у ролях. На реверсі публікувалася фільмографія
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персони. У наступних серіях на реверсі публікували виключно технічні відомості. Серія № 2 (виявлено 15 листівок) містила зображення західноєвропейських і американських акторів. Серія № 3
була комбінованою (виявлено 17 листівок), у ній
були опубліковані й українські, і іноземні актори.
У серію № 4 були вміщені зображення артистів
української опери (збереглося 4 листівки). Надалі від випуску листівок серіями відмовилися. Уся
продукція мала деякі відмінності в публікації вихідних даних. Усі виявлені листівки умовно можна
розділити на чотири групи, які мають різну нумерацію: № 1070 (виявлено 11 листівок), № 1076 (8
листівок), № 1730 (7 листівок), № 02600 (5 листівок). Ніяких тематичних відмінностей у цих групах не виявлено — вони містили й українських,
і іноземних акторів безсистемно. Тираж листівок
коливався від трьох до десяти тисяч примірників,
а вартість становила 10 копійок. Якість листівок
було невисока. Крім численних листівок із зображенням акторів, “Укртеакіновидав” тиражував

листівки з видами Києва (виявлено 20 листівок).
Ці листівки друкувалися в Москві тиражем 15000
примірників. Вартість їх становила 6 копійок [17].
У 1931 році випуск продукції “Укртеакіновидаву” починає згортатися (“Доброї роботи!: пʼєса”
П. Щербатинського, “Кіноапарат на “Дахові світу”.
Подорож” В. Єрофєєва тощо) і на початку 1932
року повністю припиняється.
Висновки. За короткий проміжок часу видавництво “Укртеакіновидав” змогло налагодити випуск,
головним чином, літератури про кіно, і не тільки в
кількісному показнику. Поряд з перекладами текстів іноземних авторів видавництво налагодило
зв’язок з різними українськими авторами, що дозволило досить широко висвітлювати різні ракурси
кінематографу, як-то: теорія кіно, основи драматургії, біографічні нариси про кінематографістів,
технічна література про кіно, навчальні посібники з
кінематографу тощо. Але, незважаючи на значні досягнення, через перехід СРСР на жорстке централізоване управління, видавництво було ліквідоване.
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Миславский Владимир Наумович
Деятельность издательства «Укртеакиноиздат» в конце 1920-х годов — в начале 1930-х годов
Аннотация. В статье исследованы предпосылки, послужившие толчком к возникновению специализированного кино- и
театрального издательства “Укртеакиноиздат” в конце 1920-х годов. Кроме того, исследована роль взатмоотношений ВУФКУ
и российского издательства “Теакинопечать”. Рассмотрен путь развития, становления издательства “Укртеакиноиздат”.
Проанализированы жанрово-тематические направления выпускаемой кинолитературы, разновидность полиграфической
продукции на примере открыток, а также обстоятельства, послужившие свертыванию производства издательства в начале
1930-х годов.
Ключевые слова: ВУФКУ, УССР, история кино, кинематограф, “Укртеакиноиздат”.

Volodymyr Myslavskyi
Functioning of the Specialized Cinema and Theatre Publishing House Ukrteakinovydav at the
End of the 1920s – at the Beginning of the 1930s
Summary. The article delineates the prerequisites for the emergence of a specialized cinema and theatre publishing house
“Ukrteakinovydav” at the end of the 1920s. The study focuses on the relationship between VUFKU (All-Ukrainian Photo Cinema
Administration) and the Russian printing company “Teakinodruk”. Besides, it provides a detailed account of the foundation and
development of “Ukrteakinovydav”, its publishing policy, and the reasons for the scaling down of publishing activities at the beginning
of the 1930s.
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The VUFKU leading staff clearly realized the necessity for the creation of the specialized cinema and theatre publishing house
in Ukraine as the Ukrainian publishing houses ‘Knygospilka’ (“BookUnion”) and DVU (State Publishing House of Ukraine) in small
amounts produced cinema literature. The books spread in Ukraine were mainly books on art in Russian, which, on the one hand, did not
correspond the task of making the Ukrainian book popular among people, and, on the other hand, did not meet qualitative standards to
the literature on art.
Collectivization, industrialization, development based on the pre-planned production of goods, import curtailing of foreign films,
and processes aimed at strengthening of centralization of power were those taking place in the USSR and the once having caused further
development changes of cinema industry and publishing business throughout the country.
For the short period of time, a publishing house “Ukrteakinovydav” was able to adjust producing mainly of the literature about
cinema, and not only in terms of quantity. Along with translating the texts of foreign authors, the publishing house established a connection
with different Ukrainian authors that allowed it to cover widely enough various cinematic aspects, such as cinema theory, drama basics,
biographic essays about cinematographers, the technical literature on cinema, cinema guides, etc. However, despite considerable
achievements due to the transition of the USSR to the rigid centralized management, the publishing house was abolished.
Keywords: VUFKU, Ukrainian SSR, history of the cinema, cinematography, Ukrteakinovydav
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МИСТЕЦЬКІ ОБʼЄДНАННЯ У ДИСКУРСІ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Шатунов
Віктор Антонович

Анотація. У дослідженні розкриваються можливості подальшого
впливу громадських обʼєднань мистецьких напрямів на формування громадянського суспільства в Україні. Ставиться питання про їхнє пріоритетне
співробітництво з органами влади в розробці та здійсненні культурної політики. Звертається увага на діяльність неформальних мистецьких обʼєднань
та активну дієву громадянську позицію творчої особистості.
Ключові слова: мистецькі обʼєднання, громадянське суспільство, громадські організації, культурна політика, децентралізація.

Шатунов
Виктор Антонович

Актуальність проблеми. Національною стратегією
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016–2020 роки визначено: “Активне, впливове й розвинене
громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої
демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у
впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними справами й вирішенні питань
місцевого значення, розробці й реалізації ефективної державної політики в різних сферах, утвердженні відповідальної
перед людиною правової держави, розвʼязанні політичних,
соціально-економічних та гуманітарних проблемˮ [5].
Мета статті. Зазначене актуалізує тему даного дослідження — аналіз ролі мистецьких обʼєднань у формуванні
громадянського суспільства в сучасній Україні. Реалізація поставленої мети досягається за допомогою вирішення таких
завдань: визначити стан дослідження розвитку мистецьких
обʼєднань у сучасних наукових пошуках та розкрити їхню
участь як неурядових організацій у розвитку громадянського
суспільства в нашій країні, звернути увагу на приклади міжнародного досвіду в цьому напрямі, проаналізувати відносини
держави та мистецьких обʼєднань, окреслити можливі шляхи
впливу мистецьких обʼєднань на формування та проведення
культурної політики на місцях з урахуванням децентралізації
управління.
Обʼєктом дослідження постають основні процеси формування громадянського суспільства.
Предметом дослідження є визначення ролі мистецьких
обʼєднань як громадських організацій у формуванні та розвитку громадянського суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. У сучасному суспільстві
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важливу роль відіграють мистецькі обʼєднання як
фахові неурядові інституції в складі громадських
рухів, покликаних сприяти всебічному розвитку
національних українських форм у культурі та в
усьому соціальному житті, спроможних зробити
вагомий внесок у розбудову сильної української
держави й забезпечення виконання українською нацією свого обовʼязку в розвитку гуманізації світу.
Існує величезна різноманітність видів, жанрів,
стилів і напрямів у мистецтві, багато філософських
спрямувань. Митці, насамперед, особистості, яким
притаманне образне бачення світу та здатність утілити це своє сприйняття за допомогою закладених
та розвинутих професійних навичок, своєрідної
особистої майстерності в якомусь із засобів або видів мистецтва. Відзначимо спочатку, що різні види
мистецтва виконують певні суспільні функції. Наприклад, естетичну — відтворення дійсності за
законами краси, вплив на формування естетичного
смаку, можливість проживати й відчувати емоції,
уміння відрізняти піднесене й стандартне, прекрасне й потворне. Соціальну — ідейний вплив на суспільство, перетворення соціальної реальності. Або
компенсаторну — вирішення психологічних проблем, відновлення душевного спокою та рівноваги,
відсторонення від сірої реальності й повсякденності шляхом компенсації нестачі гармонії й краси. Гедоністичну — здатність приносити позитивні емоції через споглядання прекрасного. Не можна обминути пізнавальну функцію — вивчення й пізнання дійсності за допомогою творів мистецтва, які є
джерелами інформації щодо громадських процесів.
Також прогностичну — можливість прогнозувати
й передбачати майбутнє. І особливо виховну —
вплив на формування особистості й моральне становлення людини.
Тому в осередку творчої інтелігенції є велика
кількість напрямів, шкіл та угруповань. Вони затверджують притаманні їм наміри, філософські
думки або стилістичні та індивідуальні форми.
Групуючись у асоціації, обʼєднання, угруповання,
митці стверджують себе як творчі особистості, які
мають не тільки свої особливості безпосередньої
творчості, але й такі, які вони вважають нагально
потрібними для суспільства в той історичний період часу, у якому розвиваються. Таким чином, творчі
особистості впливають на суспільство і своєю майстерністю, і своєю громадянською позицією. Як наслідок, представники різних мистецьких напрямів

беруть активну участь у формуванні та розбудові
громадянського суспільства. Тому в працях сучасних вітчизняних учених мистецькі обʼєднання розглядаються як активно дієві інституції.
Доречно згадати культурологічне дослідження
90-х років ХХ століття відомого українського фізика, культуролога та громадського діяча А. Свідзинського, який, висвітлюючи проблеми культурології
в контексті ідей синергетики, зокрема у своїй монографії “Самоорганізація і культураˮ, розглядає
широке коло актуальних, життєво важливих проблем у розвитку української нації та функціонуванні української держави [8]. Синергетична концепція культури Анатолія Свідзинського не є якоюсь
довершеною теорією — це лише концепція. Тут не
знайдеться чітко структурованої моделі зі своїми
елементами, законами, прогностичними результатами. Проте саме це дало поштовх для подальших
досліджень взаємозвʼязку між процесами самоорганізації в культурному середовищі та розвитком
громадянського суспільства в Україні.
У працях вітчизняних культурологів, істориків,
літературознавців, мистецтвознавців та представників інших суспільно-гуманітарних дисциплін
детально представлені найвідоміші вітчизняні художні та літературні обʼєднання, розкриті різні
аспекти й відображені результати їхньої мистецької діяльності, персональні здобутки найбільш
видатних членів творчих гуртів. У багатьох публікаціях М. А. Кущенка, О. Берегової, А. Асєєва,
Л. Соколюк, М. Шкандрій, Л. Баранович, А. Півненко не тільки констатуються особливості творчої діяльності значної кількості таких обʼєднань
в Україні, але й простежуються їх взаємозвʼязки
з політичним та культурним життям, а в багатьох
статтях та монографіях Ю. Богуцького, В. Шейка,
Г. Романенко та інших послідовно викладені процеси самоорганізації культури в Україні, здійснено
саме культурологічне дослідження українських
мистецьких обʼєднань як цілісного соціокультурного явища. Визначено особливості співвідношення індивідуалістичного й колективістського начал,
свободи творчості та громадянського обовʼязку, а
також роль особистостей і морально-етичних норм
у історичному розвитку вітчизняних художніх, літературних та інших мистецьких обʼєднань. Досліджено, що з розвитком у суспільстві художньої
культури постійно змінюються й ускладнюються
соціокультурні цілі, й у цьому сенсі підвищується
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значення мистецьких обʼєднань для розвитку самої
держави.
Виклад основного матеріалу. Аналіз джерельної бази свідчить, що запропонована нами тема
недостатньо вивчена. Необхідно відзначити певні
диспропорції в наявності джерел, залежно від формального чи неформального характеру обʼєднань
(перші значно краще задокументовані), що визначилось історично. Так, доцільно нагадати, що ідея
самої культури як обʼєкта політичної активності
стала актуальною на початку ХХ ст. у процесі формування стандартів соціальної держави. Як зазначає О. Кравченко, з одного боку, ішлося про пошук
нових інструментів політичного впливу на людину
в процесі масштабних суспільних трансформацій.
З іншого, сфера мистецтв та літератури дозволяла
розкрити підґрунтя популярних теоретичних конструкцій як актуального історичного минулого, так
і потрібного “позаісторичногоˮ майбутнього [3].
Наприклад, саме в 20-х роках в Україні набув
особливо бурхливого характеру розвиток художньої літератури. Для цих років були характерними виникнення й розпад великої кількості літературних організацій, обʼєднань: “Гартˮ, “Плугˮ,
“Молоднякˮ, “Західна Українаˮ, “Авангардˮ, “Нова
генераціяˮ, “Ланкаˮ, ВУСПП (Всеукраїнська спілка
пролетарських письменників) та багатьох інших.
Цікавим для нашого дослідження є те, що в процесі свого формування та розвитку ці масові провідні
літературні обʼєднання та подібні до них інші творчі організації проводили значну культурологічнотворчу роботу не тільки серед інтелігенції того
часу, але й серед широких кіл, особливо молодої
за віком громадськості. До того ж, на думку культуролога В. М. Шейка, видатні представники
літературно-культурологічних обʼєднань не тільки
своєю творчістю, але й громадянською позицією
закладали відродження та основи формування національних духовних засад молодої української
державності [9].
Це можна сказати й про інші напрями в мистецькому середовищі. Інтерес народних мас до культури активно проявлявся в швидкому розвиткові художньої самодіяльності, різних видах мистецтва,
насамперед театрального, що сприяло значним
успіхам української драматургії. Повсюдно виникали професійні та аматорські театри, створювалися
драматичні, хорові, танцювальні та інші гуртки.
Сформувався ряд визначних театрів, організувалися

також численні філармонії, хорові капели, камерні
ансамблі, оркестрові колективи. Були написані й поставлені перші українські балети.У складних умовах розвивалося українське кіномистецтво, у якому
створювались і демонструвалися фільми переважно
агітаційного характеру. Образотворче мистецтво
продовжило традиції попередніх століть. Художники опанували нову тематику, нові стилі художнього
відображення дійсності. Це був справжній підйом у
самоорганізації національної української культури.
Така діяльність творчих спілок та обʼєднань ще потребує продовження досліджень.
За радянських часів вітчизняні митці вже не
мали такої творчої свободи: “колективістськіˮ настанови офіційних формальних, ініційованих державою творчих спілок нівелювали індивідуальність
самого творця, а продукування “надособовихˮ цінностей на державне замовлення призводило до
руйнації громадянської відповідальності за розвиток суспільства. Протистояти цьому були спроможні лише поодинокі спілчани. А замість справжніх
лідерів — особистостей — на чолі спілок (за невеликим винятком) стояли функціонери від культури.
Тому говорити про подальший розвиток національної культури не доводилося.
Таким чином, період з 1932-го по 1934-ий став
для України примусовим поворотом у бік тоталітарної культури:
1) було остаточно відбудовано апарат управління
мистецтвом і контролю над ним;
2) знайшла остаточне формулювання догма тоталітарного мистецтва — соціалістичний реалізм;
3) була оголошена війна на знищення всім художнім стилям, формам, тенденціям, що відрізнялися від офіційної догми.
Інакше кажучи, у художнє життя ввійшли й повністю визначили його три специфічних феномени,
як головні ознаки тоталітаризму: організація, ідеологія й терор. Проявом зазначеного терору є голодомор 32–33 років, який і підтвердив відмову від
творчої свободи та пристосування художників до
вимог радянської влади.
Як наслідок, тоталітарний режим здійснив політику уніфікації, централізації й бюрократизації
мистецького життя країни, таким чином підкоривши собі найважливіші важелі впливу на суспільство.
Соціальною базою новоутворених організацій була
сурогатна інтелігенція радянської формації, практично ізольована від світових культурних процесів.
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Відомо, наприклад, що Спілка радянських художників України та Спілка радянських письменників
України являли собою державно-монопольні творчі організації з чіткою партійно-бюрократичною
структурою й відповідною документальною фіксацією. Склалася така ситуація, за якої творчість
митця, письменника оцінювалася не за рівнем таланту, а з позицій соціально-політичної боротьби з
класовими ворогами, оспівування героя-пролетаря
й партійних діячів. Тому художньо-літературні
обʼєднання стали ідеологічними елітними підрозділами всієї громіздкої машини тоталітарної держави,
а створені переважно в 30-х роках ХХ століття регіональні художні та літературні обʼєднання увійшли
до складу союзних спілок з метою використання
митців у ідеологічній машині СРСР та контролю
держави за творчим середовищем. Ці репресивні
дії стосовно інтелігенції, зокрема творчої, в Україні
призвели на початку 30-х рр. до припинення існування переважної більшості літературно-художніх
та інших творчих обʼєднань [11].
Традиційно діяльність тих творчих спілок, які
залишилися, була обмежена захистом авторських
прав і творчих свобод професійних творчих працівників, соціальним захистом своїх членів та кваліфікаційною функцією, підтримкою професійного
рівня творчого працівника, створенням комунікативного мистецького середовища. Така діяльність
спілок обмежує надзвичайно важливу якість сучасної культури — здатність консолідувати суспільство, сприяти прийняттю консенсусних рішень.
Тому, коли через політичну незалежність України була повернута свобода творчості, більшість
митців стали надавати перевагу неформальним
мистецьким обʼєднанням, що уникають тотального
долучення до суспільних структур і зосереджуються на творчій самореалізації особистості, вільної
у виборі ідейно-стилістичних напрямів. А через
успішність багатьох недержавних культурних заходів та непріоритетність культури як напряму державної політики творча свобода сучасного митця
найчастіше почала проявлятися в його опозиції до
влади та досить скептичному ставленні до національних творчих спілок як її представників.
Одночасно слід наголосити на помітних позитивних зрушеннях у творчій царині незалежної
України: альтернативні спілки, художні та літературні обʼєднання подбали про повернення до української культури насильно вилучених імен і здобут-

ків, встановлення звʼязків з діаспорою й світовим
художнім осередком тощо. Цим вони вже зробили
свій вагомий внесок у відновлення національної
культури, насичуючи громадянське суспільство духовними цінностями. Водночас виникли вже відомі
нам такі творчі обʼєднання, як Національна асоціація митців, Асоціація діячів сучасного мистецтва,
Асоціація артгалерей України, Асоціація письменників України, Форум творчої молоді України та
численні літературні й художні групи на місцях
[10].
Особливу актуальність мистецьких обʼєднань
як громадських організацій набирає їх безпосередня участь у формуванні громадянського суспільства
в контексті децентралізації управління, коли місцеві органи влади отримують додаткові повноваження щодо впровадження культурної політики. Тому
саме перспективним напрямом децентралізації є
більш широке залучення до діяльності в культурному секторі неурядових мистецьких організацій із
передачею їм частини наглядових, управлінських
та інших повноважень, оскільки мистецтво, даючи
людині додатковий життєвий досвід, стає могутнім способом соціально-направленого формування
свідомості кожної людини. Адже саме мистецька спадщина, як відомо, акумулюючи емоційноестетичний досвід поколінь, утілює й передає
ціннісне ставлення до світу крізь призму етнонаціональної специфіки, тому що вона є ефективним
засобом виховання моральності, патріотичних почуттів, активної громадянської позиції [7].
Таким чином, мистецькі обʼєднання громадян,
які повинні вільно функціонувати в суспільстві, як
і громадські обʼєднання інших направлень, стають,
по суті, першоджерелом створення структури органів державної влади, механізмів та пріоритетів їх
роботи. Діяльність таких неурядових організацій
повинна спрямовуватися на розвʼязання нагальних
у суспільстві проблем шляхом колективної участі у
виробленні управлінських рішень і, насамперед, у
напрямі розвитку художньої культури [4].
Визначено, що будь-яка держава досягає свого
благополуччя завдяки громадянам, які беруть на
себе частину відповідальності за поліпшення й розвиток своєї країни. Задовольняючи базову потребу
в самореалізації в різних видах діяльності, особистість прагне до здійснення своїх життєвих цілей,
знаходить своє місце в системі суспільних звʼязків
і відносин. Тому громадська активність, яка засно-
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ВІКТОР ШАТУНОВ

вана на свідомому бажанні людини брати участь у
суспільному житті, розглядається як прояв активізації діяльнісної природи людини та уособлює собою ініціативний вплив особистості на навколишнє середовище, на інших людей і на саму себе.
Розбудова української державності, побудова
громадянського суспільства неможливі без вдосконалення творчих потенцій суспільства, усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей
і розуміння перспективи гуманітарного розвитку
суспільства — тільки цим можна протистояти явищам бездуховності та зневаги до мистецтва. Тому
після здобуття Україною незалежності спостерігається активний розвиток неурядових організацій, у
тому числі різних мистецьких обʼєднань, метою заснування й діяльності яких є можливість вплинути
на розвиток суспільства.
Доцільно відзначити, що громадянське суспільство являє собою проект, для якого необхідне
існування, з одного боку, соціального капіталу, а з
іншого — правових норм та законодавчої бази, які
б могли гарантувати його відтворення. Такі інструменти містять у собі, серед іншого, можливість існування й функціонування неурядових організацій
(тобто “третього сектораˮ), до яких належать і мистецькі обʼєднання, і впровадження широкого соціального діалогу. Але, насамперед, повинна бути
усвідомлена потреба в самовідповідальності людини — головної ознаки демократичної країни, тому
що авторитарні чи тоталітарні уряди обмежені в
наданні можливості свободи обʼєднанням громадян, тим самим обмежуючи права самих громадян
та перешкоджаючи їх самоорганізації.
Тому адекватністю потребам сучасного українського суспільства вітчизняна культура повинна
завдячувати переважно недержавним організаціям,
мистецьким ініціативам громадськості та широкій
підтримці приватного бізнесу. До того ж, неурядові організації виконують функцію підвищення
громадської поінформованості та посилення відповідальності уряду за прийняття рішень. Творчомистецькі обʼєднання разом з іншими неурядовими
організаціями створюють основу громадянського
суспільства та стають вирішальним стабілізуючим
фактором, гарантом демократичного шляху розвитку держави.
У цьому напрямі є цікавим для України аналіз
міжнародного досвіду участі неурядових організацій і, особливо, творчих спілок та обʼєднань у про-

веденні культурної політики. Як відомо, соціальні
зміни, які відбуваються й у деяких інших країнах,
показали, що це довгостроковий процес — він вимагає зміни менталітету громадян.Так, наприклад,
пріоритет у підготовці майбутніх фахівців Польщі
до самостійної науково-дослідної, дидактичної або
артистичної діяльності, розвиток та поширення національної культури та надбань технічного прогресу, піклування про здоровʼя, фізичний і духовний
розвиток особистості дозволив констатувати під
час аналізу роботи студентських творчих обʼєднань
в університетах Польщі досить високий рівень організованості та широкий спектр видів діяльності
студентів у понаднавчальний час, серед яких такі:
культурно-освітня, артистична (виконавська), художня, технічна, авторська, комунікативна, презентаційна тощо [1].
Доречним уважаю звернути увагу на подальше
вдосконалення українського законодавства відносно ролі громадських обʼєднань у проведенні
культурної політики держави. Законом України
“Про обʼєднання громадянˮ розпочалося введення
в правове поле України неурядових організацій,
визначення їхніх прав і обовʼязків та, деякою мірою, сприяння росту організацій цього типу. Але
час показав, що українські громадяни повинні мати
більше можливостей для заснування незалежних
від держави, відкритих організацій [4]. Утім недосконалість Закону частково була виправлена Указом Президента “Про сприяння розвитку громадянського суспільстваˮ.
Доречно зауважити, що в основі Закону України
“Про культуруˮ (Розділ III. Стаття 12) субʼєктами
діяльності у сфері культури серед інших хоч і називаються обʼєднання громадян, але повинно бути
більш широке тлумачення їх ролі та можливостей
для творчої й соціальної реалізації завдань кожного
мистецького обʼєднання, що буде сприяти розвитку
всієї нашої культури [2].
Отже, поділяючи думку про звʼязок самоорганізації в культурному середовищі з розвитком громадянського суспільства та виходячи з необхідності
вдосконалення участі мистецьких обʼєднань у формуванні громадянського суспільства незалежної
України, означимо кілька аспектів їх розвитку.
Самовідповідальність особистості. Саме громадська активність відображає рівень громадянської культури суспільства та, певною мірою, визначається ним.
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Громадянська свідомість. Мистецькі обʼєднання як неурядові організації, незважаючи на свій
основний напрямок, повинні відстоювати демократію постійно, залучаючи громадян до суспільного
життя.
Взаємодія мистецьких обʼєднань з інституціями держави. Це є сьогодні особливо актуальним
для України. Так з власного досвіду можу констатувати складності в діяльності активістів, які відстоюють свою громадянську позицію в розвитку
культурного життя країни, оскільки відсутність
традицій розвинутого громадянського суспільства
гостро відчувається й помітно гальмує процеси демократизації країни.
Комунікація. Мистецькі обʼєднання повинні
стати дійсними осередками творчого процесу в
Україні, на їх базі слід налагоджувати комунікації
між представниками різних обʼєднань, зацікавлених у розвитку вітчизняного культурного середовища [6]. Вони повинні використати всі можливості обʼєднавчого руху не тільки в мистецьких
сферах життєдіяльності українського суспільства,
а й зробити свій значний внесок у формування та
функціювання всього громадянського суспільства.
Адаптація до міжнародного досвіду. Очевидними суспільними цілями сьогодні є осмислення
та врахування перспектив адаптації й інтеграції

країни до світового культурного простору з урахуванням тенденцій розвитку світової політики й
міжнародних відносин, стратегічних цілей національного розвитку та, зрештою, розуміння ролі й
місця України в європейській і світовій спільноті
народів, обʼєднаних єдиними гуманістичними цілями та цінностями.
Лише суспільство, яке спроможне організувати
й втілити ефективні принципи й ідеї власної самоорганізації, забезпечити їх відтворення й розвиток,
а також здатне самовдосконалюватися та плідно,
незаангажовано й послідовно реформуватися, демонструє ознаки готовності до створення, розбудови та збереження власного культурного простору й
державності. Неабияке значення стосовно зазначеного надається мистецьким обʼєднанням.
Висновки. Враховуючи зазначене, з метою підвищення ефективності державної культурної політики консолідації виникає необхідність інтенсифікувати роботу в напрямі поглиблення взаємодії
між органами влади та інститутами громадянського суспільства й саме мистецькими обʼєднаннями
з питань вироблення та реалізації культурної політики; впроваджувати нову модель управління цариною культури, засновану не на вузьковідомчому
підході, а на розвиткові партнерських відносин між
усіма субʼєктами культурного життя.
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Шатунов Виктор Антонович
Творческие объединения в дискурсе формирования гражданского общества
Аннотация. В исследовании раскрываются возможности дальнейшего влияния общественных объединений творческих
направлений на формирование гражданского общества в Украине после обретения независимости. Ставится вопрос о
приоритетном сотрудничестве с органами власти в разработке и осуществлении политики в области культуры. Обращается
внимание на деятельность неформальных художественных объединений и активную действенную гражданскую позицию
творческой личности.
Ключевые слова: творческие объединения, гражданское общество, общественные организации, культурная политика,
децентрализация.

Viktor Shatunov
Art Associations in the Discourse of the Formation of Civil Society
Summary. The aim of the research is to show the possibility of the further influence of artistic associations on the formation of civil
society in Ukraine.
Research methodology. The study raises the problem of the priority cooperation of artistic associations with the authorities in the
development and implementation of cultural policy. Attention is drawn to the activities of informal artistic associations and active public
opinion of the creative person as well as the fact of the active development of non-governmental organizations in Ukraine immediately
after it gained independence. It is noted that non-state organizations are the basis of civil society and an important stabilizing factor, a
guarantee of the democratic path of statehood development. It also applies to artistic associations. However, the introduction of an effective
consolidation of cultural policy is complicated by the lack of balanced interaction between authorities and civil society institutions. The
authoritarian or totalitarian government restricts freedom of association, thus, limiting the rights of citizens. The state of Ukraine inherited
the administrative and political models of regulation of cultural activity with an emphasis on narrow departmental interests from the Soviet
era. It affects the activities of artistic associations and reduces their ability to unite the society.
Results. It is noted that in Ukraine the sovereign freedom of creativity was proclaimed, which allows the creation of informal artistic
associations for many artists. Artistic associations are of particular importance in the context of decentralization when local authorities
receive additional powers for the implementation of cultural policy.
Novelty. In this regard, this article emphasizes the growing role of artistic associations and their active leaders in defense of democracy
and the continued involvement of citizens in public life. They lay the foundation for the formation of civil society in our state.
Practical value. Considering above-mentioned, it is necessary to intensify the work aimed at strengthening the government and civil
society institutionsʼ cooperation, and, first and foremost, with the artistic associations in the formation and implementation of cultural
policies; to introduce a new model of culture management based not on a narrow approach but on the development of partnership among
all members of cultural life.
Keywords: artistic associations, civil society, public organizations, cultural policy, decentralization.
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Нещодавно мій 95-річний батько заговорив про походження роду від польських переселенців, про те, як за родинними
переказами Україна поступово ставала їхньою домівкою. Сказано про це було якось буденно. Не знаю, може, у контексті
подій, пов’язаних з рішенням Польського сейму та зростанням антиукраїнських настроїв у Польщі, а може, у контексті
чергового поховання когось із односельців. Бо, власне, лише
кладовище по сей день у селі залишилося формою відрізнення
одних від інших: поляків (“шляхтиˮ) від українців.
У реальному житті все так перемішалось, об’єдналось,
зрослось, що провести демаркаційну лінію між одними й
іншими неможливо: усі вважають себе українцями, усіх
об’єднує прагнення спокою й миру в Україні, практично всіх
представників старшого покоління не полишає гіркий присмак
тоталітарної доби, коли зганяли до колгоспів, забирали землю, худобу й реманент, а незгодних виселяли до Сибіру, а то
й розстрілювали як ворогів народу. Батька мого батька Йосипа
Івановича розстріляли в 1937 році як ворога народу (а родину
від депортації врятувало “виконання плануˮ з виселення родин
ворогів народу).
Батько, що добровільно пішов на фронт у 1941 році й повернувся додому в голодний 1947 рік, ворогами людства й людяності вважає Гітлера, Сталіна, й сьогодні до них додає Путіна й Росію як носіїв тоталітаризму, зла й ненависті до вільних
людей, їх інаковості у своєму виборі. Зі своєї пенсії передавав
кошти на підтримку Майдану, а потім і воїнів на фронті. Ніяк
не може збагнути прагнення до накопичення власного багатства нашими можновладцями, вважаючи це невиліковною хворобою, яка врешті-решт призведе до логічного завершення —
людського осуду, смерті й забуття.
Свої військові нагороди вкинув у багаття, яке розпалив
перед сільською радою в знак протесту проти дій її керівництва, коли мені в 1967 році не давали довідку для отримання
паспорта, необхідного для навчання в Київському державному
університеті ім. Т.Шевченка, куди я вступила на філософський
факультет.
А батько моєї університетської однокурсниці й подруги
(нині доктора філософських наук, професора Харківського на214
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ціонального університету ім. В. Н. Каразіна Надії
Корабльової) Степан Мороз умовив свою племінницю, доньку наймолодшої з сестер, яка дитиною
єдина в родині вціліла у Волинській трагедії, розшукувати й притягувати до відповідальності виконавців убивств членів їхньої польської родини.
Сам він на той час перебував у Польській армії. У
пенсійному віці отримував пенсію від Польської
держави.
Нашим батькам вистачило мудрості й людськості не роздмухувати минулого, не перекладати
на нас, сьогоднішніх, провину історичних колізій
тоталітарної доби й не вчиняти помсти на рівні побутування.
Нам, сьогоднішнім, не завжди вистачає терпіння,
розуміння, великодушності й усепрощення. У своїх
негараздах, у всьому, що траплялось і трапляється з
нами поза нашим бажанням ми часто звинувачуємо
інших, нерідко роздмухуючи згасле полум’я минулих лихоліть, міряючи на вагах, хто більше винний
у історичних трагедіях, забуваючи, що основним
злочинцем у ХХ столітті були тоталітарні системи,
одна з яких і посьогодні підігріває ненависть і злобу
між сусідами, спонукаючи їх до “переписуванняˮ на
свій розсуд історичних подій і фактів.
Та історія, за образним висловом Вальтера Беньяміна, має писатись, насамперед, з почуттям
відповідальності за час, наповнений “актуальним
теперішнімˮ. З почуттям відповідальності мають
відтворюватись і екранні історії двох сусідів: українців і поляків.
У цьому контексті вкрай важливим і актуальним є вихід чергового польського щорічника
“Польсько-українське сусідство на кінематографічному екраніˮ, основу якого складає кінознавчий
дискурс Павла Куліковського, Лариси Брюховецької, Славоміра Бобовського, Станіслава Лігудзінського, Пйотра Черкавського, фільмічного доробку польських і українських кінематографістів
часів ПНР та українських фільмів про взаємини
з Польщею (за редакцією Лариси Брюховецької,
Славоміра Бобовського, Wsdawnictvo Uniwersytetu
Wroclawskiego, Wroclaw, 2016). Ініціатором означеного видання, а саме: української теми в польській
літературі та кіно, і польської — у кіно українському — виступив відомий польський кінознавець,
редактор збірника “Studia Filmoznawczeˮ Славомір
Бобовський. Ідею означеного проекту підхопила
одна з найвідоміших, найталановитіших та най-

продуктивніших кінознавиць українського кіно та
його історії, а нині головний редактор чи не єдиного “кіношногоˮ журналу “Кіно-Театрˮ в Україні
Лариса Брюховецька.
За це їм велика дяка й повага.
Відразу треба зазначити, що дослідження польських та українських авторів “Блакитні відблиски.
Блакитні передчуття. Замість передмовиˮ Павла
Куліковського; “Передмоваˮ та “Польща в українському кіноˮ Лариси Брюховецької; “Українська тематика в повоєнному польському ігровому кіно до
1989 рокуˮ Славоміра Бобовського; “Гелена викрадена або польсько-українські зв’язки у “Вогнем та
мечемˮ Єжи Гофмана Станіслава Лігудзінського;
“Близькі незнайомці. Образ України в польському
кіно після 1989 рокуˮ Пйотра Черкавського вирізняються професійно доброчесним, неупередженим, уважним, незаполітизованим аналізом польсько-українського кінодоробку, який так чи інакше
оприявлював стосунки між сусідами: українцями й
поляками, які не завжди були безхмарними, мирними та гармонійними. Відповідно, потрактування у
фільмах як польських, так і українських кінематографістів певних історичних подій і фактів, стосунків між Україною й Польщею завжди буде відрізнятись: герої для одних не є, м’яко кажучи, героями
для інших.
“Але це не перекреслює можливості обрання
нами історичних моментів, які нас об’єднуютьˮ, —
слушно зауважує Ярослав Шарек, голова Інституту
національної пам’яті Польщі. Йому вторить і автор
передмови збірника Павел Куліковський, зазначаючи, що “після Помаранчевої революції, а особливо
подій на Майдані, геополітична вісь Гданськ–Одеса
та її менші геокультурні різновиди Варшава–Київ,
Краків–Львів спокушають можливостями розширення діапазону й характеру модернізаційних
метаморфоз Східної Європи. За цього здається,
що й українська держава, і польська могли б цим
у великій мірі скористатися. Так само як і обидві
культуриˮ (с. 11).
Отже, попереду багато спільної праці. Бо висловлювання про події залежать від того, яку роль
на себе бере оповідач, з врахуванням історичного
контексту, у якому ці події відбувалися.
Саме з огляду на цю тезу розпочинає аналіз
польської теми в кіно українському від 1920 рр. аж
до сучасного періоду Лариса Брюховецька, одразу
зауваживши всю складність означеного процесу.
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Насамперед, тим, що вже в 1922 році Україна
ввійшла до складу СРСР. Власне кіновиробництво розпочиналося на базі експропрійованих кінофабрик у Одесі та Ялті практично за відсутності
національних кадрів. І якщо технічних працівників запросили з Німеччини, то творчі кадри були
російські (режисери, актори) та демобілізовані з
лав Червоної армії більшовики: проблему до певної міри вирішив Лесь Курбас зі своїм театром
“Березільˮ, увівши в кіно процес українських акторів і режисерів. З’явилися перші історичні фільми режисера Петра Чардиніна “Тарас Шевченкоˮ,
“Тарас Трясилоˮ (єдину копію якого віднайшов
відомий кінознавець Любомир Госейко в кіноархівах Франції, і яка нещодавно відреставрованою демонструвалась Національним центром Олександра
Довженка). Довершив процес “українізаціїˮ кіно
Олександр Довженко фільмом “Звенигораˮ, відзнятим на Одеській кінофабриці. Саме ця картина
здобула визнання як в Україні, так і за кордоном.
Слід пам’ятати й той факт, як слушно зауважує
Л.Брюховецька, що кіно більшовицька влада почала енергійно використовувати для пропаганди
своєї ідеології, а одним із її завдань стало створення чіткого образу ворога (с. 27), у даному контексті — поляків.
Серед фільмів такого ґатунку можна назвати:
“Польська шляхтаˮ (реж. Микола Салтиков, Володимир Ігнатович), “Синій пакетˮ (реж. Фавст Лопатинський), не зберігся, “П.К.П.ˮ (Пілсудський
купив Петлюру) (реж. Аксель Лундін, Георгій Стабовий), “За стіноюˮ (реж. А.Бучма).
Виділяються з цього переліку, за словами Брюховецької, лише фільми “Тарас Трясилоˮ (реж. Петро
Чардинін), “Звенигораˮ (реж. Олександр Довженко)
за художньою якістю, метафоричністю, історичністю та за новаторством у операторському мистецтві
“Зливаˮ (реж. Іван Кавалерідзе).
Підсумовуючи аналіз фільмів 1920 років, Лариса Брюховецька зауважує, що хоча багато з них не
збереглися, але навіть ті, які доступні для перегляду, засвідчують про болісність і гостроту польської
теми в кіно українському.
Характерною особливістю тридцятих років ХХ
століття, як констатує Лариса Брюховецька, стало
остаточне утвердження тоталітаризму. Відповідно,
в Україні була згорнута українізація, а національне
відродження перетворилось у Розстрілення, в т.ч.
кінематографістів. Постановою Уряду в Москві ук-

раїнське кіновиробництво було централізоване. А
завданням кіно стало: прославляти більшовицьку
партію, викривати “ворогівˮ народу, стверджувати
непорушність “союзу радянських республікˮ.
Серед фільмів 1930 років, де “присутняˮ польська тема, — “Щорсˮ і “Визволенняˮ Олександра
Довженка, “Вітер зі Сходуˮ Абрама Роома, “Богдан
Хмельницькийˮ Ігоря Савченка.
Зокрема у фільмі “Щорсˮ (1939), знятого
О.Довженком на замовлення Сталіна, міфологізовано постать героя громадянської війни Миколи
Щорса, який воював з німцями, армією УНР та
ще й з поляками. Що ж до документального фільму “Визволенняˮ, то його, як слушно зауважує
Л.Брюховецька, практично повноцінно не прокоментовано.
Бо коментар з позиції України й позиції Польщі
оцінюється неоднаково, як зауважує Лариса Брюховецька, посилаючись на висловлювання польської дослідниці Доброхни Даберт у статті про Довженка: “Це явно антипольський документˮ.
Тож потрактування фільму Ларисою Брюховецькою з урахуванням оприявленої інформації
щодо пакту Молотова-Ріббентропа дозволяють
розглядати вторгнення Червоної армії на територію сусідньої держави як загарбницький акт. Але
й возз’єднання українського народу вперше за багато століть також значиме. Хоча подальші дії радянської влади в Західній Україні змусили й самого
Олександра Довженка переоцінити возз’єднання,
про що він пізніше з болем напише у своєму
“Щоденникуˮ.
“Оперативним відгукомˮ, за влучним виразом
Лариси Брюховецької, на приєднання західноукраїнських земель до Радянської України став фільм
“Вітер зі Сходуˮ (режисер Абрам Роом), у якому
показана благородна місія СРСР у визволенні українських селян від кривди польських панів.
За більшовицькою ідеологічною концепцією
було створено і фільм “Богдан Хмельницькийˮ
Ігорем Савченком, який попри все, як слушно зауважує Брюховецька, поціновується як фільм, у
якому вперше відображено українську історію, козацтво — не в спотвореному вигляді, а в позитивно
героїчному. Відзначають високий професіоналізм
кінорежисера не тільки українські історики кіно,
а й польські, за розгортання сюжету, гру акторів,
відтворення битв, як зауважує Брюховецька, посилаючись на Януша Газду (с.67).
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Після Другої світової війни ставлення до Польщі в СРСР стало позитивним, та саме “польська
темаˮ в кіно УРСР майже зникає, як зауважує Брюховецька.
Натомість поступово почали з’являтися польські фільми, літературні переклади, пізніше —
естрадні пісні, серед яких особливо популярною
була й залишається донині пісня на слова Ліни
Костенко “Поїзд із Варшавиˮ.
У роки незалежності кінематограф по-новому почав осмислювати стосунки між Україною й
Польщею, у тому числі й у спільному виробництві.
Зокрема, такі документальні та науково-популярні фільми, як “За нашу і вашу свободуˮ, “Близькі
і далекіˮ, за участі польських і українських вчених,
істориків, соціологів, “Золотий вересень. Хроніка
Галичини 1939–1941 рр.ˮ.
До постаті Богдана Хмельницького звернувся
відомий український кінорежисер Микола Мащенко, поставивши за мету відобразити свого героя не
тільки як успішного полководця, державотворця, а
і як живу людину, з властивими їй болями, утратами, сумнівами. А ще, як слушно зауважує Брюховецька, невмінням скористатися плодами своїх
перемог.
Не все вдалося із задуманого, і все ж, за словами Брюховецької, у фільмі є те, чим сильне
кіно, — дія, драматургічна напруга, блискуча гра
акторів, високопрофесійне “кружлянняˮ кінокамери С.Борденюка, яке створює неперевершений рух
у кадрі.
Польські кінокритики (Лукаш Ясіня) неоднозначно поставилися до фільму Мащенка, закидаючи йому умовність, відірваність від історичної
логіки, неправдоподібність потужної дипломатичної діяльності Богдана Хмельницького.
Українські історики стверджують зворотнє,
послуговуючись не тільки вітчизняними, а й зарубіжними документами.
Лариса Брюховецька послалася на Кліментія
Федевича: “У двох сусідніх народів, котрі боролися за одну й ту ж землю, у принципі не може
бути однакового бачення минулого. Принаймні,
так буде доти, доки існує традиція власної національної історії. У баченні збройного конфлікту під
час ІІ Світової війни сучасних поляків і українців
може об’єднати лише негативне ставлення до воєнних злочинців і злочинів проти людяності, незалежності від того, хто її скоївˮ.

Натомість, поки що кінематограф кожний посвоєму відтворює драматичні події стосунків України й Польщі в час Другої світової війни, посвоєму здійснюючи реконструкцію за свідченнями
очевидців тих подій, стверджуючи власну правду,
не докопуючись до істини, яка, як “правилоˮ, знаходиться “міжˮ. Мабуть, цей шлях потрібно пройти
обом країнам, очищаючись від історичних нашарувань, образ, звинувачень, рухаючись у майбутнє в
сьогоднішній “плинній сучасностіˮ (за висловом
поляка Зигмунда Баумана), характерною ознакою
якої є “безперервна багатопланова трансформація
стану людства, для якого війни за простір залишились у минуломуˮ (с. 159).
Тож звернення до висвітлення протистояння
між українцями й поляками в міжвоєнний період
канадця українського походження Юрія Лугового
в документальній стрічці “Береза Картузькаˮ через
свідчення очевидців тих подій багато в чому прояснює причини Волинської трагедії, “Кривавого
зіткнення під час Другої світової війни та в перші
повоєнні роки українських і польських збройних
сил, які замість того, щоб спільно стояти проти
німецько-фашистської та російсько-більшовицької навали, билися між собою. Польська Армія
Крайова воювала з УПА, обидві армії жорстоко
розправлялися з мирним населенням. Каральні акції чинилися ледь не в кожному волинському селі,
де жили українці або полякиˮ, — зазначає Лариса
Брюховецька.
За кошти австрійського мецената, автора автобіографічної книги “УПА у вирі боротьбиˮ Юрія
Борця знято повнометражний художній фільм
“Залізна сотняˮ Олесем Янчуком, в основу якого
покладені трагічні події, пов’язані з переселенням
українців з їх істинних земель у північно-західну
частину Польщі, так звана акція “Віслаˮ під час
якої УПА протистояла цьому переселенню, воюючи з підготовленими частинами Війська Польського, Громадянської міліції, Управління Внутрішньої
безпеки та Війська Прикордонної охорони, пробиваючись через кордон до Західної Німеччини, щоб
розповісти про ситуацію, яка склалась, і боротьбу
українців за свою незалежність.
Про ці події свою “кінематографічну історіюˮ
відтворили й польські кінематографісти, яку проаналізував Славомір Бобовський. Зокрема, мова
йде про фільм “Сержант Каленьˮ Єви і Чеслава
Петельських, “Зірваний містˮЄжи Пассендорфе-
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ра, “Вовчі відлунняˮ режисера Олександра Сцибора-Рильського, пов’язані з боротьбою Народного
війська Польського з відділами Української Повстанської армії. Як зазначає Славомір Бобовський,
фільми переслідували певну мету — міфотворчу
й пропагандистську, тяжіли до вестерну, який був
надзвичайно популярний у той час. Зокрема, фільм
Єви й Чеслава Петельських, як зазначає Славомір
Бобовський, є частиною феномену однієї з течій
польського кіно, пов’язаного з так званою плебейською течією, або вшануванням народного героя.
Основою сценарію послужила повість Герхарда “Заграва у Бескидахˮ, популярна на той час у
Польщі. Повість до певної міри мала біографічний
характер і була спробою розібратись у надзвичайно складних історичних колізіях битви війська Народної Польщі з відділами УПА й відділами Армії
Крайової, усе ж її не оминула заідеологізованість і
недобросовісність під кутом зору співвідношення
правди історичної й політичної.
У фільмі воюють польські відділи Війська Людового з групами УПА, яким допомагали з тактичних міркувань солдати ВІН (скорочена назва товариства Воля і Незалежність польської цивільно-військової антикомуністичної організації, утвореної
2 вересня 1945 р. у Варшаві) і НЗС (Національні
Збройні Сили — польська конспіративна військова
організація національного табору, що діяла під час
ІІ Світової війни й у повоєнний період), і всього
підпілля, як зазначає Славомір Бобовський.
Відповідно, бої показані жорстокими. Як правило — атакують бандерівці, демонструючи ненависть, насильство, піддаючи тортурам і по-варварськи вбиваючи поляків з криками: “Бандера!
Бандера!ˮ
Сержант Калень, поранений і непритомний
опинився в хаті, де заховались українські жінки й
діти від польських воїнів, гине від їхньої кулі, затуляючи собою українську дитину, засвідчуючи цим
вчинком, що й на війні існують цінності наднаціональні, надполітичні (с. 182).
Жорстокими показано й учасників польського
підпільного антикомуністичного партизанського
руху, зокрема майора Жубрида з відділу ВІН. У незалежній Польщі суд в Жешові визнав, що Жубрида діяв на користь незалежної Польщі, як зазначає
Славомір Бобовський.
У стилі пригодницьких фільмів, на думку Славоміра Бобовського, були створені фільми “Зірва-

ний містˮ режисера Єжи Пассендорфера та “Вовчі
відлунняˮ режисера Олександра Сцибора-Рильського. Фабули фільмів до певної міри побудовані на
історіях, які відбуваються в Бескидах. Зокрема, героєм фільму “Зірваний містˮ є колишній поручик
та інженер Мосур, який виконав вирок, винесений
останньому провіднику УПА. Його також потім
самого звинуватили у співпраці з УПА, хоча на
підставі документальних доказів таки пізніше виправдали.
Що стосується фільму “Вовчі відлунняˮ Сцибора-Рильського, то він, за словами Рафаля Маршалека, зважаючи на тягар подій недосліджених і
нез’ясованих, що розділяв українців і поляків після
Другої світової війни, видається компрометуючим
для всіх творців і виробників.
Славомір Бобовський, посилаючись на дослідження відомого польського історика Гжегожа Мотики, аналізуючи події в Бескидах 1945–1947 р.,
зазначає, що Польща внаслідок домовленостей зі
Сталіним утратила Східні Креси, а на виконання
рішення останнього про польсько-український кордон необхідно було здійснити обмін населенням,
про що прийняли відповідну постанову Польський
комітет національного визволення й уряд Української Радянської Соціалістичної Республіки 9 вересня
1944 року. На її підставі українці мали залишити
Польщу, а поляки — УРСР.
За офіційними даними, упродовж проведених у
1944–1945 роках виселень з Польщі виїхало близько 488 тисяч, а з України — 789 тис. осіб.
У цілому до кінця 1950 року, коли мало місце
останнє вивезення, переселено більше 130 тис.
цивільних осіб.
Тож справжнім “з’єднувальним швомˮ (Ф. Фелліні) в стосунках України й Польщі на кінематографічному екрані став Єжи Гофман, реалізувавши
кінотрилогію Сенкевича “Пан Володієвськийˮ,
“Потопˮ, “Вогнем і мечемˮ.
Станіслав Лігузінський особливу увагу зосереджує на польсько-українських зв’язках у “Вогнем
і мечемˮ, оприявлюючи весь драматизм як самих
зв’язків, так і повстання Хмельницького як засадничий міф незалежного народу.
Не вдаючись до реконструкції всього кінознавчого доробку фільму Єжи Гофмана “Вогнем і
мечемˮ Станіславом Лігузінським, зазначимо
як його ретельну значимість, конкретність і всеохоплюючий неупереджений аналіз кінотвору з

218

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2017. №12

ГАННА ЧМІЛЬ

романом Сенкевича, так і своєрідний філософсько-мистецтвознавчий дискурс, що вибудовує, як і
фільм, мости між різними смислами, заохочуючи
до діалогу між Україною і Польщею.
Саме образу України в польському кіно після
1989 року присвячено кінознавчий дискурс Пйотра Черкавського, насамперед пов’язаного зі збільшенням кількості українських фільмів на фестивальних майданчиках Польщі, особливо після Революції Гідності, та розширенням обсягу стрічок
польських режисерів, присвячених Україні. Як
зазначає Пйотр Черкавський, переважна більшість
цих фільмів малобюджетні документальні, зняті
на замовлення телебачення. Не оцінюючи художню якість означеного кінодоробку, варто вказати
на його просвітницько-пізнавальну місію, у тому
числі щодо висвітлення болючих тем, але без однозначних звинувачень.
Серед них фільми Гжегожа Лінковського “Дуже
приємне містоˮ про феномен Львова, “Невигіднийˮ
про Андрія Шептицького, “Настоятель Майданекаˮ
про ксьондза Еміліана Ковчег (приятеля Шептицького), який діяв на теренах України, втілюючи ідею
екуменізму, “Пробачити все злоˮ про маловідомі
факти укладених порозумінь між Армією Крайовою й УПА в 1945 році, що дало змогу припинити
братовбивчу війну на Волині, за свідченнями як
польських, так і українських істориків.
Означеної болючої теми торкнулися:
• Ванда Косця (мешкає в Лондоні) у фільмі “Мій
приятель ворогˮ, оприявлюючи факти порятунку
поляків українськими сусідами за часів Волинської
трагедії.
• Агнешка Арнольд у фільмах “Очищенняˮ
і “Прощенняˮ, які демонструють опис подій
як з польської, так і української історії. Саме в
“Прощенніˮ поданий погляд і українських націоналістів, що викликало украй негативну реакцію
націоналістичного осередку Польщі, а справи самої режисерки переглядала комісія з етики Польського телебачення.
Повагу викликають і документальні фільми про
Євромайдан, відзняті Вітою Дригас, “Піаніноˮ та
Кшиштофа Копчинського “Дибук. Справа про мандрівки душˮ (приз “Золотий Лаоконˮ Краківського
кінофестивалю).

Натомість, як зазначає автор, у художньому кінематографі українська тема з’являється тільки на
“маргінесах воєнних фільмівˮ або тих, де йдеться
про сучасні реалії. Зазвичай, українці в них марковані негативно, а польська вищість щодо сусідів
“залишається ганебною плямою неоколоніальної
перспективи” (с. 258).
Уникнути стереотипів, як зазначає Пйотр Черкавський, не вдалося навіть Кшиштофу Зануссі
у відзнятому фільмі “Серце на долоніˮ щодо українського питання.
Пйотр Черкавський завершує кінознавчий дискурс подією, що польські кінематографісти залишать стежку стереотипів і зверхності щодо України, аби торувати шлях, означений Вітою Дригас,
Кшиштофом Копчинським, Гжегожом Лінковським.
Додамо, що і українським кінематографістам
не забракне творчої енергії до пошуку взаєморозуміння, взаємоповаги за висвітлення польськоукраїнських взаємин на кінематографічному екрані. Принаймні, до розробки вкрай цікавої історії
Миньковецької Держави, яку заснував на Поділлі в
ХVІІІ столітті (проіснувала 34 роки) Ігнацій Мархоцький, установивши ідеали свободи, рівності
між усіма етносами, які проживали на території цієї
держави, скасувавши кріпацтво і ствердивши соціальну угоду з усіма мешканцями.
У коопродукції реалізовує черговий проект художнього фільму Кшиштоф Зануссі. Польські телевізійники відтворили в телесеріалі “Наші пані
у Варшаві” історію українських заробітчанок зі
Львова. Відтворили правдиво, з повагою і гумором
до героїнь та їх чеснот і вад, як до чеснот і вад самих поляків.
На сьогодні в Польщі працює приблизно 1,5
мільйона українців, поляки, своєю чергою, розбудовують країни північної частини Європи. Означений процес глобального циркулювання, за прогнозами вчених, поглиблюватиметься, а, вірогідно,
нам доведеться постійно вибудовувати мости між
різними смислами, відмінностями, парадигмами,
а отже, спільно формувати нові універсальні соціальні структури, здатні взаємодіяти й доповнювати
одна одну, а не протистояти одна одній.
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