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Анотація. У статті на прикладі взаємодії української і
польської національних культур в умовах інтегрованої Європи та
глобалізованого світу проаналізовано, з одного боку, нові тенденції та перспективи, що виникають для гуманітарного розвитку,
для посилення світової присутності національних культур, а з
іншого — нові проблеми, породжені суперечливим процесом глобалізації. Особлива увага приділяється ролі державної культурної політики та її інституцій (зокрема, міністерств культури),
їх впливу на міжкультурну взаємодію і на вирішення проблем,
обумовлених глобалізацією інформаційно-культурного простору
й розмиванням міжкультурних кордонів та національних ідентичностей.
Ключові слова: українсько-польські культурні зв’язки, національна культура, ідентичність, міжкультурна взаємодія, культурний простір, глобалізація, державна культурна політика.

Доба глобалізації та новітні інформаційні технології принесли нові можливості для розвитку і взаємодії національних
культур, нові шляхи для їхньої самоорганізації, але водночас — породили нові проблеми, а в деяких випадках навіть
загрози самому існуванню національних культур [43].
У сучасному культурному просторі піддаються випробуванням такі, здавалося б, давно усталені явища, як ідентичності
й культури модерних європейських націй. Минули часи, коли
національні культури принаймні великих, розвинених країн
могли претендувати на монопольну роль хоча б у власному
культурному просторі. Такий наслідок глобалізації й “віртуалізації” культурного життя зачепив майже всі регіони планети,
але особливо помітний він у невеликих та етнокультурно неоднорідних країнах [41].
Однак глобалізаційне розмивання меж національних культур породжує не лише виклики чи загрози їхньому дотеперішньому модусу існування, а й створює нові можливості для
розвитку, нові поля активної співпраці між такими — недомінантними” культурами, як, наприклад, українська та польська.
Ця співпраця є особливо важливою і бажаною у тих випадках,
коли дві національні культури здавна знають одна одну, мають
багатовікові, хай і не завжди безхмарні зв’язки (що їх висвітле7
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но, зокрема, у працях [13; 17; 24; 37; 38; 47]), а тим
паче — коли вони мають схожі проблеми.
Метою цього дослідження є з’ясування й унаочнення згаданих особливостей функціонування та
взаємодії національних культур у сучасному європейському культурному просторі на прикладах міжкультурних контактів і взаємодій України та Польщі. Звичайно, розміри статті не дозволяють усебічно висвітлити всю палітру українсько-польських
культурних контактів і взаємовпливів. Тому необхідно окреслити ширше коло наукових праць та
джерел, що можуть слугувати підґрунтям для формування повнішого уявлення про предмет цього дослідження. Окрім зазначених вище, варто нагадати
праці українських, польських та західних науковців, які доволі добре розкрили окремі аспекти досліджуваної тематики — Б.Бердиховської [1; 2; 3],
Ю. Богуцького [5], О. Гнатюк [10], Н. Гончаренко
[12], Г. Грабовича [13], А. Суліми-Камінського [20],
М. Коженьовського [21], Б. Осадчука [26] та інших.
Чимало інформації про сучасну культурну співпрацю України й Польщі, а також про презентацію
спільного культурного надбання містять електронні
ЗМІ [18; 31; 42; 44; 46].
Методологічною базою цього дослідження стали праці сучасних культурологів, що вивчали фундаментальні аспекти розвитку культур, як національних, так і традиційних, у сучасному світі, зокрема, в умовах глобалізації — А. Аппадураї [41],
К. Гірца [9], Д. Гелда й А. МакҐрю [9], В. Вжоска
[7], Е. Доманської [15], Б. Шацької [32] та інших.
Тут ми спираємося на представників сучасного
культурологічного мислення, які відмовилися від
догматизації будь-яких форм і методів пізнання, раз
і назавжди заданих моделей культури, зокрема національної, та усвідомили, що поява нової наукової
проблеми часто вимагає розроблення нового концептуального підходу до її вивчення.
Доречно звернути увагу також на той факт, що
в українських перекладах упродовж останніх років
з’явилася низка важливих теоретичних праць польських науковців — окрім уже згаданих В. Вжоска,
Е. Доманської та Б. Шацької, це праці О. Гнатюк
[11], А. Міхніка [23], Є. Топольського [32], а також
спільні праці польських та українських науковців,
присвячені діяльності Єжи Ґедройця та паризької
“Культури” [17; 27], українських шістдесятників
[1]. Можна також констатувати значне пожвавлення
в часи незалежності інтересу до України, її куль-

турного та інтелектуального життя з боку сучасних
польських науковців [47; 48; 49; 50].
Отже, головним вектором нашого дослідження стали сучасні тенденції культурної взаємодії
України та Польщі, зокрема — практики, пов’язані
з репрезентацією сучасних здобутків та спадщини
української і польської культур світові, формування
іміджу націй та їхніх культур через такі репрезентації. Предмет дослідження конкретизується у виявленні певних історичних та сучасних тенденцій
міжкультурної комунікації України і Польщі. Ці гуманітарні комунікації є багаторівневими та відносно
самостійними явищами у царині самоорганізованої
колективної діяльності культурних спільнот. Їхніми
складовими елементами виступають, зокрема, сукупність інформаційних каналів та потоків, інституйованих та неформальних, котрі забезпечують
плідну взаємодію сусідніх національно-культурних
та регіональних “екосистем”, слугують базою для
сучасного суспільного буття [4; 41].
У сучасних умовах глибинної й суперечливої
соціокультурної трансформації, спричиненої глобалізацією, а у випадку Центральної і Східної Європи — ще й посткомуністичними змінами, найсуттєвішим виявляється дослідження готовності
національних культур реагувати на виклики часу,
що може розглядатися як свідчення їхньої зрілості й стабільності, як ознака усвідомлення власної
національно-культурної ідентичності та спроможності до рівноправного міжкультурного діалогу у
світовому культурному просторі.
В Україні здавна існували значний інтерес і повага до польської культури, що обумовлене давніми
зв’язками наших народів і культур [12; 13; 20; 25;
37]. Адже тривале, кількасотлітнє перебування значної частини українських земель у складі польськолитовської Речі Посполитої залишило значну, різноманітну, часом суперечливу історико-культурну
спадщину. На цей період у нашій спільній історії
можна дивитися по-різному. Можна бачити в ньому
передусім соціальне гноблення й криваві повстання, міжрелігійну ворожнечу та виграні й програні
битви. І на підкріплення такого погляду нескладно
навести чимало свідчень.
Проте є й інші безперечні факти, інший історичний досвід — досвід мирного сусідського співжиття, плідної співпраці і взаємних благотворних
впливів, у тому числі й у культурі, мистецтві, науці й освіті, громадському житті. Скажімо, важко уя8
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вити польську літературу XVI століття без русина
Станіслава Оріховського [38, 495–586], а польську
поезію ХІХ століття — без так званої “української
школи”, без уродженця Кременця на Поділлі, одного з “національних пророків” Польщі — Юліуша
Словацького. Водночас український культурний і
суспільний рух ХІХ століття неможливо уявити без
етнічних поляків Володимира Антоновича і Тадея
Рильського [13; 26].
Натомість українську культуру й політику першої половини ХХ століття неможливо уявити без
молодшого Рильського — Максима Тадейовича, без
архітектора Владислава Городецького [23], історика
й політика В’ячеслава Липинського [8], композитора Бориса Лятошинського… Водночас провідними
постатями в польській культурі першої половини
ХХ століття стали уродженці України — Кароль
Шимановський і Ярослав Івашкевич [2].
А вже по такій трагічній для обох наших народів Другій світовій війні величезну роль у створенні
фундаменту майбутнього партнерства наших народів і держав, тоді ще не незалежних, відіграв видатний польський мислитель, політик, діяч культури
Єжи Ґедройць [3, 10, 17, 27]. Зокрема, його співпраця з Юрієм Лавріненком та Юрієм Шевельовим
увінчалася появою у 1959 році в серії “Biblioteka
“Kultury”” хрестоматійної антології “Розстріляне
Відродження” [30], що згодом стала основоположною для нашого сучасного розуміння канону української літератури першої половини ХХ століття.
В Україні інтерес до польської культури не зник
і сьогодні на рівні “високої” культури — художньої
літератури, серйозної та джазової музики, “авторського” кіно [16]. Але у важливій царині популярної
культури польська присутність у сучасній Україні
помітно зменшилася, порівняно з часами “соцтабору” — переважно через поступове витіснення
глобалізованою англомовною продукцією будь-якої
іншої (за винятком російської поп-продукції, що її
експансія в Україні активно підживлювалася політично вмотивованими фінансовими потоками) [14].
Отже, потрібна істотна активізація співпраці наших
країн у сфері сучасних культурних індустрій.
З іншого боку, Польща належить до тих небагатьох країн Європи, де можна говорити хоча б про
якусь українську культурну присутність: тут регулярно перекладаються й видаються книжки наших
письменників [6; 48]; тут, принаймні зрідка, виступають наші популярні виконавці; зберігаються тра-

диційні контакти польських та українських науковців у різних галузях науки.
Багато фахівців уважають, що в умовах глобалізованого й комерціалізованого культурного простору ключовим чинником для розвитку національних культурних індустрій (відтак — і національних
культур у цілому) є розмір базового ринку для їхнього продукту — тобто розміри аудиторії, близької
за мовою, культурними настановами, за легкістю
сприйняття творів, породжених даною культурою.
Саме така культурна близькість зберігається між
польською та українською культурами.
Отже, є чималий, але поверхово використовуваний потенціал польсько-української культурної
співпраці як у “високій” культурі й мистецтві, так і
на глобалізованих ринках популярного культурного продукту.
Не можна сказати, щоб цей потенціал співпраці сьогодні зовсім не використовувався. Зокрема,
співпраця двох держав у галузі культури принесла
плоди у вигляді появи у 2004 році музею Юліуша
Словацького та бібліотеки його імені в місті Кременці [31], спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку у Варшаві, пам’ятників Юліушу Словацькому,
вченому-хіміку Войцеху Свєнтославському, архітектору Владиславові Городецькому та меморіальної дошки Янушу Корчаку в Києві, пам’ятника
Адаму Міцкевичу в Одесі, внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО українсько-польського транскордонного об’єкта “Дерев’яні церкви
Карпатського регіону” (куди, зокрема, увійшло по
шість унікальних дерев’яних церков, розташованих
на територіях кожної з наших країн) [28], відновлення так званого “Цвинтаря орлят” у Львові, появи
Меморіалу жертвам сталінських репресій у Биківні
під Києвом [29] та багато іншого.
У 2004 році в Україні з успіхом відбулися численні культурно-мистецькі імпрези Року Польщі, а
наступного — 2005 року — в Польщі успішно пройшла програма Року України [22]. Чималу користь
українському та польському кіномистецтву принесла співпраця видатних сучасних кінорежисерів
Кшиштофа Зануссі та Єжи Гофмана з українськими
акторами й режисерами, зокрема молодими. У 2002–
2005 роках останні отримали можливість стажування
в мистецьких навчальних закладах Польщі. За фінансової підтримки Міністерства культури України,
поруч із іншими ЗМІ національних меншин, виходить газета “Dziennik Kijowski” [42].
9
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У Дрогобичі на Львівщині, де прожив усе недовге життя й загинув від нацистської кулі всесвітньовідомий письменник і художник Бруно Шульц,
регулярно відбувається міжнародний літературномистецький фестиваль його імені. Зокрема, 1–7
червня 2018 року під час цьогорічного фестивалю
відбулися мистецька виставка “Бруно Шульц серед
митців свого часу” (живописні й графічні твори 35
художників, серед них — твори С.Виспянського та
К. Дуніковського), поетичні читання, перекладацький семінар, наукова конференція, театральна моновистава бразильського актора Жерома Фонтани
за оповіданням Бруно Шульца “Санаторій під клепсидрою”. Учасниками фестивалю стали літератори,
науковці, перекладачі, художники, актори з Польщі,
України, Німеччини, Ісландії, Грузії, Японії [46].
Після здобуття Україною незалежності в Польщі значно пожвавився інтерес до сучасної української літератури, почастішали переклади творів
наших авторів. Ознакою їхнього успіху серед польських читачів та критиків можна вважати те, що
лауреатами престижної міжнародною літературної
премії “Анґелус” (за кращий твір письменників
Центрально-Східної Європи, що вийшов у польському перекладі) тричі ставали українські автори:
Юрій Андрухович за роман “Дванадцять обручів”
(2006), Оксана Забужко за роман “Музей покинутих
секретів” (2013), Сергій Жадан за книжку “Месопотамія” (2015) [44].
Як свідчать аналітичні документи Мінкультури
України [22; 28; 29], міжкультурний обмін України з іншими країнами достатньо активний. Так,
важливим напрямком роботи Міністерства культури України є розроблення, укладання та виконання двосторонніх договорів у сфері культурних
зв’язків. Такі міжнародні договори, на думку урядовців, сприяють розвитку та зміцненню дружніх
відносин, поглибленню співпраці між культурномистецькими інституціями та творчими середовищами різних країн, допомагають активізувати культурний діалог, створюють підґрунтя для обміну
творчим досвідом, а також сприяють створенню
позитивного міжнародного іміджу України. На сьогодні створена масштабна договірна база міжнародного культурно-мистецького співробітництва з 51
країною світу (понад 80 чинних двосторонніх угод,
з яких більшість мають міждержавний та міжурядовий характер) [29].
Міністерство культури не є єдиним державним

гравцем у сфері українсько-польської культурної
співпраці. Кілька указів Президентів України були присвячені збереженню й розвитку історикокультурної спадщини, що до її формування спричинилися обидва наші народи, вшануванню видатних
діячів польського походження, відзначенню видатних подій, які можна віднести до нашої спільної історії (Указ Президента України № 603 від 2.07.1997
“Про збереження історичної забудови центральної
частини м. Львова” [33]; Указ Президента України № 555/2006 “Про вшанування пам’яті Вячеслава Липинського” [34]; Указ Президента України
№ 207/2008 “Про відзначення 350-річчя перемоги
війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві” [35], що містив також
завдання щодо відзначення ювілею Гадяцької угоди; Указ Президента України № 1075 від 6.12.2010
“Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві” [36] та інші).
Але всього цього ще, мабуть, замало в сьогоднішньому непростому світі. Обом нашим країнам,
урядам, але, насамперед, самим діячам культури слід
докласти зусиль, аби спільно забезпечити поліпшення умов розвитку власних національних культур,
усього культурного простору Центральної та Східної
Європи. Це стане реальністю, якщо ми дбатимемо
не лише про збереження традиційних контактів між
митцями, письменниками, науковцями наших країн,
а й про системну розбудову співпраці наших культурних індустрій, про взаємну промоцію польського
та українського культурного продукту на обох національних ринках, про їхню помітнішу присутність у
глобальному віртуальному культурному просторі.
Відтак зробимо висновки. Осмислюючи досвід
міжкультурної співпраці й культурно-мистецьких
взаємовпливів української та польської культур у
минулі десятиліття, можемо констатувати існування,
як і в давніші часи, активного творчого процесу взаємних впливів та, з іншого боку, рецепції і творчого
засвоєння явищ сусідніх культур, сусідніх і далеких,
під час яких уже сформовані, здавалося б, національні культури вбирають не все підряд, а лише те,
що відповідає їхнім потребам, ціннісним та естетичним традиціям і настановам, їхнім інтенціям.
Відрефлексовані у працях сучасних українських
та польських науковців тенденції сьогодення засвідчують невтрачену зрілими національними культурами здатність оцінювати здобутки інших народів і
культур та вбирати з них те корисне, що іманентно
10
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ська й польська культури взаємно збагачують одна
одну, зберігаючи в цьому діалозі власні самобутні
обличчя.

присутнє в їхніх надбаннях, для творення власного
культурно-семантичного поля.
Ділячись своїми багатющими скарбами, україн-
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Богуцький Юрий Петрович
Потенциал международного культурного сотрудничества в условиях глобализации:
украино-польские корреляции
Аннотация. В статье на примере взаимодействия украинской и польской национальных культур в условиях
интегрированной Европы и глобализирующегося мира проанализированы, с одной стороны, новые тенденции
и перспективы, возникающие для гуманитарного развития, для усиления мирового присутствия национальных
культур, а с другой – новые проблемы, порожденные противоречивым процессом глобализации. Особое внимание
уделяется роли государственной культурной политики и ее институтов (в частности, министерств культуры), их
влияния на межкультурное взаимодействие и на решение проблем, обусловленных глобализацией информационнокультурного пространства и размыванием межкультурных границ и национальных идентичностей.
Ключевые слова: украино-польские культурные связи, национальная культура, идентичность, межкультурное
взаимодействие, культурное пространство, глобализация, государственная культурная политика.

Yurii Bohutskyi
Potential of International Cultural Cooperation under Conditions of Globalization: Ukrainian-Polish Correlations
Summary. The article on the example of Ukrainian-Polish cultural interactions analyses the phenomenon of crosscultural identity and correlation formed in the new post-Soviet ideology; it is about the cultural exchange of media concerning
the formation of the humanitarian space of the two countries. Special attention is paid to the impact of state governance
structures, in particular, the Ministry of Culture of Ukraine, on the formation of a modern cultural space regarding the
processes of globalization in the world. Attention is concentrated on communicative practices that occur during the
interaction of different cultures and form basic principles of modern European space. The subject of the study is specified in
the identification of certain historical and cultural foundations of cross-cultural communication and self-organization.
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Анотація. З позицій морфологічного підходу вихідний крок інтерпретації тексту становить герменевтична процедура виявлення взаємозалежності цілого та частин через перетворення тексту в
своєрідний катехізис — чергування питань і відповідей. Текстові завжди притаманні неповнота та неозначеність (наслідок теорем Геделя та Ербрана), які узагальнюються дистанційними відношеннями
між його елементами (у тому числі трансцендентними, зовнішніми) та викликають необхідність опосередкування в інтерпретації.
Властивості симетрії та антитетичність тексту обумовлюють
виявлення інваріантів його інтерпретацій. Відношення “суб’єкт —
предикат” передає антитезу “потенція — актуалізація” і втілюється через характери (носії можливостей) та ситуації.
Ключові слова: інваріант, ідентифікація, індивідуація, катехізис, дистанція, симетрія, суб’єктна перспектива, предикатна
ієрархія.

Визначення проблеми. Обґрунтовуючи переваги морфологічного підходу його повнотою та адекватністю досліджуваному об’єктові, культуролог першої половини ХХ ст., один із засновників т. зв. “соціології знання”, Карл Мангейм наголошував на вагомості балансу консервації та модернізації як основи
цілісності об’єкта: “Морфологічне цілісне сприйняття існує
там, де спостерігач готовий повністю прийняти те, що він бачив, не вносячи жодних змін; більше того, через посередництво такого цілісного сприйняття робляться спроби стабілізувати ті елементи, які ще перебувають у русі, наче благословляючи буття за те, що воно саме таке, яким воно є”, натомість ті,
які “бажають створити з елементів існуючого світу щось нове
…весь час відволікаються від буття в його конкретній даності,
удаються до абстракцій, щоб далі створити з них цілком нові
комбінації” [24, 228–229]. Такий підхід добре відомий у класичній механіці як заміна динаміки руху статикою додаванням
до діючих сил фіктивних сил інерції (т.зв. принцип Даламбера), що забезпечують рівновагу та уявне миттєве знерухомлення тіла. По суті про ту ж взаємозамінність руху й нерухомості
йдеться у крилатому вислові Й. Гете: “Учення про форми є
вченням про перетворення” (Gestaltlehre ist Verwandlungslehre)
[46, 122].
Цей принцип метаморфізму поширюється й на тексти, де
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сталість є лише моментом їх історичного буття як
організмів культури, а постійна трансформація,
перетворення становить справжню константу [25].
Існування тексту невіддільне від його інтерпретації, де вже елементарна репродукція тягне за собою рефлексію й переосмислення. На цьому полі,
зокрема, пролягає демаркаційна лінія між канонічною, звичаєвою культурою фольклору та нормативною професійною культурою. Варіантність як
іманентна властивість фольклорного тексту унаочнює принцип метаморфізму, але фольклор не знає
спеціалізованого виконавського мистецтва, покликаного інтерпретувати текст, а не створювати його
наново. Виконавське тлумачення тексту має свої
закономірності, для розкриття яких морфологічний
підхід виявляється особливо продуктивним.
Основний зміст. Вихідна проблематика морфології, як вже відзначалося, окреслюється відношенням цілого та частин [42, 12–15]. Пізнання цього
відношення як онова розуміння тексту описується
в герменевтиці як процедура т.зв. герменевтичного кола — руху від деталей до приблизних уявлень
про ціле та повернення до нового тлумачення деталей у світлі таких уявлень [45]. Читач фактично
поводить себе як актор, прагнучи “перевтілення в
автора”, висуваючи “передчуття … сенсу тексту як
цілого” [14, 306, 311], перевіряючи свої “здогадки”
щодо цілого. Такі здогадки та передчуття є нічим
іншим як питаннями, що виникають з деталей та
адресуються цілому. Частковості тексту постають
як загадки, а тлумачення цілого дістає вигляду катехізису — чергування питань і відповідей. І тут
герменевтика збігається з практикою театральної
роботи.
Суперечність цілого й частин постає, зокрема.
як суперечність між текстом окремої ролі та п’єси
в цілому, що досить часто спостерігається в підготовці вистави. О. Д. Попов, приміром, спостеріг
у п’єсі О. М. Островського “Бідність не вада”, як
“поступове слідування за фразами вступає в конфлікт з іншою правдою, більш широкою, більш
вірною, яка …також виражена в тексті, але у всій
п’єсі” [33, 408]. Порушення цілісності спостерігається, за ним, у деяких виставах “Чайки”, коли “на
перший план виходить сатиричне ставлення”, тобто “вихоплюються окремі теми з п’єси й граються
як головні” [33, 477].
Така увага до взаємозалежності цілого й частин
у практиці акторського виконавства виявляється

особливо яскраво в умінні вести діалог і докладно знати репліки партнера. За записами лекцій,
О. Д. Попов особливо рекомендував: “Другі репліки — спосіб мобілізації уваги виконавців, вони
повинні вберегти акторів від відключення” [41,
153]. Саме в сценічному діалозі, де одна репліка
продовжує іншу, необхідність побудови питань для
зрозуміння цілого стає особливо наочною. Зокрема, виникають питання щодо призначення реплік
у цілому: “Що хотів сказати автор у цьому місці?
Навіщо він вивів цього персонажа? Навіщо дав їй
слово?” [4, 15]. Питання такого роду складають
основу “застільної” репетиційної роботи. Це, зокрема, “шукання відповіді на питання, як діяв би
образ за обставин, не виведених у п’єсі” [20, 190].
Важливість висування питань до тексту постійно
підкреслюється в працях з театральної педагогіки:
“Після першого прочитання п’єси ви можете відчувати образи лише приблизно” [16, 142], і саме
ця невизначеність виявляється в запитаннях. Тому
саме принцип катехізису, послідовних питань, покладено в основу акторських вправ, запропонованих М. В. Демидовим: “Наші прості вправи (дватри слова — питання, і два-три слова — відповідь)
…дають підбадьорливий результат: актор переступає поріг творчого стану” [12, 371]. Герменевтична процедура тлумачення тексту постає тоді як
перетворення тексту в проблемний модус питань і
загадок. Тому герменевтичне коло циркуляції між
цілим і деталями стає шуканням шляху в лабіринті
між вибором альтернатив.
За такою метаморфозою тексту в катехізис у
процесі репетиційної роботи, своєю чергою, виявляються деякі загальні логічні принципи, відкриті порівняно недавно, у кінці першої третини
минулого століття. Насамперед — це теорема австрійського математика Курта Геделя (1906–1978)
про несумісність одночасної повноти та несуперечливості теоретичних систем. Одне з її формулювань — це твердження про можливість існування
таких речень, які не виводяться з сукупності наявних тверджень (приміром, аксіома Евкліда про паралельні незалежна від інших аксіом), так що “для
будь-якої даної несуперечливої системи …існують
істинні речення, що не виводяться з цієї системи”,
так що “розширення не може зробити її неповною,
тобто …у новій системі знайдуться істинні, але неможливі для виведення (хоча й можливі для виразу) її засобами” [26, 35–36]. В основі тут лежить
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відмінність метасистеми “висловлювань про формалізовану систему” та “висловлювань, які належать самій системі” [26, 39], так що без звернення
до метасистеми неповність зберігається.
Екстраполюючи це твердження на текст, можна
сказати, що він завжди залишається неповним, коли
він залишається несуперечливим, узгодженим, сумісним (наприклад, коли не становить випадкового зіставлення різномовних “макаронічних” фраз).
Звідси випливає також, що текст дає гомоморфну,
тобто подібну, лише приблизно схожу, а не вичерпну
картину світу. Однак таке твердження про іманентну неповноту тексту суперечить реальній практиці
художньої культури, де втручання в завершений
текст рівнозначне його руйнуванню. Фактично це
твердження підводить до проблеми т. зв. відкритої
форми, яку можна довільно доповнювати — приміром, як у музиці у випадку з імпровізованими
каденціями інструментальних концертів. Те, що запропоновано визначати як “принцип відмежування
зайвого” та “єдність чуття завершеності та чуття
необхідності” [31, 182–183], становить тут один з
орієнтирів для обрання рішення щодо можливості
тимчасового, проміжного доповнення тексту в процесі роботи з ним в репетиційній практиці.
Ще одне твердження належить французькому
математикові Жаку Ербрану (1908–1931, загинув у
альпіністській подорожі). Воно становить узагальнення давно відомого принципу двоїстості: якщо
вихідний текст являє собою кон’юнкцію тверджень
(об’єднаних сполучником “та”), то його можна замінити диз’юнкцією (сполучниками “або” з відповідним розподілом заперечень). Це робить можливим побудову “переліку імен, адекватних множині
речень” [28, 185]. Звичайно цей принцип формулюється також від протилежного: утворення переліку
диз’юнкцій неможливе тоді, коли семантичне дерево тексту внутрішньо суперечливе [10, 150–151]
або спростовується антиноміями [19, 362]. Відтак
проголошується можливість кожному цільному,
інтегрованому текстові зіставити дезінтегрований
перелік з більшою мірою неозначеності. Припускається існування можливого супутника тексту, який
відрізняється дезінтеграцію. Така двоїстість текстів
простежується, зокрема, у явищах фольклоризації
літературних джерел, а саме в контамінації оповідних мотивів, які переставляються й комбінуються
як відособлені елементи переліку. Однак, так само,
як і в попередньому прикладі відкритої форми, тут

залишається проблематичним питання про адекватність дезінтеграції: відома традиція створення
віршів “на три слова”, однак перелік з трьох слів
ніколи не замінить самого вірша. Сенс текстової
дезінтеграції можна окреслити через упроваджене
Р. Інгарденом поняття “місць неозначеності”, де
“не можна сказати про певний визначений предмет, чи має він ту або іншу властивість”, приміром,
коли він “мав би бути якогось кольору. Але якого —
буде нерозв’язаним” [47, 153]. Неозначеність у тексті, так само як неповнота, засвідчує проблемність,
конфліктність різних закладених у ньому можливостей, що можна збільшувати в експериментальних спробах для пошуків інтерпретації.
Узагальненням неповноти й неозначеності стає
поняття дистанції, запропоноване Г. Лукачем у
широкому сенсі, коли творці тексту ставлять себе
в позиції “вище безпосереднього ставлення до
життя й встановлюють між собою та цими явищами дистанцію, необхідну для художнього аналізу”
[23, 171]. Такий підхід суголосний музикознавчому
тлумаченню дистанції, зокрема Б. В. Асаф’євим,
як визначеного “динамікою відстані між звуками”
[2, 72]. Як антитеза контактному відношенню між
елементами тексту дистанційні зв’язки визначають
взаємні посилання цих елементів, мережу зв’язків
(т. зв. дейксис), якими забезпечується цілісність
тексту. Це дозволяє зіставити дистанційні зв’язки з
ширшим поняттям “далекодії” як антитези “близькодії”, відомої в класичній механіці. Це поняття, на
яке спиралося, зокрема, ньютонівське вчення про
всесвітнє тяжіння, виявило низку парадоксів: так,
уже в кінці ХІХ ст. (Цельнер, 1872) було одержано висновок, “що із наближенням вагомих тіл на
нескінченно малу відстань їх потенціал мав би
діставати нескінченно велике значення” [22, 254].
З цих та подібних міркувань випливає, що для антитези “дистанція — контакт” виникає необхідність
опосередкування, де проміжні ланки забезпечують
взаємодію. Для морфології тексту це означає, що
інтерпретація як форма опосередкування повинна
породжувати проміжні, перехідні, транзитні тексти, такі як чернетки або репетиційні версії вистави. Саме такі транзитні метаморфози заповнюють
дистанцію між вихідним задумом та остаточним
результатом.
Своєю чергою, необхідність посередницької місії, зумовленої дистанційними відношеннями у
тексті, обґрунтовує те, що в епічній прозі А. А. Ре16
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форматський запропонував назвати трансцендентною структурою тексту, не виявленою іманентними засобами, але передбаченою імпліцитно [34,
181–182], а в театрі В. І. Немирович-Данченко
називав “другим планом” ролі [27, 206], який добудовується уявою актора про не згадані події,
зокрема, за допомогою внутрішнього монологу.
Трансцендентне визначає не лише прихований підтекст (зокрема, пресупозицію та імплікацію), а взагалі те, що відсутнє в іманентних даних тексту,
але без чого текст позбавлений сенсу і що повинне
бути розкрите в інтерпретації. Вихід за межі тексту
стає необхідним для адекватного розуміння самого
тексту актором: “Ви не беріть лише того моменту
життя, який вам — умовно — запропонований роллю …малюйте у своїй уяві ціле життя” [37, 86], —
зазначав К. С. Станіславський, відтак частковості
витлумачуються як синекдоха, що передбачає ціле,
відтворене в уяві (pars pro toto). Це доповнює відомі прийоми театральної метонімії, коли деталі
ставали позначками абстракцій (папір — повідомлення, келих — отруєння тощо) та гіперболізації,
за відомим порівнянням сцени із збільшувальною
оптикою. Посередницьке призначення інтерпретації ролі виявляється й від протилежного, через шукання альтернатив: “Ніколи не забувайте, граючи
злодія, шукати, де він добрий” [37, 60]. Зокрема,
Є.Б.Вахтангов пропонував “прийом …створення додаткових перешкод” [11, 81] як проміжних,
посередницьких ланок. Своєю чергою, коли, за
К. С. Станіславським, “актор повинен іти до ролі
від себе” [18, 11], то В. І. Немирович-Данченко
поглибив цей підхід: “Цього мало — іти від себе.
Ви повинні від себе знаходити те самопочуття,
яке диктується… автором” [27, 180], В уяві актора текст ролі повинен доповнювати “струмінь невимовлених слів” [17, 101], тобто внутрішній монолог, створений виконавцем. Акторська техніка
побудови внутрішніх монологів спрямована на те,
що, за С. Г. Бірман, “я повинна з тексту п’єси вичитати потаємне життя образу” [5, 231], тобто вийти
за межі тексту.
На цій основі М. А. Чехов розвинув концепцію
самоспостереження, де складається уявлення не
лише про роздвоєння свідомості актора під час гри
(на образ самого себе та образ ролі), але й про виникнення в уяві актора третьої особи: “Ваше вище
я стає вашою другою свідомістю”, однак “поряд з
натхненням, що сходить від вищого я, повинен збе-

рігатися і здоровий глузд нижчого я… Створений
вами сценічний образ є носієм третьої свідомості”
[40, 265–266]. Тут, за Н. В. Рождественською, відбувається “наслідування тому образові, який виник
в уяві актора”, що “викликає такий же емоційний
відгук самого актора, що й реально наявні обставини” [35, 42, 47]. Отже, в акторській інтерпретації не
лише вимагається доповнення авторського тексту в
уяві власним внутрішнім монологом, але й подання
з різних поглядів відсутніх у тексті персонажів.
Таке опосередкування антитез тексту, яскраво засвідчене акторською практикою, стверджує
властивості симетрії та асиметрії. Негативність
взаємних заперечень, від відмінностей до контрастів і конфліктів, передбачає виявлення відношень
єдності, еквівалентності, тотожності. “Будь-яке
вчення про симетрію — це також специфічне вчення про ізоморфізм”, що зумовлене “увагою до єдиних — ізоморфних — планів будови об’єктів” [39,
150]. До ролі негативності як першоджерела тотожності привертав увагу ще Микола Кузанський,
відзначивши, що “…першоджерело всього — неділимість — можна осягнути лише заперечним
способом” [21, 122]. Зі свого боку, встановлення
відношення еквівалентності між предметами у
якомусь відношенні означає, що виникає ще й третій уявний предмет — інваріант, тобто спільність
обох порівнюваних предметів. Тут важливо підкреслити, що інваріант може як відособлюватися у
вигляді абстрактного предмета, що стає, зокрема,
елементом метамови й виступає дескриптором у
відношенні до цих предметів, так і залишатися їх
невід’ємною складовою. Останній випадок можна
проілюструвати, зокрема, тією ситуацією в театральному житті кінця ХІХ ст., яку засвідчено цитованими М. Волошиним словами Т. Готьє: “У всіх
театрах Парижа щовечора грають одну й ту ж п’єсу
під різними іменами” [9, 126]. Цей приклад добре
унаочнює також ситуацію в канонічній культурі,
у фольклорі, де інваріант невіддільний від різних
варіантів його втілення. Для окремих театральних
персонажів інваріант демонструє впроваджене
І. Кантом поняття “трансцендентного ідеалу” як
“вищої й повної матеріальної умови можливості
всього існуючого” [3, 263].
Інваріантність як вияв притаманної тексту як такому морфологічної властивості симетрії знаходить
узагальнений підсумок у суб’єктно-предикатних
відношеннях. Уже та герменевтична процедура
17
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осмислення тексту через побудову ланцюга питань
і відповідей свідчить, що антитеза “ціле — частини” осмислюється через антитезу “потенція — актуалізація”, оскільки питання власне окреслює набір можливостей для здійснення. Протиставлення
суб’єкта та предиката як абстракцій можливості та
дійсності одержало формулювання у Г. Лейбніца
як “принцип вміщення предиката висловлювання в
його суб’єкті” (praedicatum inest subjecto), за яким
“поняття індивідуальної субстанції містить раз назавжди все, що може з нею відбутися” [15, 171].
Таке розуміння суб’єкта як позначення потенцій
випливає з позначення ним суті речей (на противагу предикатові як позначенню існування). Звідси
випливає також наявність у суб’єкта невіддільних
ознак і властивостей, які окреслюють “ту атрибуцію, яку об’єкт має в кожній можливій ситуації” [8,
7]. На противагу атрибутові як властивості суб’єкта
предикат відчужується від предмета, виявляючись
у відношенні до зовнішніх предметів, що відзначав уже Микола Кузанський, за яким предмет “має
свої властивості відносно інших чуттєвих речей, …
ці властивості не належать його простій сутності”
[21, 124]. Відмінність позначеної суб’єктом сутності предмету від зовнішньої предикації виявляється,
зокрема, наявністю невіддільних атрибутів, що засвідчує само буття на противагу володінню: “Крім
різних ролей є ще дещо таке, яке не може відчужуватися, що властиве лише даній людині… Якщо в
мене в будь-який момент може бути відібране все,
чим я володію, навіть само життя, то існує ж таки
і щось моє, мій скарб, що не може відчужуватися,
моє духовне багатство” [6, 67–68].
Таке розмежування суб’єктів і предикатів спирається на різні види абстрагування — відповідно,
індивідуацію та ідентифікацію. В основі ідентифікації лежить уже згаданий принцип синекдохи —
представництва цілого часткою, коли предикатна
ознака стає ознакою цілого класу предметів: наприклад, синя сукня й синє небо складають клас синіх предметів, де колір мислиться як відчужений
самостійний предикат, хоча він об’єднує лише деталь названих предметів. У індивідуації предмет
протиставляється всім іншим. Відтак неявно передбачається цілого, всього, від чого ізолюється даний предмет як відособлена частина універсаму.
Таке протиставлення себе всьому влучно описав
теоретик монодрами М. М. Євреїнов, уживши когнітивну метафору стрічки в дівочій косі: “Вплітаю-

чи цю стрічечку до коси, дівчинка виконує акт вищого преображення… Адже ця стрічечка повинна
нам казати від імені дівчинки: Ви думали, я покірлива? А от я невдоволена, я критикую й виправляю
природу. Адже вона створила мене без стрічечки!”
[13, 6].
Протиставлення абстракцій суб’єкта й предиката як потенції та актуалізації виявляє їхню взаємність, а відтак і шляхи взаємних перетворень:
можливість здійснюється, а в дійсності відкриваються нові можливості. Практичне значення такого
протиставлення очевидне в сценічних інтерпретаціях, зокрема, у розкритті характеру як внутрішніх
потенцій дійової особи та ситуацій як зовнішніх
обставин. Тлумачення суб’єктно-предикатних відношень як відношень характеру та ситуації виявляється корисним, зокрема, коли виникають завдання
визначити, чи той чи інший вчинок дійової особи
вмотивований істотними властивостями характеру,
чи ситуаційно зумовлений зовнішніми обставинами. Наочний приклад перетворення суб’єкта на
предикат демонструє такий прийом кінематографу,
упроваджений ще Д. Гріффітом, як виділення предмета великим планом, так що він стає ознакою події, сповіщаючи про неї глядача. Зворотне перетворення предикатної ознаки на суб’єкт демонструє
давній прийом персоніфікації, зокрема, уособлення
явищ природи.
Множинність суб’єктів, наявних у тексті, узагальнюється поняттям суб’єктної перспективи, де
усувається розмежування між суб’єктом оповіді
(носієм намірів та здібностей, інтенцій та потенцій) та суб’єктом як виконавцем комунікативної
ролі. Поняття дійової особи, суб’єкта оповіді перетинається з комунікативними ролями оповіді — її
автора, адресата, свідка, спостерігача. Розмежування інтенціональних та комунікативних функцій
суб’єкта стає неістотним, зокрема, авторизація тексту збігається з виконанням вчинку як у ролі в театрі. Можна сказати: автор і актор взаємно міняються
місцями. Цей ефект описаний у прозі як внутрішня
точка зору, щодо якої О. М. Толстой радив “завжди
говорити від дійової особи, ніколи не дивитися на
неї збоку” [38, 42]. Тоді суб’єкт як учасник дії збігається з суб’єктом як представником ракурсу спостереження й оповідачем. Узагальнено-особові та
безособові суб’єкти приходять до прози з театру,
зокрема, через засоби невласне-прямого мовлення,
яке розвивається, з театральної солілоквії й пере18
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творюється згодом у прийоми “струменя свідомості” як запису внутрішнього мовлення. Історично
цей процес засвідчено вже від Просвітництва, від
творчості Л. Стерна та його романтичних послідовників, сягаючи в ХХ ст., зокрема, В. Вульф, В. Винниченко з їх внутрішніми монологами. Оповідь
будується за принципом контрапункту — зіставлення запису внутрішнього мовлення з відкритою
розповіддю про події, класичним взірцем чого став
“Клим Самгін” М. Горького. Цей спосіб оповіді виходить з театральної солілоквії, діалогу з собою абстрактного актора-автора, так що репліки виглядають як приховані цитати, а цілий текст — як центон
з підслуханих промов.
Метаморфози суб’єктів оповіді у прозі та театрі
відбуваються в протилежних напрямках. З одного
боку, це деперсоналізація (“Хтось у сірому” та інші
персонажі “Життя людини” Л. Андреєва), пов’язана
з відродженням містеріального театру в символізмі. З іншого боку, це тотальна персоніфікація, коли
актантами прози стають і предмети, й обставини.
Безособові учасники дії, також відроджені в символістських феєріях, виводяться від стійких релігійних уявлень про трансцендентні сили. Варто згадати, насамперед, про Хресну Силу, яку славлять
на свято Здвиження Хреста (27.09): відзначалося,
зокрема, у службі на це свято “вперше у каноні…
особове звернення до Хреста” [36, 106]. Іншим
відомим прикладом уособлення трансцендентних
сил, яке перейшло до драматургії, може бути фольклорне уявлення про Долю.
Уведення нових суб’єктів постає, зокрема, як
засіб непрямої, опосередкованої оповіді, спостереження очима тих свідків, які цитуються в переданні сторонніх джерел. Узагальнення цього
прийому вело до того, що в дії беруть участь уже
такі суб’єкти, які взагалі не мають персональних
характеристик. За крилатим висловом, цитованим
Б. В. Алперсом, панування негативних персонажів
у М. В. Гоголя компенсується тим, що “сміх є позитивною особою” [1, 267]. Такий трансцендентний
персонаж дуже влучно охарактеризований у завершальних реченнях “Доктора Живаго” Б. Л. Пастернака, де підводиться підсумок нічній розмові персонажів: столиця, “рідне місто автора… здавалася
їм тепер не місцем цих подій, а головною героїнею
довгої повісті” (підкреслено мною — І. Ю.). Продовжуючи такі міркування, можна дійти висновку, що
суб’єктами дії (або споглядання) стають не пооди-

нокі постаті-носії інтенцій, а самі конфлікти (між
повинним та наявним, відображені в цих інтенціях)
як уособлені трансцендентні сили розвитку подій,
подібно до уособленої Долі у фольклорі. Зрештою,
у М. Коцюбинського персоніфіковане “колективне
підсвідоме” перетворюється на цілком відчутного
учасника дії, реального суб’єкта [43].
Отже, інтерпретаційні можливості виявляються передусім у розширенні суб’єктної перспективи
оповіді: суб’єктами стають учасники дії, погляди,
навіть запропоновані обставини, що перебувають
у неявному вигляді, “за кадром”, досягаючи в граничному переході тотального уособлення. Як у
наведеній пораді М. А. Чехова, відбувається множення поглядів, ракурсів спостереження й подання
реалій у оповіді. Це явище, зрештою, відоме вже в
драматургії М. В. Гоголя, де “складається враження, що дійових осіб… значно більше, ніж насправді” [7, 80], — ефект, заснований на “гоголівському
прийомі включення до діалогу або монологу розповідей про нікому не цікавих людей”, так що “цілі
губернії постають… з іменами і прізвищами” [7,
77–78]. Оповідний текст виглядає як театр, де персонажами стають словесні маски.
Таке впровадження трансцендентних чинників
з-поза тексту виявляється й у плані предикації, зокрема, щодо ситуаційної, сюжетної мотивації подій. Роль трансцендентного другого плану як альтернативи позірним сюжетам тягне за собою спонтанність, невизначеність мотивації: це засвідчене
вже таким хрестоматійним прикладом, як чеховська
“Чайка”, де так звані розімкнуті трикутники зміщують звичні очікування розвитку подій, а периферія
переймає на себе центральні функції (зокрема, в
епізодичній ролі Маші, репліками якої відкриваються всі чотири дії) [29, 162–164]. Ще виразніше
присутність трансцендентного чинника, того, про
що навіть не згадується у тексті, засвідчена тут перервою в два роки між 3-ю та 4-ю діями [30, 150].
У “Трьох сестрах” узагалі мають місце “дія, що не
здійснюється, не-подія”, поряд з цим виникають
ефекти “невільного діалогу, у який складаються
одна з одною самі репліки, без відома промовців”
[30, 175–176]. Цей ефект трансцендентних сил з
театру переходить до прози.
Мотивація подій і вчинків тим, що винесено за
межі тексту, що є трансцендентним, визначає присутність у прозі згаданого вже способу непрямої,
опосередкованої інформації про події. Розказана
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подія сама вже належить до відсутніх, оскільки розповідь повинна бути перевірена щодо правдивості,
де “театр уяви” читача стає такою перевіркою, що
особливо наочно виявляється в новелістиці, де подаються лише частковості й необхідно уявити ціле.
Наприклад, “Бунін перетворює сприйняття головного героя в посередника для зображення сприйняття іншого героя” [32, 82]. Така подвійна рефлексія виводиться з театрального прийому “сцени на
сцені”, який стає також засобом утечі від конфлікту до простору гри. Цей прийом широко вжитий у
“Дрібному бісі” Ф. Сологуба, де у фіналі головний
персонаж перед убивством заманює до дому й обеззброює жертву своїм удаванням невинних намірів.
Театральними умовностями позначена й любовна
гра інших героїв — Саші та Людмили. У повісті
О. М. Толстого “Ібікус (пригоди Невзорова)”, яку
сам автор уважав своїм найкращим твором, несподіваний дарунок від вищих сил — винайдення
“змагання тарганів” — стає порятунком для героя
(вигнанця на еміграції), і саме “сценою на сцені” з
такої гри завершується оповідь.
Трансцендентна мотивація подій у прозі дається взнаки через особливості побудови предикатної
ієрархії текстів, зокрема, через виявлення так званих неявних предикатів. Їхня чинність виявляється,
зокрема, у переосмисленні тексту як притчі в алегоричному ключі, уможливлюючи виявлення справжніх мотивів учинків героїв. Саме використання
ефекту неявної предикації уможливлює розвиток
так званої “спіральної новели” (термін П. Гейзе), де
послідовність оповіді про події становить інверсію
природної їх послідовності: спочатку подається
розв’язання конфлікту, зокрема, катастрофа, за чим
слідує реконструкція (звичайно за спогадами) попереднього ходу подій (хрестоматійні приклади —
“Смирна” (“Кроткая”) Ф. М. Достоєвського, “Легке
дихання” І. О. Буніна). Цей прийом, улюблений в
кінематографі, уможливлюється тим, що само розгортання вчинків може охоплюватися загальніши-

ми схемами дій та відповідними макроскопічними
предикатами, які охоплюють ці дії. Його витоки коріняться в театральній практиці, зокрема, у прийомах “читання з кінця” або в переробках п’єс через
заміну фіналу (трагічного на щасливий, з деякими
шекспірівськими драмами у 18-му столітті). Таким чином, розгортання ситуацій, як і характерів,
визначається взаємодією іманентних і трансцендентних чинників тексту, яку покликана розкрити
інтерпретація. Тут входить у гру описаний раніше
евристичний аналіз суб’єктно-предикатних відношень — т. зв. “морфологічна скринька” [44], де визначаються незмінні образні інваріанти тексту.
Висновки. За зовнішньою довільністю й випадковістю акторських і режисерських коментарів до
інтерпретованого тексту простежується неухильна
послідовність, обґрунтована загальними логічними
закономірностями. Інтерпретація тексту починається в герменевтичній процедурі його осмислення питаннями з побудовою своєрідного катехізису,
а завершується евристичним аналізом суб’єктної
перспективи та предикатної ієрархії, характерів
та ситуацій у їхніх взаєминах. Можливості перетворень тексту, його доповнення акторськими внутрішніми монологами та режисерськими коментарями спираються на логічні закони, зокрема, на
теорему Геделя про неповноту та теорему Ербрана
про дезінтеграцію тексту в перелік імен (у т. зв.
семантичну мережу). Інтерпретація тексту постає
як опосередкування його іманентних виражальних
засобів та трансцендентних позатекстових чинників, до яких фактично відсилають подані в тексті
події. Таке опосередкування розкриває виявлені в
характерах можливості та їх актуалізацію в ситуаціях, за якими проступають відповідні суб’єктні та
предикатні відношення. Антитези тексту (такі, як
ціле — частина, дистанція — контакт, потенція —
актуалізація) стають передумовою виявлення його
інваріантної структури, яка розкривається за варіантами інтерпретації.
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Юдкин Игорь Николаевич
Логика морфологического анализа текста в практике интерпретации
Аннотация. С позиций морфологического подхода исходным шагом интерпретации текста является герменевтическая процедура раскрытия взаимозависимости целого и частей через преобразование текста в своеобразный
катехизис – чередование вопросов и ответов. Тексту всегда свойственны неполнота и неопределенность (следствия теорем Геделя и Эрбрана), которые обобщаются дистанционными отношениями между его элементами (в
том числе трансцендентными, внешними) и вызывают необходимость опосредования в интерпретации. Свойства
симметрии и антитетичность текста обусловливают проявление инвариантов его интерпретаций. Отношение
«субъект - предикат» передает антитезу «потенция - актуализация» и воплощается через характеры (носители
возможностей) и ситуации.
Ключевые слова: инвариант, идентификация, индивидуация, катехизис, дистанция, симметрия, субъектная
перспектива, предикатная иерархия.

Ihor Yudkin
Logics of the Morphological Analysis of Text within the Practice of Interpretation
Summary. From the viewpoint of the morphological approach, it is the hermeneutic procedure of the disclosure of the
interdependence between the whole and its parts that is to be the initial step in the interpretation of a text where textual
transformation becomes a kind of catechism that is the series of alternative questions and answers. It is incompleteness and
indefiniteness always proper for the text (as the consequences of the theorems of Goedel and Herbrand) that become the
preconditions for such initial textual transformation. In particular, the interpreted text is supplemented with questions elucidating the functions and intentional missions that the details bear within the whole. The immanent textual incompleteness
entails the controversies of the so-called open form that are to a certain degree to be coped with in the process of interpretation. At the same time, the indefiniteness of the text is to be preponderantly enlarged with the aim of its further removal in the
final performance. Such randomization of text takes place in the preparatory work of actors and producers and is attested
with their drafts.
In its turn, these textual peculiarities of provisionary disintegration are generalized with the concept of distance and, in
particular, with distant relations between its elements (the transcendental outer elements being included as well) so that the
necessity of the mediation arises that is to be accomplished in interpretation. It concerns, in particular, the antitheses (the
entirety – the parts, distance – contact) that are to be mediated. The properties of textual symmetry and asymmetry determine
the revelation of its interpretative invariants. The most important of such textual invariants is that of the “subject-predicate”
relation that renders the antithesis “potentiality-actuality”. The constancy of this invariant is proved with its incarnation in
characters (the vehicles of possibility) and situations respectively as the principal determinants of scenic interpretation.
Keywords: invariant, identification, individuation, catechism, distance, symmetry, subjective perspective, predicative
hierarchy.
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Анотація. Дослідження розглядає питання щодо причин та
конкретно-історичних передумов виникнення політики як особливої
суспільної інституції. У статті проведено аналіз політики як соціокультурного явища та як особливого продукту соціокультурного
(цивілізаційного) розвитку.
Поява громади як форми спільного проживання представників
різних родів та племен знаменувала виникнення нового типу людської
спільноти, принципово відмінної від попередньої, що була заснована
на кровній спорідненості. Вимушене, під тиском зовнішніх обставин,
спільне проживання представників різних родів та племен у одному
обмеженому просторі докорінно змінило ситуацію в галузі міжособистісних відносин. Таке об’єднання зумовило, що цілком природно,
свої, особливі, традиційні правила вирішення проблем, які виникають між людьми у спілкуванні. Але у нових умовах вони виявилися
недієвими — не мали й не могли мати загального визнання. Отож,
аби не тільки уникнути “війни всіх проти всіх”, але й забезпечити
належні умови для спільного мирного виживання, людям необхідно
було віднайти нові, адекватні умовам, що склалися,принципи, способи, правила, тобто унормування важливих життєвих відносин.
Ось цей самодіяльний процес віднайдення, апробації й утвердження
правил (“законів”) співжиття в умовах громад (громадянського суспільства) й набув у греків назву політика (за найменуванням місця
перебування спільноти, тобто громади). Рівень же цивілізованості
цих правил і, відповідно, їх дотримання членами суспільства дістав
згодом назву політичної культури. Відтак, людська спільнота громади стала йменуватись громадянським, або політичним, суспільством.
З погляду суспільства, громадська думка доволі важлива щодо
своєї суспільної ролі,яка може мати широкі функціональні “покликання”: соціалізаційне, оціночне, аналітичне, конструктивне, деструктивне, регулятивне, контрольне, настановче, консультативне, виховне та інші. Усі ці “ролі” громадської думки поєднані між
собою й актуалізуються саме в процесі її функціонування.
Соціалізаційна функція громадської думки пов’язана із розвитком
та самореалізацією людини протягом усього її життя в процесі
засвоєння та відтворення нею культури суспільства. Регулятивна
функція громадської думки полягає у виробленні та прищепленні членам суспільства певних норм суспільних відносин, відтак, постає, як
регулятор відносин не тільки між окремими людьми, а й між особою
і колективом, окремим колективом та суспільством у цілому. Інакше кажучи, громадська думка “дає пораду”, “виносить рішення”,
“регулює” (поведінку індивідів, характер і спрямування діяльності
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спільнот, політичних установ), підтримуючи або відкидаючи ті чи інші уявлення, норми, цінності.
Зазначені сутнісні риси громадської думки як своєрідного соціокультурного явища зумовлені фундаментальними причинами її генезису та функціонування. Поперше, громадська думка — це інтегрована настанова
великої кількості людей, часто-густо — більшості, коли
не всіх членів громади. По-друге, практично у кожній
сфері суспільного життя знаходиться місце для вияву

громадської думки. Так, у галузі морально-виховної роботи громадська думка стає своєрідним камертоном, який
регулює стиль поведінки та життєву позицію; у політичній сфері вона виступає як вирішальна сила, що визначає вектор розвитку суспільства на певний період.
Ключові слова: політика, політична культура, громада, громадська думка, закон, громадський суд, громадянське суспільство, суспільна інституція, масова культура,
ідеологія, гегемонія, масова свідомість, мас-медіа.

Актуальність. Про “політику” з античних
часів і до наших днів написані “гори” текстів.
Крімтого, явище, означуване цим словом, розглядали, зазвичай, з певного ракурсу — з того чи іншого “боку”: як особливий спосіб життєдіяльності
людей (Аристотель); як особливий тип соціальних
стосунків: “друг — ворог” (К. Шмідт);як механізм
контролю за ресурсами(Д. Хелд); як діяльність з
самостійного керівництва (М. Вебер); як сферу
конфлікту та злагоди у боротьбі за владу (М. Дюверже); як спосіб заміщення власної неповноцінності (Г. Ласуел); як діяльність з виробництва та
споживання інформації (Е. Тоффлер); як особливий
вид комунікації; як ставлення до влади, її організації та напрямків діяльності тощо. Проте, ніхто досі
не розглядав політику як соціокультурне явище, як
особливий продукт соціокультурного (цивілізаційного) розвитку. Цим і зумовлений вибір теми дослідження.
Мета ж даної статті — з’ясувати причини та
конкретно-історичні умови (передумови) появи
(виникнення) політики як особливої суспільної інституції.
Виклад основного матеріалу. Відтоді, як наші
волохаті предки позлазили з дерев і, навіть, тоді,
коли переходили від кочового до більш-менш (чи
навіть, переважно) осілого способу життя, вони,
подібно до інших тваринних родичів, розселялися
дисперсно (розрізнено, “острівно”, “хуторно”) за
кровно-родинними стосунками: окремими сім’ями,
родами, племенами, племенними об’єднаннями. За
цих умов суспільний устрій, тобто спосіб життя
людей у колективі, починаючи від характеру занять
і закінчуючи з’ясуванням особистих стосунків,
визначався традиціями, звичаями кожного окремого колективу.
У разі виникнення спірних питань справу залагоджував старійшина. Та раніше чи пізніше,

в залежності від погодно-кліматичних та інших
природних умов певного регіону, люди вимушені
були виходити за приписані традицією принципи
“острівного” розселення. Відтак,дедалі частіше
почали з’являтися поселення “змішаного” типу,
у яких представники різних родів та племен проживали разом: купно, громадою. Два останні слова
в українській мові — синоніми. Іменник громада
походить від дієслова громадити, тобто збирати,
згрібати щось до купи. Не випадково центральним
(“ключовим”) поняттям українського звичаєвого
права є копний (тобто громадський) суд. Поява громади як форми спільного проживання представників різних родів та племен знаменувала виникнення
нового типу людської спільноти, принципово відмінної від попередньої (по суті, тваринної, заснованої на кровній спорідненості) родо-племенної —
громадянського (від — громада) суспільства.
Ніхто досі не розглядав політику як соціокультурне явище, як особливий продукт соціокультурного (цивілізаційного) розвитку, як більш чи менш
усвідомлюваний процес налагодження (унормування) відносин людей у громадянському суспільстві,
тобто у громаді. Заповнимо ж цю “лакуну”.
Почнемо з того, щоця нововиникла спільнота
людей, яка у нас набула назву громада, у різних народів іменувалась по-різному, по-своєму. У росіян —
община, у наших балканських братніх народів —
задруга, заєдниця, у латинян — комуна, у греків —
поліс. Предметний зміст останнього слова найближчий до смислу українського “громада”: πολιζζώ
(поліссо), від якого утворено поліс, це кількісна характеристика певного явища з відтінком “багато”.
Цей “відтінок” ми спостерігаємо у словах грецького походження: поліклініка, політехніка, поліптих,
полімієліт і т.д.
Згодом громади стали іменувати за способом
їхнього розташування. У нас — місто, у росіян
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(та й у нас) — город, град, городище (за ознакою
“огородження” місця), у римлян — урбо (urbo —
від назви частини плуга, яким прокладали борозну — позначення міської межі). У греків, навпаки,
самé місце розташування — за означенням громади: поліс.
Вимушене, під тиском зовнішніх обставин,
спільне проживання представників різних родів
та племен у одному обмеженому просторі (місто,
город, урбо, поліс) докорінно змінило ситуацію в
галузі міжособистісних відносин. Вихідці з різних
родів та племен принесли з собою, що цілком природно, свої, особливі, традиційні правила вирішення проблем, які виникають між людьми у спілкуванні. Але у нових умовах вони виявилися недієвими — не мали й не могли мати загального визнання. Отож, аби не тільки уникнути “війни всіх
проти всіх”, але й забезпечити належні умови для
спільного мирного виживання, людям необхідно
було віднайти нові, адекватні умовам, що склалися,
принципи, способи, правила, тобто унормування
важливих життєвих відносин. Ось цей самодіяльний процес віднайдення, апробації й утвердження
правил (“законів”) співжиття в умовах громади
(громадянського суспільства) й набув у греків назву політика (за найменуванням місця перебування
спільноти, тобто громади). Рівень же цивілізованості (від лат. civslis — шанобливий, ввічливий,
привітний, доброзичливий) цих правил і, відповідно, їх дотримання членами суспільства, дістав,
щоправда, згодом назву політичної культури. Відтак, людська спільнота громади стала йменуватись
громадянським, або політичним, суспільством. Видатний англійський мислитель Джон Лок, який жив
у XVII столітті й політичні погляди якого склали
концептуальну основу “Декларації про незалежність” та Конституції США, уважав,якщо “певна
кількість людей так об’єднана в одну громаду, що
кожний з них відмовляється від своєї виконавчої
влади, притаманної йому за законом природи, і передає її спільноті, то тоді, і тільки тоді, існує політичне, або громадянське, суспільство” [5, 312].
Отже, вираз “громадянське суспільство”, як
первісно означав, так і нині означає не що інше,
як суспільство, засноване на засадах рівності усіх
людей — жителів даного міста (регіону, країни) — як його громадян незалежно від приналежності (за походженням чи рідством) до певних кланів та племен. Згодом, коли був утворений особли-

вий орган для централізованого управління (урядування!) життям громади — “уряд” — терміном
громадянське суспільство стали означувати також
незалежні від цього органу громадські структури.
В усі часи помисли найсвітліших умів були спрямовані на пошуки й утвердження такого суспільного ладу, який би забезпечував рівні можливості
досягнення добробуту для всіх і кожного громадянина. Та, як про те свідчить історія, громадянське
суспільство не відразу найкращим чином впоралося з посталими завданнями, як у справі віднайдення
надійних механізмів громадського самоуправління,
так винайдення авторитетної суспільної інституції
(органу, структури), яка б гідно замінила колишній
особистий авторитет старійшин і могла би ініціювати формування нових правил (законів) суспільного устрою. Навіть через півтора тисячоліття після виникнення громадянського суспільства деякі
з мудреців продовжували вважати, що ідеальним
варіантом організації людського співжиття є самоврядування, яке вони розуміли як бездержавність.
“Суспільний лад без наявності державної влади —
найбільш природний стан людей, — вважав англійський мислитель XVIII ст. Давид Юм, — він має
залишатися таким і при об’єднанні багатьох родів,
надовго переживаючи перше покоління. Тільки
зростання багатства та володінь може примусити
людей розлучитися з цим ладом” [12, 656].
Як свідчить історія, “зростання багатства та володінь” таки змусило самоврядні громади надягнути ярмо державності. “Держава” виявилась особливим “пристроєм” для управляння життям в громаді.
Подібної (до Юмової) точки зору дотримувався і
його співвітчизник — вище цитований Джон Лок.
Утім, думку останнього тлумачать неоднозначно.
“Вживаючи у цій праці термін commonwealth, —
пояснював Лок, — я маю на увазі не демократію
або яку-небудь іншу форму правління, а незалежну спільноту (an independent community), тобто ту,
яка не є частиною ще більшої спільноти. У латинян вона називалась “civstas”; цьому слову у нашій
мові найліпше відповідає commonwealth — загальне благо, тобто благо для всіх. Вжите коректно,
воно більш точно означує таку спільноту людей,
тоді як англійські слова community (громада) чи city
(місто) його не виражають, бо вони можуть бути
підпорядковані “одному” урядові, а слово city у нас
має цілковито інше значення, ніж commonwealth.
Отож, для запобігання двозначності, хай буде мені
26
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дозволено використовувати слово commonwealth у
тому значенні, яке я роз’яснив, і у якому, як я виявив, його вживав король Джеймс І, та яке, я вважаю, є його істинне значення. Якщо воно вам не
подобається, у вашій волі запропонувати щось, що
замінить його більш точним словом.
Як бачимо, Лок, інтерпретуючи слово commonwealth (його у нас настирливо “перекладають” словом держава) як сукупність окремих громад (на
сьогоднішній погляд, це, скоріше, те, що означується словом країна) не надто чітко уявляв собі його
зміст. До речі, у нас також і досі, при тому частогусто, уживають слово “держава” як синонім слова країна (“Завтра повсюди у нашій державі передбачається дощ”, — “віщує” іноді диктор по радіо).
А що ж воно означає саме по собі, це загадкове слово держава? Яке явище воно означує?
Англійці, як і французи, німці та іспанці, використовують для означення цього явища слово, однокорінне зі state (Etat, Estates, Stadt); росіяни — государство (похідне від українського господарство);
американці, крім слова state, вживають також слово
“нація”: fathers of nation (“батьки нації”) — величають вони своїх державотворців. Що ж до сутності
явища, означуваного цими словами, то тут також
різнобій: від уявлень про неї як про продукт “суспільної угоди” — до переконань, що це своєрідний
механізм, “машина”, для пригнічення однієї частини спільноти іншою. Зазначене різноголосся свідчить про відмінність у розумінні соціокультурного
змісту того явища, яке прагнуть означити цими
словами. В одному випадку мається на увазі окрема
країна (від слова край як “сторона”, звідки й російське “страна”), у якій проживають люди, об’єднані
чи то спільністю походження — нація, чи то силою — power, государь (від господарство>государ
ство>господарь). Близький до останнього й предметний зміст слова держава, що передбачає держителя — того (чи тих), хто “держить”, владарює.
Але, що ж являє собою насправді, і яким словом
адекватно мала б бути означена та особлива структура, що виконує роль упорядника життя всієї громади, і яку намагався ототожнити з “загальним”
(спільним) благом Джон Лок? Нам, українцям, має
бути ясно: це — уряд ( від основоположного дієслова “рядити” — робити, впорядковувати, облаштовувати і т. д.) — як спеціальний суспільний пристрій (апарат, механізм), призначений виконувати
(ніби “в автоматичному режимі”) функції, пов’язані

з упорядкуванням (“гармонізацією”) відносин людей у всіх сферах суспільного життя. Певна річ, для
ефективного здійснення функцій управління (урядування) цей “пристрій” повинен мати відповідні
“важелі” для нагляду за додержанням правил усіма
членами громади (громадянами) та забезпеченням
захисту громади від зовнішніх загроз (суд прокуратура, правоохоронні органи, війська).
Так чи інакше, але вся дотеперішня історія
засвідчує протиборство кількох концепцій щодо
“покликання” та способу формування цього соціокультурного інституту, його структури та повноважень. Діапазон розходжень у межах від вимог
абсолютного (безумовного) самоврядування громади — до підпорядкування її життєдіяльності
централізованому абсолютно (необмежено) одноосібному управлінню. Останню тенденцію недвозначно засвідчує силовий відтінок смислу слів, якими означували й означують цей інститут — power
(потуга), влада (володіння).
Спочатку переважала друга з названих тенденцій, і минули тисячі років одноосібного владарювання різних царів, деспотів, тиранів, князів та
королів, поки визріли ідеї народовладдя, і громади
сповнились мужності, а політики — мудрості, щоб
знайти відповідний баланс поєднання колективного (громадського) та одноосібного начал у процесі
самоврядування громад. Щоправда, відбулось це
не “скрізь і всюди”, подекуди й досі триває цей
процес та перебуває далеко від завершення. Але
там, де це сталося , воно, це поєднання, відбулося
завдяки потужній силі громади, її бажань, її прагнень, її “думки”.
Громадська думка є особливим різновидом суспільної свідомості. Здається “самоочевидним”, що
“громадська думка” — це те, щό думає (“взагалі”
чи з якогось конкретного приводу) громада (міста, села чи країни) як певна “соборна” одиниця”.
Принаймні, більша частина членів громади. Аналіз
наукової літератури з цієї теми засвідчує справедливість такого припущення: громадська думка —
це справді інтегрована (узагальнена) форма думок
окремих людей про ті чи інші аспекти суспільного
життя, думок, у яких прямо чи опосередковано відбиваються інтереси певної соціальної групи людей
чи більшості суспільства. Отож, ясно, що громадська думка являє собою прояв суспільної свідомості.
Оскільки одна з дефініцій громадської думки як соціокультурного явища включає посилання на при27
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належність останньої до явищ (проявів, виявів) масової свідомості, належить спочатку з’ясувати, що
ж являє собою так звана “масова свідомість” Для
цього спробуємо проаналізувати ключові терміни
цього поняття — “свідомість” та “маса”.
Масова свідомість, у даному контексті, відіграє
роль зовсім не числівника, перебираючи на себе означення якісної характеристики. Зверніть увагу і
на те, що замість поширеного “масова свідомість”
тут використаний цілком певний вираз “свідомість
мас”. Таким чином, вираз “масова свідомість” являє собою метафору, утворену завдяки інверсії
у побудові фрази: означення перенесене на місце
означуваного, в результаті відбулось перенесення
сутнісних характеристик “маси” на “свідомість”.
Про причини виникнення такого “амбівалентного”
тлумачення поняття маса піде мова далі. Тут обмежимося простою вказівкою на “двоїстість” походженні слова, яким означується це поняття: від
грецького μάζζώ — місити > місиво чи латинського massa (також грецького походження), яке означає грудка землі, клубок вовни тощо.
Отже, попри всю можливу (і наявну) плутанину
значень слова маса як числівника (синонім “величезної кількості”: “маса задоволення!”, “маса помилок” іт. д.) та іменника (означення суб’єкта історичної дії: “трудящі маси”, “робітничі маси”),
йдеться, поза сумнівом, саме про свідомість мас.
А суспільна свідомість, як зазначалося, існує не
тільки на двох, так би мовити, “рівнях” (науковотеоретичному та буденному), але й у двох принципово відмінних формах: у більш-менш жорстко
фіксованому вигляді (твори науки, філософії, мистецтва) та як живий процес осмислювання людьми
свого життя. Зрозуміло, що на відміну від науки,
мистецтва, філософії, у творах, яких відображені
результати тривалих спостережень та спеціальних
досліджень, що мають статус (принаймні претендують на нього) більш-менш усталених, коли не
остаточних істин, вияви громадської думки мають
часовий, ситуативний характер. Сформована за
певних умов життя, які зазвичай мають тимчасовий, або “перехідний” характер, під впливом конкретних подій, які можуть бути цілком випадковими,
в результаті побіжних спостережень, а не цілеспрямованих досліджень, громадська думка загалом
слабо структурована, може містити та химерно
поєднувати судження й оцінки філософського,
політичного, правового, естетичного, релігійного

змісту тощо, які можуть бути як коректними, так і
хибними. За прикладами недалеко ходити: громадська думка Німеччини 30-х років ХХ століття, або
“путінської” Росії початку ХХІ століття.
Проте є галузь, у якій присуд громадської думки
небуває і не може бути “помилковим” — морально-етична сфера життя людей. Згаданий вище прихильник “бездержавного” самоуправління громади
Давид Юм з цього приводу писав: “На випадок,
якщо мої судження, котрі я вважаю цілком переконливими, видались би не зовсім такими, я вдамся
до авторитетів і доведу на підставі загальної згоди людського роду, що обов’язок підкорення уряду
не має своїм джерелом обіцянки підданих. Хай не
дивуються тому, що, хоча я весь час старався побудувати свою систему виключно на доводах чистого
розуму і майже ніколи не цитував суджень навіть
філософів та істориків з будь-яких питань, я тепер
апелюю до авторитету народу і протиставляю
думку юрби філософським міркуванням. Бо треба зауважити, що думки людей у даному випадку
мають особливу авторитетність і є здебільшого
непогрішними. Розрізнення морального Добра і Зла
джерелом яких є ті задоволення чи страждання, які
надають нам спостереження... відомого “характеру” (політика, промовця — С. Б.); оскільки це задоволення не може бути невідомим тій особі, яка його
відчуває, то звідси виходить, що в кожному “характері” міститься рівно стільки порочності чи доброчесності, скільки кожна особа йому “приписує”, і
що у цьому ми ніколи не можемо помилитися” [12,
706]. Істинність цього твердження засновується на
тому, що йдеться не про оцінку “натовпом” вірності чи хибності пропонованих політиками ідей,
а про почуття людей, відчуванняними щирості чи
лукавства політиків. Почуття ж — самодостатні
свідчення, на відміну від думок, міркувань, вони
не бувають хибними, або лукавими.
Відтак, громадська думка щодо своєї суспільної
ролі може мати широкі функціональні “покликання”: соціалізаційне, оціночне, аналітичне, конструктивне, деструктивне, регулятивне, контрольне,
настановче, консультативне, виховне тощо. Усі ці
“ролі” громадської думки поєднані між собою й актуалізуються саме в процесі її функціонування.
Соціалізаційна функція громадської думки
пов’язана з розвитком та самореалізацією людини
протягом усього її життя, у процесі засвоєння та
відтворення нею культури суспільства.
28
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Регулятивна функція громадської думки полягає у виробленні та прищепленні членам суспільства певних норм суспільних відносин, відтак, постає як регулятор відносин не тільки між окремими
людьми, а й між особою і колективом, окремим
колективом та суспільством у цілому. Інакше кажучи, громадська думка “дає пораду”, “виносить
рішення”, “регулює” (поведінку індивідів, характер і спрямування діяльності спільнот, політичних
установ), підтримуючи або відкидаючи ті чи інші
уявлення, норми, цінності.
Зазначені сутнісні риси громадської думки як
своєрідного соціокультурного явища зумовлені
фундаментальними причинами її генезису та функціонування. По-перше, громадська думка — це
інтегрована настанова великої кількості людей,
часто-густо — більшості, коли не всіх членів громади. По-друге, практично у кожній сфері суспільного життя знаходиться місце для вияву громадської думки. Так, у галузі морально-виховної роботи
громадська думка стає своєрідним камертоном,
який регулює стиль поведінки та життєву позицію,
у політичній сфері вона виступає як вирішальна
сила, що визначає вектор розвитку суспільства
на певний період. Вірність даного судження була
багаторазово підтверджена на практиці, останній
(хронологічно останній) раз в Україні узимку 2014
року. Суверенність громадської думки, або “Закон
всесвітнього тяжіння у політиці”.
“Влада, — зазначається в енциклопедичому
словнику, — (1) у загальному сенсі — це здатність
і можливість справляти визначальний вплив на
діяльність, поведінку людей за допомогою якихось
засобів: волі, авторитету, права, насильства (батьківська, державна, економічна та ін.); (2) політичне
панування; (3) система державних органів”[9].
Навряд, можна визнати подібні визначення достатньо коректними з наукового погляду. Найбільше,
з чим можна погодитись, що тут подано певні параметри вживання слова “влада”: у найширшому —
(1), вузькому — (2) та метафоричному (еліпс) — (3).
Перше ж, в якому міститься претензія на дефініцію
поняття “влада”, якраз, і викликає нерозуміння та
заперечення — через неясність, невизначеність тих
понять та термінів, за допомогою яких робиться
спроба пояснити сенс шуканого.
Насамперед, “під “владою” не слід, — на думку одного з авторитетних дослідників, Ортеги-і-Гасета, — розуміти, першою чергою, застосування

матеріальної сили, фізичного примусу” [10, 92].
Більш того, вважає він, — те “стале і нормальне
відношення між людьми, яке зветься “владою”,
ніколи не засновується на силі”. Навпаки: “лише
тому, що якась людина (чи група людей) має владу,
вона може розпоряджатися тим “суспільним апаратом чи машиною, що зветься “сила” [10, 92].
Отже, виявляється, що більш коректним було
б визначення загального змісту поняття влада як
певного відношення людей, а саме: людей, які “ведуть” (ведучих, вождів, провідників тощо), та тих,
“кого ведуть” (ведених), тих, що порядкують, і
тих, що підпорядковуються. Від самого початку ці
відносини встановлювалися мирно: шляхом добровільного, глибоко інтимного визнання “вищості”,
“зверхності”, “лідерства” словом авторитету певних людей.
Власне, авторитет — це і є влада; влада — це
і є авторитет. Генетичний зв’язок цих соціальнопсихологічних явищ переконливо засвідчує етимологія слів, які їх означують, та логічний зміст відповідних понять. Наше слово авторитет запозичене
з німецької мови (autorität), у свою чергу, походить
від латинського auctoritas, яке поміж іншим означає також вплив та влада.
Так що і батьківська влада — це природний “авторитет” дорослих, і влада вождів у первісних суспільствах — це добровільне визнання “авторитету”
найсильніших, найспритніших та наймудріших,
і духовна влада “володарів дум” — це також доброхітне визнання особливих чеснот тих людей, перед якими “схиляються”, яких однозначно й незаперечно поважають, і тому їм підпорядковуються.
Подібним чином і політична (державна) влада —
це насамперед, і головним чином — авторитет.
Тільки згодом з’явилися інші слова-синоніми
для “влади” і “авторитету”, такі, як панування, гегемонія, диктатура, імперіалізм, потуга (power) та
ін., а відтак, і змістом означуваних ними понять та
явищ з’явилося насильство та пов’язані з ним засоби ( воля, право, агресія , завоювання і тощо).
“Слід розрізняти факт чи процес агресії і явище
влади, — наполягав Ортега-і-Гассет. — Влада —
це нормальне вживання авторитету. А останній завжди заснований на громадській думці — завжди,
нині, як і десять тисяч років тому, як серед англійців, так і серед ботокудів. По суті, ніколи ніхто
не панував на землі, спираючи свою владу на щось
інше, ніж громадська думка” [10, 94]. “Чи, може,
29
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ви гадаєте, що суверенність громадської думки
винайшов адвокат Дантон у 1789 році чи святий
Томас Аквінський у тринадцятому столітті?”, —
іронізує Ортега, і категорично, та цілком слушно
стверджує: “Уявлення про цю суверенність могло
постати тут чи там, в той чи інший час, але факт,
що громадська думка є основною силою, яка витворює в людських спільнотах явище панування,
такий старий і тривкий, як саме людство. Отак
у Ньютоновій фізиці тяжіння є силою, яка витворює рух. Закон громадської думки — загальний закон тяжіння в політичній історії. Без неї не могло
би бути історичної науки” [10, 94].
Слово суверенність, що прижилось українській
мові, походить з французької мови (souveraineté),
і в перекладі означає верховенство. Суверен
(souverain) — главар, монарх.
Отож, на думку Ортеги-і-Гасета, в системі політичної організації (влади) верховенство належить
саме громадській думці. “Навіть той, хто хоче правити за допомогою яничар, залежить від їхньої
думки і від думки, яку має про них решта населення”, — зауважує він і тут же уточнює: “Насправді,
неможливо панувати за допомогою яничарів” і на
доказ цього посилається на цілком достовірний історичний факт, схожий на анекдот. Коли Наполеон
Бонапарт хвацько заявивив, що приборкає народ
сусідньої країни і силою зброї забезпечить собі
жадану владу, умудрений досвідом Талейран його
застеріг: “З багнетами, екселенціє, можна робити
все, крім одного: сидіти на них”.
Давид Юм “дуже проникливо”, за словами Ортеги, зауважує, що завдання історичної науки полягає в тому, щоб показати: “суверенність громадської думки — зовсім не утопічна мрія, а повсякденна дійсність людських спільнот” [10, 94].
Вище були наведені слова Юма, котрий, розмірковуючи про природу влади взагалі, політичної —
зокрема й особливо, підкреслював, що ніяких конкретних зобов’язань люди (суспільство, народ) ніколи на себе не брали і ніяких обіцянок правителям
зберігати вірнопідданство не давали й не дають,
а їх підлеглість (правослухняність) є цілком добровільною і триває доти, поки їхні очікування, надії
на забезпечення урядом мирного та спокійного
життя справджуються. В іншому разі, “ми можемо виявляти опір насильствам вищої влади, не
вважаючи останні злочином і несправедливістю”
[12, 712].

“Який мотив вперше породжує ті випадки підпорядкування, яким ми наслідуємо, і той різновид
дій, який формує звичку підпорядкування?”, —
ставить питання Юм і відповідає: “Очевидно, що
тут не відіграє ролі ніякий інший принцип, крім загального, спільного, інтересу. Але якщо суспільний,
громадський, інтерес самопочатково викликає
підкорення урядові, то обов’язок покори має припинитися, як тільки цей інтерес буде порушений у
великому ступені і в значних кількостях випадків”
[12, 713]. Спостереження показують, що такого
принципу людство дотримується і на практиці, і в
теорії, і що ще жодна нація, яка володіла засобами
самозахисту, ніколи не терпіла жорстоких лютувань
тиранів, і ніколи не піддавалась гонінню за свій
опір їм: “Ті, хто підняв зброю проти Діонісія, Нерона чи Філіпа Другого, користувався прихильністю
будь-якого читача, що знайомився з їхніми історіями, і ніщо, окрім крайнього спотворення здорового
глузду, не може примусити нас засудити їх. Отже,
поза сумнівом, що серед наших моральних понять
нема такого безглуздого поняття як пасивна слухняність, і що ми виправдовуємо опір в найяскравіших випадках прояву тиранії та утисків” [12, 712].
І остаточний присуд Юма: “Загальна думка всього
людства у всіх випадках має певний авторитет,
але тут,, у питаннях моралі, вона, безумовно непогрішна. І непомильності її не перешкоджає той
факт, що люди не можуть достеменно з’ясувати
принципи, які обґрунтовують її” [12, 712 ].
З позицією Юма солідаризувався й інший видатний філософ тієї доби — Бенедикт Спіноза. Смисл
і мета громадянського суспільства, вважав він, — є
“не що інше, як мир та безпека життя. І тому та верховна влада є найліпшою, за якої люди проводять
життя у злагоді, і коли їх права дотримуються” [12,
712]. Під “верховною владою”, яка “встановлюється із зазначеною метою”, — уточнює Спіноза, — “я
розумію ту, що встановлюється вільним народом, а
не ту, яку набувають над народом за “правом війни”
[12, 712]. Бо “поза сумнівом, що повстання, війни,
презирство чи правопорушення варто приписувати
не стільки злобності підлеглих, скільки негідному
стану верховної влади. Тому що люди не народжуються громадянами, а стають” [12, 311].
Отже, влада (“гегемонія” тощо) — це не результат захоплення “важелів” управління, засобів
панування, а, скоріше, спокійне користування авторитетом, джерелом якого є громадська думка,
30
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громадське визнання. “Правити, — стверджував
Ортега-і-Гассет, — це — сидіти. На троні, на першій лаві, в міністерському кріслі. Всупереч наївним і мелодраматичним поглядам, панування не
так питання кулака, як сидіння” [10, 93].
Ось красномовний історичний факт із біографії
видатного античного політичного та культурного
діяча Деметріоса з Фалери та, водночас, із політичної історії колиски демократії, міста Афіни.
Деметріос був одним із найвизначнішх учнів
Аристотеля. Найбільше уславився він тим, що,
запрошений Птоломеєм до Олександрії, став фактичним організатором тамтешнього славетного
Музеуму (Дому Муз) — своєрідного прототипу
майбутніх університетів. В цьому Музеумі викладали філософію, математику, історію найвизначніші тогочасні учені, там діяла обладнана “за останнім словом” тодішньої техніки обсерваторія, в
спеціально обладнаному Зоопарку велись біологічні спостереження за поведінкою тварин, зокрема й
диких; у розкішному Ботанічному саду здійснювались дослідження рослин, зокрема й екзотичних,
зібраних з усіх кінців тодішнього світу... Та чи не
найбільшою гордістю цього “Університету” була
знаменита Олександрійська бібліотека, що нараховувала сотні тисяч книг (власне сувоїв) з усіх галузей знань. Початок їй поклала особиста книгозбірня Аристотеля, яку пощастило його учням вивезти
з Афін разом з учителем, коли над ним нависла
реальна загроза смертельного вироку. Історики філософії згадують про це як про подвиг, що дозволив
Афінам не заплямувати себе другою (після Сократа) стратою великого мудреця. Музеум, цей світоч
античної науки проіснував понад сімсот років, аж
поки не був знищений релігійними фанатиками.
Нищення почали християни, підпаливши бібліотеку та зруйнувавши (414 р.) храм Серапіса, а довершили мусульмани, керуючись сакраментальним
критерієм халіфа Омара: якщо у тих книгах, що
вціліли, написане те ж саме, що в Корані, то вони
зайві, а якщо, не приведи Аллах, щось протилежне,
то вони шкідливі...
Так от достославний Деметріос перед тим, як
був запрошений до Олександрії, впродовж десяти
років (з 317 по 307 р. до н. е.) був “міським головою” у Афінах. І так вдало правив він цим містомдержавою, що вдячні афіняни спорудили йому за
цей час не мало — не багато: 360 прижиттєвих
пам’ятників! Це варто собі уявити: кожні десять

днів “афінський Кличко” розрізав стрічку, відкриваючи пам’ятник самому собі.
Та от, на початку одинадцятого року правління
Деметріоса думка афінян про нього різко змінилась
на гірше... Відтак, усі споруджені йому пам’ятники
воднораз були потрощені, а сам він підданий остракізму — вигнанню з держави [15, 182–186].
Нам достеменно невідомо, що, власне, стало
причиною такої переміни в ����������������������
громадській думці�����
афінян і чи насправді заслужив такої долі Деметріос —
мова не про це. То могло б бути предметом окремого дослідження. В даному разі йдеться лише про те,
що громадська думка за всіх обставин є найвищим
“сувереном”, який і надає, і позбавляє влади.
Падіння династії Романових, яка правила триста
років, як і загибель імператорської династії Китаю,
розвал Австро-Угорської “клаптикової” імперії, як
раніше Римської та Священної Римської імперій,
звершення цілого ряду революцій в першій третині
ХХ століття (Туреччина, Мексика, Китай), розвал
Радянського Союзу та крах комуністичного правління у ряді європейських країн — все це свідчення
невідворотної дії “закону всесвітнього тяжіння” у
політиці...
Як відомо з історії, зокрема й новітньої, не лише
заморських держав, а й нашої, бувають ситуації, за
яких в країні не складається єдина громадська думка. Коли суспільство розколене на суперечні групи,
погляди яких перекреслюють одні одних, що не
дає можливості мирного встановлення влади. Оскільки ж, не тільки “природа не терпить вакууму”
(“порожнеча”), створена браком єдиної громадської думки, виповнюється брутальною силою. Відбуваються криваві перевороти, громадянські війни,
насильницьке захоплення засобів здійснення влади
(органів державного управління: поліція, армія,
суди, тюрми тощо). У таких випадках “сила” стає
заміною — ерзацем! — “влади”. Проте, не назавжди, хоча, буває, й надовго. “Слушний час”, тобто,
коли у загальній громадській думці визначиться
відчутна перевага тих чи інших поглядів, настане,
з точністю дії механізму “всесвітнього тяжіння”,
зміна влади.
Отже, громадська думка як соціокультурна інституція являє собою велику силу. Разом з тим, з
огляду на характер свого становлення (залежно від
ситуації), вона має кілька природжених вад. Найпримітніші з них — суперечливість, рухливість,
нестійкість, а, відтак, і підвищена “чутливість”
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до цілеспрямованих “тисків”, своєрідна піддатливість різного роду впливам. Природно, що цим,
як спокусою, не могли не спробувати скористатися
можновладці, щоб використати силу громадської
думки для увічнення свого панування, а також, інші
особи та суспільні утворення, зацікавлені у використанні потужності громадської думки у власних,
часом своєкорисливих, цілях, перетворюючи тим
самим діяльність по організації громадської думки
на засіб її спотворення, отож — обману, обдурювання людей. Водночас зазначені особливості громадської думки відкривають широкі можливості
для прогресивних сил суспільства щодо впливу на
її формування у бажаному напрямі.
Можновладці одвічно мали прагнення — увічнити своє владарювання і “єдиномисліє” за допомогою засобів його реалізації. Інша справа — наскільки реально діючі “парламенти” відповідають
цьому своєму покликанню — бути речниками, глашатаями, “рупорами” громадської думки. Проте,
за всіх умов, у відповідь на потребу знання реальної думки Громади — уже уявлюваної — були
винайдені й відпрацьовані різноманітні соціальнокультурні механізми її виявлення та представлення. Чи не найважливіший серед цих — проведення
різноманітних всезагальних опитувань (плебісцит,
референдум), які являють собою не що інше, як
своєрідні загальні збори громади “навиворіт”: не
народ збирається і приходить до органів влади,
аби висловити свою думку, а до “народу” (в особі кожного громадянина) приходять уповноважені
відвлади, щоб виявити “загальну”, тобто уявно
спільну, думку.
Втім, за всіх часів та всіх умов заповітною
мрією і реальним бажанням усіх влад було не так
прагнення виявити, як сформувати спільну думку
громади. Певна річ — на свою підтримку.
Отож, із розвитком та вдосконаленням технології забезпечення владарювання (панування, урядування) винаходились та вдосконалювались все нові
й нові засоби та методи урядового впливу на формування громадської думки — від часткового її спотворення аж до навмисного цілковитого фальшування. Ці різноманітні методи та технології цілеспрямованого тиску на громадську думку, як і усталені
форми організованого її виявлення, заслуговують
на окремий аналіз. Тут же зачіпаємо цю тему лише
“з краєчку” — в контексті розмови про спонтанні
форми самовираження громадської думки.

Йдеться про загальну стратегію зацікавленого
впливу влади на громадську думку. Мета цієї стратегії найчастіше кодується у формулі “єдність” —
ідейна, ідеологічна, морально-політична і т. д.,
єдність суспільства. У цьому зв’язку досить пригадати незмінні кліше офіційної пропаганди часів
СРСР: “народ і партія — єдині”, “радянський народ, тісно згуртований навколо партії та її Центрального комітету…” і т. д. Варто пригадати також
і висміювання цього прагнення влади видатними
російськими “пересмішниками”, що виступали від
імені Козьми Пруткова. Зокрема, від Козьми Пруткова-старшого була представлена грандіозна фантасмагорична програма “О введении единомыслия
в России”, яку геніально згодом втілили у життя…
більшовики.
…Один із теоретиків та апологетів “стратегії
панування”, або гегемонії, американський професор Джон Павельсон твердить: “Для підтримання максимального рівня економічного зростання
суспільство повинне виробити в середовищі своїх
членів єдність щодо головних цінностей у всіх
соціальних сферах, для того, щоб узаконити і підтримувати інститути, які ліквідовують конфлікти
зростання”[18, 19].
Він пропонує навіть відповідну технологію досягнення такої “ідеологічної єдності” в “країнах, що
розвиваються”. Запропонована ним стратегія схематично має такий вигляд: “націоналізм → ідеологічна гармонія → ефективні цінності та інститути, що
їх забезпечують → зростання доходів” [18, 168].
Тим часом інший професор другого американського (каліфорнійського) університету Джеймс
Лалл, на диво, дотримується принципово відмінного погляду на ці речі. Насамперед, урядування в
сучасних країнах він відверто називає пануванням,
або, на науково-академічний манер — гегемонією.
“Гегемонія, — пише Джеймс Лалл, — це влада, або
панування, здійснюване однією соціальною групою
над іншою. Такий диференціал в обсязі влади, — пояснює він, — може існувати в політичних, господарчих, культурних стосунках між різними країнами або між різними соціальнимикласами в одній
країні” [17, 6].
При цьому, він посилається й на іншого свого
співвітчизника — Стюарта Холла: “Гегемонія являє собою “панування та підпорядкування у сфері
стосунків, структурованих владою” [16, 333].
А також, Лалл далекий від того, аби припи32
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сати цей висновок власним відкриттям і не соромиться послатись на його автора — італійського
комуніста початку ХХ століття Антоніо Грамші.
“Ув’язнений італійським фашистським урядом у
1930-і роки Грамші у своїх, написаних у в’язниці
працях з теорії значень і влади, підкреслював роль
суспільної “надбудови”, ідеологічних інститутів
суспільства, — пише Лалл, — Грамші намагався
з’ясувати, як італійським та німецьким фашистам вдавалося настільки ефективно маніпулювати людьми. Зосереджуючи увагу на тому, як
капіталістичні уряди й господарчі інституції витворюють і поширюють ідеї та поняття, Грамші
сприяв переміщенню об’єкта критичної теорії з
економічного “базиса” капіталістичного суспільства на його надбудову. Його теорія ідеологічної
гегемонії підкреслює те, як правлячі еліти використовують мас-медіа для увічнення своєї влади,
багатства. Надбудова, яка витворює ідеологію,
пов’язана з економічними структурами і процесами виробництва, але не тотожна їм. Їх можна
аналізувати по-різному” [14].
Лалл наводить спеціальну таблицю, яка ілюструє концепцію, та вельми співчутливо коментує її.
“Такий теоретичний поворот (мається на увазі
зміщення акцентів з виробничої сфери до ідеологічної. — Авт) виглядає природним і необхідним у
часи, коли комунікаційні технології стали настільки всепроникною і потужною ідеологічною силою.
Але коли Грамші писав свої праці, електронні масмедіа щойно з’явилися. І в часи Грамші, і в наші
дні власники та керівники медіа-індустрій мають
значно більше можливостей, ніж будь-які інші члени суспільства, створювати й відтворювати ідеологічні повідомлення та тлумачення, оскільки саме ці
еліти керують ключовими інституціями соціалізації, тим самим гарантуючи, що саме їхні погляди
доводяться до відома широкої публіки постійно і в
привабливій формі” [14].
За часів Грамші фашисти використовували пропаганду. За наших часів капіталісти використовують рекламні та інформаційні кампанії задля досягнення аналогічних цілей.
“Гегемонія” розширює логіку образних систем,
аби досягнути ідеологічного насичення. Медіаопосередкована панівна ідеологія підтримується
й підсилюється системою взаємопов’язаних організацій поширення інформації та загальноприйнятих комунікаційних практик, що проникають

у всі куточки соціальної та культурної дійсності.
Інформаційні повідомлення, прихильні до ідеології існуючого режиму, продукуються школами,
бізнесом, політичними організаціями, профспілками, релігійними конфесіями, військом та мас медіа
Всі вони зливаються в єдиний потік. “Цей процес
взаємного підсилення й артикулювання ідеологічних впливів становить суть гегемонії” — , вважає
Лалл.Найглибше закорінені, найміцніші інституції
суспільства, які, так чи інакше, залежать від тих
самих джерел економічної підтримки, у своїх підставових положеннях ніколи не суперечать одна
одній. Таким чином, гегемонія залежить від загального поширення панівної ідеології та її прийняття
суспільством.
Гегемонія “працює” в широких масштабах,
але у витончений спосіб. Вона не є прямим спонуканням до певної думки чи дії. За визначенням
Стюарта Голла, гегемонія — це “введення всіх конкуруючих описів дійсності в єдині рамки, визначені інтересами правлячого класу (клану), яке обмежує всі альтернативи горизонтом мислення останнього. Панівний клас (клан) встановлює межі,
ментальні й структурні, в яких “підлеглі” мають
“жити” й розуміти свою підлеглість так, щоб це
сприяло збереженню панування тих, хто править
ними” [16, 50].
Тож найпотужнішим впливом мас-медіа є те, як
вони майже непомітно формують сприйняття їхніми аудиторіями своїх суспільних ролей та своєї
повсякденної діяльності [16].
Гегемонія є процесом конвергенції, погодження та підпорядкування. Ідеї й поняття, суспільні та
господарчі інститути, та способи життя зливаються
в єдину мозаїку, яка слугує збереженню економічних, політичних і культурних переваг тих, хто вже
має владу. Тож, як сказав колумбійський теоретик
масової комунікації Хесус Мартін-Барберо, “певний клас користується гегемонією до тієї межі, до
якої інтереси панівного класу розглядаються підлеглими класами як, певною мірою, також, їхні
власні інтереси” [13, 73–74].
Ідея, отже, полягає у тому, аби підтримувати
віру людей в уряди, господарчі інститути, в культури, до яких вони належать і відтворенню яких
сприяють. Надійним показником сили гегемонії в
певному суспільстві є готовність або неготовність
молодих людей воювати за ту систему, в якій вони
живуть. Отже, мас-медіа сприяють формуванню
33
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2) Політика (термін походить від грецького
слова πολισσο (багато), що є відповідником українського слова “громада”, як суспільне явище,
являє собою процес унормування співжиття у Громаді, вироблення відповідних правил (законів), що
прийшли на зміну родо-племінним традиціям та
авторитету старійшин.
3) Відтак, у політиці, життя суспільства набуває
особливого значення суспільна думка громади —
громадська думка. Яка, попри всі історичні відхилення та спотворення, є верховним сувереном, тобто авторитетом, владою.
4) “Громадянське суспільство”, або політичне —
це суспільство у якому править громадська думка
(“з точністю всесвітнього закону тяжіння “Ортега-і
Гассет).

враження, що навіть найгостріші кути у житті
суспільства, загалом, мусять вписатися в узвичаєні контури панівної ідеології. Ця “нормалізуюча”
діяльність є стрижнем боротьби влади за підтримання своєї ідеологічної гегемонії.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє
зробити деякі уточненнящодо ключових понять
теми,а саме:
1) “Громада” — це не просто таке собі зібрання людей, юрба чи натовп,не тільки згуртований
колектив. “Громада” — продукт тривалого соціокультурного розвитку, історико-культурна спільнота, яка виникла в результаті розселення людей не
тільки за родовим, клановим, племінним чи етнонаціональним походженням, а на додаток, й за усвідомленням саме своєї людської природи.
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Безклубенко Сергей Данилович
Гражданское общество как продукт социокультурного развития
Аннотация. Исследование рассматривает вопрос, который касается причин и конкретно-исторических
предпосылок возникновения политики, как особого общественного институционального образования. В статье
политика рассматривается с точки зрения социокультурного явления, а также как особый продукт социокультурного (цивилизационного) развития.
Появление общины как формы совместного проживания представителей разных родов и племен знаменовала
возникновение нового типа родов и племен — нового типа человеческого сообщества, принципиально отличающегося от предыдущего, которое было основано на кровном родстве. Вынужденное, под давлением внешних обстоятельств, совместное проживание представителей различных родов и племен в одном ограниченном пространстве
коренным образом изменило ситуацию в области межличностных отношений. Такое объединение породило, что
вполне естественно, свои особые традиционные правила решения проблем, возникающих в межличностном общении. Но в новых условиях они оказались недееспособны — не имели и не могли иметь всеобщего признания. Так, чтобы не только избежать войны, “всех против всех”, но и обеспечить надлежащие условия для совместного мирного
выживания, людям необходимо было найти новые адекватные условиям сложившееся принципы, условия, правила,
то есть нормирование нормальных жизненно важных отношений. А вот этот самодеятельный процесс нахождения, апробации и утверждения правил (“законов”) общежития в условиях общин (гражданского общества) и
получил у греков название политика (по наименованию места пребывания сообщества, то есть общины). Уровень
же цивилизованности этих правил и, соответственно их соблюдение членами общества получил впоследствии название политической культуры. Поэтому человеческое сообщество общины стало именоваться гражданским или
политическим обществом.
Общественное мнение является важным относительно своей общественной “роли”, которая может иметь
широкое функциональное “призвание”: социализированное, оценочное, аналитическое, конструктивное, деструктивное, регулятивное, контрольное, установочное, консультативное, воспитательное и прочее. Все эти “роли”
общественного мнения связаны между собой и актуализируются именно в процессе его функционирования. Социализированная функция общественного мнения связана с развитием и саморазвитием человека в течении всей
его жизни, в процессе усвоения и воспроизведения им культуры общества. Регулятивная функция общественного
мнения заключается в выработке и привитии членам общества определенных норм общественных отношений и не
только между отдельными людьми, но и между личностью и коллективом, отдельным коллективом и обществом
в целом. Говоря по-другому, общественное мнение “дает совет”, “выносит вердикт”, “регулирует” (поведение индивидов, характер и направление деятельности сообществ, политических учреждений), поддерживая или отвергая
те или иные представления, нормы или ценности общества. Указанные важные черты общественного мнения, как
своеобразного социокультурного явления, обусловлены фундаментальными причинами его генезиса и функционирования. Во-первых, общественное мнение — это интегрированная установка большинства людей, часто — большинства, если не всех членов общины. Во-вторых, практически в каждой сфере общественной жизни находится
место для проявления общественного мнения. Так в области нравственно-воспитательной работы общественное
мнение становиться своеобразным камертоном, который регулирует стиль поведения и жизненную позицию, в политической сфере оно выступает как решающая сила, определяющий вектор развития общества на определенный
период.
Ключевые слова: политика, политическая культура, общество, общественное мнение, закон, общественный
суд, гражданское общество, общественный институт, гегемония, массовая культура, массовое сознание.
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Serhii Bezklubenko
Civil Society as a Product of Socio-Cultural Development
Summary. This article examines the issue concerning the causes and specific historical background of the emergence
of politics as a special public institutional education. In the article, politics is viewed from the point of view of the sociocultural phenomenon as well as a special product of socio-cultural (civilizational) development. The emergence of the
community as a form of cohabitation of representatives of different clans and tribes — marked the emergence of a new type
of clans and tribes — marked the emergence of a new type of human community, fundamentally different from the previous
one based on blood kinship. Forced under the pressure of external circumstances — cohabitation of representatives of different clans and tribes in one limited space radically changed the situation in the field of interpersonal relations. Natives of
different clans and tribes brought with them, quite naturally, their own special traditional rules for solving problems arising
in interpersonal communication. However, under the new conditions they were incapacitated — they did not and could not
have universal recognition. So that not only to avoid war “all against all” but also to provide the proper conditions for a joint
peaceful survival, people needed to find new principles, ways and rules adequate to the conditions, that is, the normalization
of important life relationships. This amateur process of finding, testing and approving the rules (“laws”) of cohabitation in
the conditions of the communities (civil society) received from the Greeks the name of the policy (by the name of the place of
community stay, that is, the community). The level of civilizability of these rules and, accordingly, their observance by members of society was subsequently called the political culture. Therefore, the human community of the commune was called a
civil or political society. From the point of view of society, public opinion is important with respect to its social "role" which
can have a broad functional “vocation”: socialized, evaluative, analytical, constructive, destructive, regulatory, control,
institutional, consultative, educational, and so on. All these “roles” of public opinion are interconnected and actualized
precisely in the process of its functioning. The socialized function of public opinion is associated with the development and
self-development of a person throughout his life, in the process of his assimilating and reproducing the culture of society. The
regulative function of public opinion is to develop and inculcate certain norms of social relations among members of society,
and not only between individuals but also between the individual and the collective, the individual collective and society as
a whole. In other words, public opinion “gives advice”, “makes a verdict”, “regulates” (the behaviour of individuals, the
nature and direction of the activities of communities, political institutions) supporting or rejecting certain representations,
norms or values of society. These important features of public opinion as a kind of socio-cultural phenomenon are due to
the fundamental causes of its genesis and functioning. First, public opinion is an integrated set of the majority of people,
often the majority, if not all members of the community. Secondly, there is a place for the manifestation of public opinion in
practically every sphere of public life. So, in the field of moral education, public opinion becomes a kind of tuning fork that
regulates the style of behaviour and life position, in the political sphere it acts as a decisive force that determines the vector
of society’s development for a certain period.
Keywords: politics, political culture, society, public opinion, law, public court, civil society, public institution, hegemony,
mass culture, mass consciousness.
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Анотація. У статті проаналізовано модельки храмів двох видів,
а також біноклеподібні посудини трипільців. Автор доводить, що
символіка храмів приховує уявлення давніх людей про структуру Космосу і про місце в ній сімки планет, а біноклеподібні посудини приховують не двійку, а трійку богинь і символізують ідею їх єдності.
Ключові слова: культові вироби трипільців, модельки храмів, модельки жител, біноклеподібні посудини.

Актуальність проблеми. У культових виробах трипільців
більше, ніж в інших речах, матеріалізований їхній духовний
світ, який у ті далекі часи представляла релігія. Важливість
проникнення в сутність цього світогляду зумовлена тим, що
він є ключем до розуміння трипільської культури — першої
землеробської культури на території України.
Стан дослідження.Трипільську культуру відомий американський археолог литовського походження М. Гімбутас віднесла до культур т. з. Старої Європи. Це археологічні культури,
що впродовж неоліту й енеоліту існували на територіях, прилеглих до Середземного моря. Поряд з іншими факторами їх
об’єднує спільна або близька за змістом релігія, в центрі якої
знаходився культ Великої Богині.
Учені приклали чимало зусиль для прояснення суті цієї
релігії. Так, М. Гімбутас у праці “Мова богинь” [7], удало поєднавши археологічний та етнографічний матеріал, залишила
досить цікаве дослідження семантики символів, в яких була
виражена ця релігія.
Українські археологи також мають багатий спадок в дослідженні духовної культури Трипілля (див. роботи М. Ю. Відейка, Т. М. Ткачука та ін.). Однак Трипілля відноситься до т. з.
“безмовних” культур, а це означає, що дослідникам потрібно
ще багато чого зробити, щоб досягти певної однозначності в
поглядах щодо релігійних засад цієї культури.
У даній статті пропонується культурологічний підхід до
аналізу артефактів Трипілля, суть якого полягає в тому, що
відносно цих артефактів застосовується певна інтерпретаційна схема, сформована при дослідженні первісних культур за
допомогою структурного методу. Іншими словами, нами ніби
“нав’язується” певне бачення предмету дослідження та порівнюється відповідність пропонованого бачення (тлумачення)
і самого артефакту. Це шлях від загального до одиничного,
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шлях, яким у науці треба користуватися досить
обережно, але без якого вона загрузне в емпіризмі.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати семантику культових керамічних виробів та
орнаментів Трипілля під кутом зору концепції праміфу. Йдеться про проникнення в сутність духовної
культури трипільців на основі аналізу семантики їх
культових керамічних виробів та орнаментів, нанесених на посуді. Дослідження здійснено на основі концепції праміфу, викладеної автором у низці
статей, надрукованих у “Культурологічній думці”.
Якщо лаконічно, сутність концепції зводиться до
таких основних ідей: ми виходимо з гіпотези, за
якою в палеоліті всі або більшість племен поділяли концепцію праміфу. Згідно з цією концепцією,
Космос ділився на сім сфер: 1 sph (від лат. sphere — сфера) — підземні води, 2 sph — підземелля,
3 sph — поверхня землі, гори, 4 sph — сфера життя, 5 sph — піднебесся, 6 sph — планети, планетні
сфери, 7 sph — зоряне небо. Космос ототожнювався з Великою Богинею, тіло якої також поділялося
на сім сфер: 1 sph — ноги, 2 sph — сідниці і вульва, 3 sph — пояс, 4 sph — живіт ( пупець і груди),
5 sph — шия, 6 sph — голова (рот і очі), 7 sph —
верхня частина голови, волосся. Кожній із семи
сфер Космосу і Тіла Богині відповідала одна з семи
планет: 1 sph — Меркурій, 2 sph — Венера, 3 sph —
Місяць, 4 sph — Сонце, 5 sph — Марс, 6 sph —
Юпітер і 7 sph — Сатурн. Непарні сфери втілювали богів-чоловіків, парні — богинь. Сфери богинь
були основними, сфери богів могли випускатись і
тоді семичленний Космос ставав тричленним. Автор вважає, що в архаїчних символах, орнаментах і
казках приховано праміф, тобто семичленний Космос, якому відповідав семичленний поділ Тіла Богині і сімка планет.
Предметом нашого аналізу є культові вироби і
орнаменти трипільців.
Під культовими розуміються вироби, в формі
чи в поєднанні форми з орнаментами яких матеріалізовано, закодовано певні міфологічні уявлення,
згідно з якими вони брали участь у культових обрядах. До таких культових виробів ми відносимо артефакти, яких археологи називають “моделями храмів”,
“моделями житлових споруд”, біноклеподібними
посудинами та інші керамічні вироби, у формі яких
культова функція домінує над практичною.
Модельки храмів. Серед артефактів трипільської культури є вироби, що імітують споруди. Пев-

ну частину з них археологи вважають модельками
“храмів” (мал. 1–3), іншу — модельками “житла”
(мал. 9, 10). Що насправді приховують ці модельки, дискутуватиме не одне покоління вчених. Велика кількість символів, якими вони оздоблені, —
архітектурні деталі; речі, що містяться в них, зрештою, сама їх форма, — все це відкриває широку перспективу для їх тлумачення. Спробуємо розкрити
семантику цих виробів, виходячи з ідей праміфу.
Багатою символікою і вишуканою закінченою
формою вирізняються т. з. модельки храмів. Відомо, що давні люди розглядали такі речі як втілення Космосу. Варто зазначити, що це стосується не
тільки храмів. Символіка ваз (горщиків), фігурок
тварин та інших речей свідчить, що вони також розглядались як моделі Космосу і Богині. Висловлене
ще більше стосується храмів, будівництво яких і
в пізніші часи розглядалось як повторення етапів
творіння Космосу. Ці міркування дають підставу
розглядати “храми” як моделі Космосу і шукати в
них відображення семичленних структур Космосу
і Тіла Богині.
Ми розглядаємо дані артефакти як моделі ідеального (уявного) Космосу, а не як моделі реально
існуючих храмів, оскільки останні могли суттєво
відрізнятися від цих моделей.
Почнемо аналіз з вишуканої модельки храму з
колекції “Платар” (мал. 1, 2). Дана моделька, як і всі
вироби такого типу, “стоїть” на шести (деякі з модельок “стоять” на чотирьох) “ніжках”-стовпчиках.
Ці ніжки, з позиції моделювання на храмові Космосу, можна вважати 1 sph. Чотири чи шість ніжокстовпчиків, що розташовані внизу виробів такого
типу є, очевидно, даниною праміфу, в якому 1 sph
Космосу ототожнювалась з ногами Богині. Є великий сумнів у тому, що така конструкція виробу
диктувалась технологічною чи іншою практичною
необхідністю.
Про хатки на “ногах” (житлові приміщення на
стовпах, в яких жили підлітки під час ініціації, існує багато згадок дослідників первісних народів
[3], зокрема, на “курячих ніжках” змальовується хатка баби-яги у казках. Ці “ніжки” об’єднує з
“ніжками” трипільських моделей те, що всі вони
символізують 1 sph Космосу. Це сфера підземних
вод і ніг Богині. На наш погляд, саме тим, що найнижча частина цих жител відповідала ногам Богині
(у випадку з ягою це могла бути богиня-пташка),
даній частині житла надавали вигляд ніг.
38
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євген причепій

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 5

Мал. 4

Мал. 6→

волів цієї дуги є драбинки —
знаряддя, за допомогою яких
шамани піднімались від однієї
небесної сфери до іншої. Ці
символи є додатковим свідченням правильності нашої
ідентифікації дуги як 6 sph.
Наш аналіз комплексу
символів цієї моделі храму
розпочнемо з 7 sph. До цієї
сфери (це — зоряне небо)
відносяться дві пари ріг, що
розміщені з обох боків храму,
і дах, що їх з’єднує. В статті (Культурологічна думка,
№ 10), аналізуючи знаки зодіаку, що розміщені в 7 sph,
ми розглянули символи двох
так званих “небесних биків”
(мал. 4). Ймовірно ці дві пари
ріг, що також відносяться
до 7 sph, пов’язані з даними

У перспективі спереду в модельці можна виділити такі сфери Космосу: платформа, на якій
міститься споруда, є напевно 2 (підземеллям і поверхнею землі). Окремий символ для позначення поверхні землі (3 sph) відсутній. Аркоподібна
дуга з символікою позначає 6 sph — сферу небес
(планет)), пустий простір між нею й умовною землею — 4 sph (сфера життя). Роги (місяць) вгорі
символізують бога зоряного неба (7 sph).
У перспективі збоку (мал. 2) 4 sph представлена
прямокутною стіною з двома символами у вигляді
кругів, дахом — символом зоряного неба (7 sph) і
пружком між ними, яким ймовірно позначене піднебесся. В цій перспективі 6 sph відсутня.
Нашу увагу насамперед привернула аркоподібна дуга з символікою, що була ідентифікована як
6 sph Космосу — сфера сімки планет або планетних сфер. У правильності подібної ідентифікації
можна переконатись при порівнянні цієї модельки з іншою подібною моделькою колекції Платар
(мал. 3), в якій також представлена аркоподібна
дуга (правда, дещо ширша від нашої). Серед сим39
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“небесними биками”. Для їх інтерпретації нами
була висунута гіпотеза, за якою ці фігури виникли
під впливом поділу сонячного циклу на два півцикли (літнє і зимове сонця), які в свою чергу спонукали до відповідного поділу знаків зодіаку (на
літні і зимові). Два “небесні бики” вочевидь символізують ці дві групи знаків зодіаку. Однак, оскільки
у давніх людей знаків зодіаку було 13 (рік складається з 13 28-денних місяців), що не ділиться без
остачі на 2, то один зі знаків зодіаку був прийнятий
як спільний для обох биків. Тому ці “небесні бики”,
що символізують половинки неба, не відокремлені
один від одного, а поєднані задами (мають спільний знак). Так виникли подвоєні “небесні бики”,
які у вигляді ріг на нашому храмові зображені з
обох боків спільного даху.
Можна допустити, що така ж семантика двох
биків притаманна й іншому трипільському артефакту — розписній чаші на чотирьох ніжках
(мал. 5, колекція “Платар”). У середині чаші нанесено орнамент, що складається з двох широких
смуг, створених із семи ліній кожна. Так передані
літні і зимові знаки зодіаку. Збоку на вінчику чаші
знаходяться дві голівки биків, які є символами цих
двох груп знаків зодіаку. Очевидно, що чаша в
контексті цих символів передає небо, а два бики і
орнамент усередині символізують поділ його на дві
частини, кожну з яких уособлюють окремі бики.
Ще на одній подібній чаші зображена одна голова (ймовірно бараняча), але сама чаша поділена
навпіл перегородкою. Вірогідно, що вона виражає
ту ж ідею поділу зоряного неба (знаків зодіаку) на
дві частини. 6 sph (сферу планет) уособлює аркоподібна дуга, на якій розміщено комплекс символів.
Для проникнення в сутність символів, що нанесені
на цій дузі, варто прийняти до уваги, що в архаїчній символіці порядок розташування символів (і їх
“читання”) відповідав траєкторії руху Місяця. Молодий Місяць з’являється справа (на заході) внизу і
рухається вліво (на схід і вгору).
При “читанні” цих символів необхідно керуватись такими правилами: 1) символи утворюють
структури, серед яких найчастіше використовується
семичленна структура; яка має вигляд ЧЖЧЖЧЖЧ,
де Ч — чоловічий, а Ж — жіночий символи; 2) при
суміщенні сімок символів крайні “ чоловічі” символи не подвоюються, а вважаються спільними членами обох сімок. Ці правила були виведені нами на
основі аналізу багатьох комплексів символів.

“Накладаючи” семичленні структури на символи аркоподібної дуги, можна зробити висновок,
що дві горизонтальні лінії внизу є Ч-символом
(вони часто повторюються і за місцем розташування підходять на цю роль). Тоді дві вертикальні дуги, розміщені вище, є Ж-символом. Зазначимо, що Ж-символи в семичленних структурах, як
правило, більші за розміром від Ч-символів. Дві
наступні аналогічні лінії є також Ч-символами, а
“сосок” (мабуть саме це приховано за випуклим
утворенням) є безперечно Ж-символом (збіжність
“соску” і Ж-символу свідчить про правильність вибраної нами інтерпретації). Далі символи розташовані симетрично, і сьомим є Ч-символ, утворений із
двох ліній. Наступна сімка починається з “соска”,
що суперечить правилам побудови семичленної
структури. Ми допускаємо, що вона починається з
попередніх двох ліній (Ч-символів) і будується за
тим же принципом чергування чоловічих і жіночих
символів Третя сімка аналогічна першій. У цілому
комплекс символів складається з трьох сімок або
21 символу, хоча насправді на дузі нанесено лише
19 символів. Наш висновок був би безпідставним,
коли б не зустрічалися випадки, що 6 sph позначався 21 символом. Про це зокрема свідчить мал. 6, на
якому зображена палеолітична богиня з Межиріч із
головою (тобто 6 sph) у вигляді подовженої шиї, на
якій нанесено 4-2-4-1-4-2-4 = 21 ліній.
Число 21, очевидно, зумовлено тим, що богиня
планетних сфер (6 sph) включає сімку планет. У цій
сімці були свої богині — планети Венера, Сонце і
Юпітер, які ділились на сімки. Ймовірно цим зумовлено те, що богиня 6 sph позначалась числом 21.
Небо богині 6 sph, відповідно до поділу циклу
сонця, також ділилось на дві частини. Про це свідчить те, що в середині храму зображена стінка, яка
у вигляді арки ділить навпіл простір, який можна
ідентифікувати з 6 sph (до речі, на аркоподібній
дузі задньої частини храму зображена символіка,
аналогічна тій, що міститься на передній дузі). Це
також свідчить про поділ 6 sph на дві частини).
Поділ неба на дві частини зустрічається також,
на наш погляд, на покришках зерновиків трипільців. Символом такого поділу є два “вушка”, що зустрічаються на цих покришках. Оскільки горщик
часто моделює Космос, то логічно допустити, що
покришка передає небо, тобто 6 і 7 sph. Якщо подивитися з цієї позиції на дану покришку з Веселого Кута (мал. 7), то вочевидь в ній можна виділити
40
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овують круги завдяки поперечним лініям на них,
мають вигляд драбинки — чоловічого символу.
Про цю ідентифікацію свідчить також їх відносно
малий розмір. З цього випливає, що за кругами мають приховуватись богині. Круг взагалі в більшості
випадків символізує жіночу стать.
Отже, маємо ситуацію чергування жіночих (їх
шість: чотири круглі символи і пустий простір фасаду та задня стінка) і шести чоловічих символів
(стовпчиків). На наш погляд, за цією 12-членною
структурою приховуються дві семичленні структури (дві богині), якими в 4 sph Космосу позначали
два пів- цикли сонця (4 sph Космосу корелювала з
сонцем і грудьми Богині). Два пів- цикли сонця випливають із того, що 6 і 7 sph храму поділені на дві
частини. Поділ знаків зодіаку і неба планет кожного на дві частини зумовлений поділом циклу сонця
на два півцикли.
Для того, щоб отримати дві сімки з 12 символів, символіку необхідно певним чином упорядкувати. На наш погляд, центральними символами
обох структур мають бути пустий простір фасаду
в одному випадку і задня стінка храму в іншому.
Тоді до кожної зі структур відноситься центральний жіночий символ і два (по одному з обох боків)
найближчих круги. Так утворюються жіночі трійки
структур.
Чоловічі символи (стовпчики) розміщувались
між жіночими, але, як було показано раніше, при
з’єднанні двох сімок, один чоловічий символ випускається, слугує спільним для обох сімок. Оскільки
тут з’єднання відбулось по кругу (тобто дві сімки
з’єднувались двічі), то 6 чоловічих символів замістили 8. Так 12 символів позначили дві сімки.
У такий спосіб символіка цієї сфери передає дві
сімки, які, на нашу думку, приховують два півцикли сонця. Про поділ сонячного циклу на два півцикли ймовірно свідчить і внутрішня перегородка
храму, яка ділить його на передню і задню частину,
тобто ділить у відповідності до двох зазначених
нами структур.
Найбільший інтерес в розглянутій 4 sph Космосу викликають круглі символи, що містяться на боковій стінці храму. Вони нагадують китайські символи інь і ян. Спробуємо дослідити їх семантику,
виходячи з їх місця у семичленних структурах. Як
уже було сказано, вони зображені в 4 sph Космосу, тобто в сфері життя. З планет із цією сферою
співвідноситься Сонце, а на Тілі Великої Богині

Мал. 7

зоряне небо (7 sph) — круглий вінчик із зубцями
вгорі і сферу планет (6 sph), що представлена нижньою частиною покришки. Можна допустити, що
ці два вушка, які разом із розташованими нижче зображеннями мають вигляд антропоморфної маски,
уособлюють двох богинь неба. Останні в символіці
часто зображались двома головами богині або ж
двоголовим орлом (правильніше, орлицею).
Отже, на артефактах, що передають небо, простежується поділ на дві частини не тільки зоряного неба (знаків зодіаку), а й тієї частини неба, яку
уособлювала богиня 6 sph (планетних сфер). Тому
можна допустити, що такий поділ відображений і
на модельці храму. 5 sph (піднебесся), як уже було
зазначено, позначена пружком, що в перспективі
збоку (мал. 2) з’єднує дах (7 і 6 sph) і стіну (4 sph).
На задній стіні модельки вона позначена трьома горизонтальними лініями, що ніби з’єднують бокові
пружки. Це вузька чоловіча сфера, що не містить
символів. 4 sph представлена наступними символами. На передньому плані (фасаді) таким символом
є пустий простір між аркоподібною дугою і платформою (раніше він був визначений нами як сфера
життя), на боках храму — круглі символи і стовпчики з поперечними лініями, на задньому плані —
стінка, що має вигляд прямокутника (вона почасти
дублює передній план з аркоподібною дугою).
Постає проблема упорядкування цієї символіки, зведення її до певних структур, композицій.
Для упорядкування необхідно визначити стать богів, яка приховується за цими символами. Пустий
простір між аркоподібною дугою і платформою був
визначений нами як символ богині 4 sph. Символом
богині можна вважати і задній прямокутник модельки (прямокутник, як і ромб, як правило, фігурують як символи богинь). Стовпчики, що розмеж41
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4 sph припадає на пупець і груди (в символіці часто
зустрічається ототожнення Сонця і грудей. Двійка
грудей символізує два пів- цикли сонця). Звідси випливає, що символи, зображені на стінах модельки,
можуть мати відношення до Сонця і ймовірно до
грудей Богині.
Виходячи з того, що спіралями давні люди
зображали цикли планет, а також з того, що всередині символу зображені дві фігурки (дві змійки?),
що нібито доповнюють одна одну, нами було висунуто припущення, що так передано сонце, а дві
змійки символізують літнє і зимове сонця. Поділ
циклу Сонця на два півцикли простежується ще в
символіці палеоліту (див. про це нашу статтю “Дві
богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників” в Культурологічній думці”, №11,
2017, де було показано. що груди Моравської богині (20 тис. р. до н.е.), позначають два сонця). То
ж немає нічого дивного, що цей поділ міг знайти
відображення і в символіці “храму” трипільців.
Може виникнути питання, чому саме змійками
позначено два півцикли сонця. Зближення сонця і
змійки можна пояснити тим, що спіраль, в яку закручувалась змійка, подібна умовній спіралі сонячного циклу. Крім цього, це зближення могло мати і
те пояснення, що дні, в які вилазять змії з нір навесні і залазять в них восени, близькі до весняного
і осіннього рівнодення. Це могло стати приводом
для ототожнення літньої і зимової богинь Сонця з
наземними і підземними зміями.
Треба зазначити, що символ двох спіралей (зміїв),
що доповнюють одне одного, широко використовувався в балканських археологічних культурах, споріднених з Трипільською культурою. Якщо зв’язок
цього символу з Сонцем і зміями ще може викликати сумнів, то його значення як жіночого символу
беззаперечне: воно чітко випливає з орнаменту миски з Албанії (мал. 8, середина 5 тис. до н.е.).
На орнаменті по кругу зображено три символи,
утворені з двох спіралей, що доповнюють одне одного і перемежовані чотирма символами, два з яких
мають вигляд драбинок, а два інші — деревець, подібних до драбинок. Очевидно, що ця сімка передає
пантеон давніх людей, в якому три жіночі символи
перемежовані чотирма чоловічими (драбинками).
Звідси випливає, що символом із двох спіралей позначали богинь. Це також означає, що даний символ не мав чіткої прив’язки тільки до певної богині.
Ним позначали усіх трьох богинь, хоча аналіз його

Мал. 8

вживання показує, що він зображувався на грудях
найчастіше.
Підсумовуючи аналіз символіки “храму”, можна
сказати, що вона передає два Сонця (літнє і зимове), які в свою чергу інспірують поділ неба (6 sph)
на дві частини (ймовірно ними були також літнє і
зимове небо) і поділ знаків зодіаку (7 sph ) на дві
умовні сімки. В такому випадку стає зрозумілим
дублювання рогів (7 sph ), знаків богині (6 sph)на
фронтоні і задній частині храму, а також семичленної структури в 4 sph Космосу.
Моделі житла з інтер’єром. Іншим подібним
культовим виробом є т. з. модельки “житла з
інтер’єром” (так вони представлені в “Енциклопедії
трипільської цивілізації”). Два з таких артефактів з
колекції “Платар” (мал. 9, 10) є предметом аналізу.
На наш погляд, вони також є культовими виробами,
модельками храмів, однак їм притаманна своя специфіка, вони передають Космос дещо по-іншому.
Якщо в першій модельці Космос представлений
вертикально, то в другій він нібито спроектований
на горизонтальну площину.
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Модельки являють собою платформу, що стоїть на
ніжках. У цьому вони подібні до попередніх виробів.
Однак на цьому подібність і закінчується. В нашій
модельці вся інша символіка розміщена на платформі, тобто на горизонтальній площині. Тут міститься
умовна кімнатка з кухонними речами (ми називатимемо її “кухнею”) і площадка при вході до неї.
Якщо аналізувати семантику символів і речей,
наявних в модельках цього типу, то “ніжки”, як і
в попередніх моделях, символізують 1 sph (підземні води Космосу і ноги Богині). Платформа по
ідеї символізує 2 sph — підземелля чи землю. Символ гір (3 sph) у модельці відсутній. Сферу життя
(4 sph) очевидно символізує образ дерева, що намальований на долівці площадки при вході до “кухні”.
Це дерево можна вважати деревом життя, оскільки
воно зображене в сфері життя — 4 sph (світове дерево символізує Космос у цілому). Необхідно зазначити, що дерево зображене на вхідній площадці
обох модельок, що свідчить про невипадковість
даного образу.
На модельці (мал. 10) по обидва боки образу дерева під умовною стіною розміщені дві посудини,
що нагадують миски. Так, на нашу думку, передані
два жіночі символи, що разом із деревом утворюють трійку жіночих символів (трійку богинь) сфери
життя (при моделюванні Космосу на Тілі Великої
Богині цій трійці відповідають пупець, з якого у жіночих фігурок трипільців іноді проростає дерево, і
двійка грудей. Вони, на наш погляд, і приховані за
цією трійкою символів.
Символ піднебесся (5 sph) відсутній. Що стосується 6 sph — сфери сімки планет або сімки планетних сфер, — то вона представлена “кухонькою”
і предметами, що розміщені в ній. Отже, на горизонтальній площині зображене дерево (4 sph), верхівкою якого є “кухонька” та її предмети (6 sph).
Верхівка ж дерева у символіці передає небо, тобто
сім планетних сфер. Це дає підставу розглянути
розміщені в “кухоньці” предмети під кутом зору
сімки планет (планетних сфер), які належать до
6 sph.
Для визначення символічного значення речей у
“кухні” важливо з’ясувати співвідношення сімки і
вісімки в праміфі. Сімка для первісних людей була
головним сакральним числом: сім сфер Космосу,
сім частин Тіла Богині, сім планет, сім фаз Місяця
та ін. Сімка була тісно пов’язана з вісімкою. Вони
нібито переходили одна в одну, дорівнювали одна

одній. Цей висновок очевидно випливав із таких
“теологічних” міркувань давніх людей. Оскільки
Велика Богиня ділилась на сімку богів, то присутність сімки була рівнозначна присутності і восьмого члена пантеону — самої Богині. Отже, де є
сімка, там є і вісімка божеств.
Це міркування важливе для ідентифікації речей
у “кухоньці”. Кількість планет у 6 sph — сім, але де
сімка, там присутнє і восьме божество — БогиняМатір цієї сімки. Тому сімка планет 6 sph часто
доповнювалась віртуальною восьмою планетою
(до речі, в індійській міфології фігурувала восьма
планета Раху — голова демона, якою пояснювали
затемнення Сонця і Місяця. Раху ковтав їх, але, не
маючи тіла, випускав їх горлом. Про восьму планету писав і Піфагор).
Прийнявши до уваги висловлене, розглянемо
речі, зосереджені в “кухні” (мал. 10). При вході
з правого боку розміщена велика піч, посередині
кімнати містяться зернотерка і далі навпроти входу — вогнище (жертовник?), що має вигляд косого
хреста. З лівого боку на підвищенні (на умовній
лаві) розміщені широка миска (біля входу) і чотири
однакових горщики поряд з нею. В цілому кількість
предметів дорівнює вісімці.
Для їх ідентифікації важливим чинником є
чотири однакових горщики. Можна припустити,
що за ними приховується чоловіча четвірка богів
планет (Меркурій, Місяць, Марс і Сатурн). Також
важливим чинником є великий розмір пічки, який
може символізувати Богиню-Матір сімки планет
(віртуальну восьму планету).
Три інші предмети — миска, зернотерка і жертовник, — очевидно, уособлюють богинь. Їх ідентифікації допомагає порядок їх розташування, а
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також предмети, що їх уособлюють. Найнижче, за
праміфом, розташована Венера — богиня-вульва,
що відповідала за підземелля і ймовірно воду. Її
має уособлювати розташована при вході миска. Вірогідність цього припущення підсилюється семантикою миски, яка асоціюється з водою (тут можна
згадати, що в античній міфології Афродіта-Венера
з’являється з води) .
Посередині розміщена зернотерка, якій за правилом розташування відповідає Сонце — богиня
сфери життя (4 sph). Сонце розміщували посередині сімки, оскільки воно втілювало гармонію Космосу. Крім цього, Богиню Сонця із зернотеркою
пов’язує те, що обидві дають життя. Вогнище чи
жертовник символізувало планету Юпітер, яка у
праміфі була богинею, що панувала в божественній сфері планет (6 sph). Богиня Юпітер вочевидь
була верховною жрицею. Звідси ймовірно витікає
і панівна роль Зевса-Юпітера в пізнішій індоєвропейській міфології.
Може постати питання, чому наші давні земляки вибрали кухню і її предмети для символізації
сфери планет. На наш погляд, це зумовлено двома
чинниками. Перший — кухню і планети об’єднує
вогонь. Домашній вогонь і небесний вогонь давні
люди споріднювали. Другий прихований у горщику. Горщик давно став символом неба. На ньому зображали небесні сфери. Крім цього, горщик
символізував голову (варто порівняти “черепок” і
“череп”), а голова Богині втілювала небесні сфери,
її сім отворів вважались уособленням сімки планет.
Чи не цим зумовлений вираз — “небесна кухня”?
Дещо інший варіант кухні (мал. 11): дерево на
площадці при вході продовжене в саму “кухню”
драбиною. Це досить прикметна річ: сибірські шамани при камланнях пересувались з однієї сфери
на іншу за допомогою драбини. Тому цю драбину

можна вважати додатковим аргументом для висновку, що “кухня” є сферою небесних планет.
Іншою незначною відмінністю є заміна зернотерки додатковою мискою, яка тут вочевидь символізує богиню Сонця. Однак у цьому варіанті “кухні”
є і суттєва відмінність від попередньої. Вона полягає в тому, що однакових горщичків, розміщених
на лаві, п’ять, а не чотири. Це, отже, говорить про
збільшення кількості богів-чоловіків до п’ятірки, а
всіх богів — до дев’яти.
Відзначена відмінність між кількістю богів,
на нашу думку, має ту ж основу, що й відмінність
між сімома і дев’ятьма небесами, що зустрічається
в різних міфологічних системах. Вона зумовлена
тим, що на небі, за уявленнями давніх людей, крім
сімки/вісімки небес (сфери богині неба — 6 sph) існувала іще сфера бога зоряного неба — 7 sph Космосу. Тому, коли небо розглядалось як сфера богині
6 sph (при ігноруванні чоловічої сфери), воно фігурувало як семичленне з віртуальною вісімкою;
коли ж приймалась до уваги і найвища сфера бога
7 sph (зоряне небо), воно ставало дев’ятичленним
(до речі, в “Божественній комедії” Данте присутні
якраз дев’ять небес).
Наш аналіз показав, що т. з. моделька “житла з
інтер’єром” є насправді храмом, який містить основні (жіночі) сфери Космосу і сімку/дев’ятку небесних богів. Можна відзначити певну подібність
і відмінність між цими модельками храмів. Подібність полягає в тому, що обидві модельки (храм і
т. з. “житло” передають Космос, його сфери — від
“ніжок” (підземних вод) до зоряного неба. Відмінність полягає в тому, що моделька “житла” крім
сфер Космосу передає також богів-планет (і бога
зоряного неба).
Завершуючи аналіз модельки “житла”, необхідно звернути увагу на символіку, що нанесена на
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лів, існує іще четвірка кругів-пустот, що міститься
між кожною боковою і центральною горловинами.
Круг є символом сфери і божества. Отже, можна
вважати, що на керносі присутні дев’ять символів,
які, судячи з їх місця на посуді, можна інтерпретувати як дев’ять небесних сфер (божеств). Логічно
допустити, що п’ять горловин символізують чоловічі сфери, а чотири круглі пустоти — жіночі. При
цьому центральним положенням і розміром середньої горловини підкреслена осібність сфери зоряного неба.
Ця ж дев’ятка символів з високою вірогідністю
простежується і на аркоподібній дузі храму (мал. 3),
на якій раніше були відзначені драбинки. Оскільки
ця дуга моделює 6 sph (сферу планет), то символіка, що нанесена на ній, може передавати планети
(богів) — сімку або дев’ятку. Серед символів, що
тут нанесені, можна виділити чотири драбинки і
роги бика. Драбинками як чоловічим символом позначені чотири боги планети, а рогами — бог зоряного неба. Це типовий символ на дахах “храмів”.
Чотири інших символи (два у вигляді заштрихованих трикутників і два у вигляді видовжених трикутників) ймовірно передають богинь. Отже, є велика вірогідність, що так передана дев’ятка богів.
Така достовірність підсилюється місцем (сферою),
на якому зображені ці символи.
Роги, що містяться серед дев’ятки символів,
дозволяють зрозуміти сенс подвоєння рогів (зображення одних нижче — в 6 sph, інших вище —
в 7 sph) на модельках деяких храмах. Ймовірно таке
подвоєння зумовлене тим, що в одному випадку
вони втілюють небо (зливаються з небом), в іншому — вони в якості бога присутні на “Олімпі”
богів.
Таким чином, за дев’ятичленною структурою
(дев’яткою символів), якій притаманна п’ятірка чоловічих і четвірка жіночих символів, приховується
сімка богів (планет), віртуальна богиня неба і бог
зоряного неба. Ця дев’ятка може слугувати ключем
для проникнення в деякі комплекси символів.
Аналізуючи модельки “житла з інтер’єром”
(мал. 10, 11), автор виявив, що структурно вони
подібні до одного з орнаментів подільського рушника (мал. 14). На рушнику зображене дерево, вершиною якого є великий ромб. В останньому розміщені фігури, серед яких можна виділити вісімку
символів (чотири малі ромби біля умовного стовбуру — жіночі символи і чотири умовних драбинки
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зовнішній стінці “кухоньки”. Якщо ми правильно
розуміємо задум автора модельки, то ця стінка передає сферу зоряного неба, що “огортає” планети.
Оскільки трипільці на сфері зоряного неба звертали увагу головним чином на знаки зодіаку, то можна здогадатися, що символи, що розміщені на зовнішньому боці цієї стінки (мал. 11), передають ці
знаки. Ми не досліджували цю символіку, але два
місяці-пси (чоловічі символи і дерево між ними
(жіночий символ), а також дерева (?) поза псами,
що зображені в цій перспективі, передають чергування чоловічих і жіночих символів, яке, крім всього іншого, притаманне і знакам зодіаку.
Дев’ятка символів (богів) очевидно займала
помітне місце в міфології і символіці трипільців.
Крім дев’яти предметів в “кухоньці” про це свідчать дев’ятичленні композиції, що зустрічаються
на різних артефактах. Таку композицію, що складається з чотирьох великих кругів по кутах квадрата
і чотирьох незамкнених овалів між ними та п’ятого
кругу, в центрі композиції можна бачити на олтарі
трипільського храму з Небелівки Кіровоградської
області (мал. 12, реконструкція декору С. Федорова, див. 1). Її цілком можна інтерпретувати за описаною вище схемою. Це дев’ятка божеств, в якій
четвірка кругів передають богів, а овали — богинь.
Така ідентифікація випливає з кількості богів і
богинь, а також особливого статусу центрального
кругу, яким позначено бога 7 sph (зоряне небо).
Подібною до розглянутої композиції є структура символів керамічного виробу, який в “Енциклопедії трипільської цивілізації” названо “керносом,
що складається з п’ятьох посудинок” (мал. 13). Це
посудина з п’ятьма горловинами. Якщо допустити,
що вона символізує Космос, то її верхня частина —
горловини — позначатиме небо (небесні сфери). На
верху посудини розміщено чотири малих горловини і одну (середню) більшу. Крім цих п’яти симво45
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хранительками якої були ці богині. Не заперечуючи
тлумачення даного артефакту як стилістичного зображення двох богинь, ми пропонуємо уточнення
його семантики..
Думка, що посудини є стилізованими жіночими
фігурками, вимагає, на наш погляд, суттєвої поправки. Посудини насправді символізують не двійку, як
вважав Б. А. Рибаков, а трійку богинь. Окрім двох
бокових фігурок, що мають Х-подібний вигляд, у
просторі, що сполучає їх, присутня третя богиня.
Вона присутня не явно, а у вигляді символів, що
просвічуються в просторі між фігурками. Можна
сказати, що ці символи присутні не в “позитивний”, а в “негативний” спосіб. Такими символами
може бути ромб (мал. 15), структура з трьох символів — “чирва”, “піка-голова” і “бубна-живіт” —
(мал. 16) та ін. Усі вони символізують третю богиню. Іншими словами, біноклеподібний виріб передає не двійку, а трійку богинь.
Читач не повинен дивуватися щодо запозичення термінології з ігрових карт. Символіка карт несе
відбиток далекого минулого. Чотири дами — це чотири богині з пантеону вісімки богів пізнього палеоліту: богиня Матір — дама-хрест, і три богинідочки — інші дами: дама піка — голова (6 sph),
дама бубен — живіт (4 sph) і дама чирва — сідниця
(2 sph).
Про те, що за двійкою фігур біноклеподібного
виробу прихована трійка, свідчать й інші артефакти. Так, на цьому виробі з музею Інституту археології НАНУ, що нагадує окремий “окуляр” бінокля (мал. 17), зверху розташовано три чаші, які
вочевидь символізують трьох богинь. Інший виріб
(мал. 18) являє собою одну фігурку, з обох боків
талії якої розміщено два кільця. Якщо врахувати,
що в символіці трипільців кругом (колом) позначали богинь, то три круглих посудини в першому
артефакті і два круги в другому дають підставу розглядати ці вироби як трійки богинь.
Розглянуті біноклеподібні вироби свідчать про

Мал. 14

між ними — чоловічі). Це повна аналогія з модельками “житла”, в яких дерево завершується “кухонькою” з речами. Привертає увагу також і те, що
на орнаменті рушника поруч із деревом розміщені
два малих деревця. Це символи богинь, аналогічні
двом мискам (також символам богинь), що розміщені біля стінок “ кухоньки” у модельці.
Біноклеподібні посудини. До культових можна
віднести також керамічні вироби, які зовні нагадують бінокль (мал. 15), звідси і назва “біноклеподібні посудини”.Такі вироби археологи досить часто
(значно частіше від попередніх) знаходять на поселеннях трипільців. Очевидно, що вони відігравали
певну роль у відправленні культу, оскільки їх практичне застосування не простежується. В сучасній
науці прийнято тлумачення семантики цих виробів, запропоноване відомим російським істориком
Б. А. Рибаковим, який убачав у цих двох з’єднаних
посудинах стилізовані антропоморфні жіночі постаті. Сам виріб, на його думку, використовувався в
магічній дії викликання дощу — небесної вологи,

Мал. 15

Мал. 16

Мал. 17
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своєрідну “теологічну” діалектику трипільців. Так,
виріб із двома окулярами немовби говорить: “де є
дві богині, там присутня і третя”, тобто двійка дорівнює трійці. Виріб з одним окуляром і трьома чашами можна вважати таким, що одна богиня дорівнює (втілює) трійку богинь. Трійкою, очевидно, є й
один “окуляр” із кільцями на боках. Трійка богинь
в свою чергу дорівнює Великій Богині — четвертому члену пантеону. Складається враження, що за
допомогою цих виробів давні люди прагнули передати ідею єдності і тотожності основних (жіночих)
божеств пантеону — поділ Богині на трійку дочок,
кожна з яких ділилась на трійку, аналогічну попередній трійці.
Трактування цієї двійки/трійки може бути різним. По-перше, як сестри (можливо, близнючки)
в символіці іноді фігурують богині неба (6 sph) і
підземелля (2 sph). Іноді вони зображались симетричною символікою (наприклад, як сімка небес і
сімка сфер підземелля). Тоді неявною (зображеною
негативно) є богиня сфери життя (4 sph). По-друге,
як трійки з двома симетричними богинями могли
зображатись три богині голови (неба) — двійка
очей і рот; богині живота — двійка грудей і пупець;
богині низу — двійка стегон і вульва. Серед цих
потенційних трійок на таку роль більш за все претендують богині грудей і пупця. Груди найчастіше
фігурують як дві симетричні богині. По-третє, на
цю трійку богинь можуть претендувати три жіночих фази Місяця.
Місяць в архаїчній символіці був амбівалентним світилом. Як місяць-серп він розглядався
як бог і його вважали богом 3 sph, а як світило з
28-денним, що дорівнював фізіологічному циклу
жінки, він вважався жіночим світилом, богинею.
Його трипільці розміщували в 2 sph і розглядали
як утілення Великої Богині. Цикл цього (жіночого)
Місяця складався з семи фаз, з яких жіночими фазами були половина молодого, повний і половина
старого Місяця. Цю трійку фаз можна бачити на
орнаменті з с. Гелієшти (мал. 19, Румунія, кукутень), де поруч із двома богинями з правого боку
від них зображено цикли Місяця. Про те, що це

Мал. 19

цикли Місяця, свідчить кількість горизонтальних
шевронів, що зображені збоку від богинь.
Тому є багато підстав убачати в посудинах трійку богинь, які передають цикл Місяця.
Між цими трьома запропонованими інтерпретаціями немає принципової різниці, оскільки у всіх
цих випадках ідеться про те, що три іпостасі Великої Богині перебувають у єдності. І ця єдність подібна фазам Місяця, що змінюються, а само світило
(божество) залишається незмінним.
Чи варто ці посудини, що символізували трьох
богинь, за твердженням Б. А. Рибакова, розглядати як джерело води? Згідно з концепцією праміфу,
кожна з трьох богинь — вульва, груди й очі — могли розглядатись як джерело вологи. Однак автор
не схильний прив’язувати цей виріб до однієї функції. Він втілював ідею єдності трійки богинь пантеону, які були основними богинями, враховуючи, що
Велика Богиня була присутня швидше віртуально.
А функції основних богинь були універсальні, що
не виключає і функції надання вологи.
Висновки. Дослідження культових виробів трипільців під кутом зору концепції праміфу відкрило нову перспективу їх бачення. В її руслі декор
модельки храму постає як моделювання сфер Космосу. В іншій модельці горщички та деякі предмети в інтер’єрі постають як сімка і дев’ятка богів. Дев’ятичленна структура виявилась досить
плідною для аналізу структур подібного типу.
В біноклеподібних посудинах запропонований підхід дозволив крім двох богинь побачити третю. Дослідження показало, що на рівні структур культові
вироби трипільців не виходили за рамки структур
символіки палеоліту.
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Причепий Евгений Николаевич
Культовые керамические изделия и орнаменты посуды трипольцев в свете идей прамифа
Аннотация. В статье проанализированы модельки храмов двух видов, а также биноклевидные сосуды трипольцев. Автор доказывает, что символика храмов содержит представление древних людей о структуре Космоса
и месте в ней семи планет, а биноклевидные сосуды символизируют идею единства трех богинь.
Ключевые слова: культовые изделия трипольцев, модельки храмов, модельки жилищ, биноклевидные сосуды.

Yevhen Prychepii
Religious Ceramics and Ornaments of Dishes of Trypillians in the Light of the Ideas of Proto-Myth
Summary. The article, based on the concept of proto-myth, provides the analysis of some Trypillians’ ceramic dishes
being, according to the author, of cult nature. These are two types of temples’ models as well as binoculars. The proto-myth
suggests the division of the Space and the identical Great Goddess into seven spheres. The 1st sphere (from Latin “sphere”
— sphere) denoted underground waters (legs of the Goddess); the 2nd sph denoted a vault (the vulva); the 3rd sph — terrene,
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mountains (the waist); the 4th sph was the sphere of life (the abdomen and breasts); the 5th sph marked skies (the neck); the
6th sph — seven planets, celestial spheres (the head); and the 7th sph meant the starry sky (the skull and hair of the Goddess).
Examining the form of the temples of the first type (fig. 1, 2) as well as the symbols which decorate them, the author concludes
that they embody the idea of ancient people about the structure of the Space: the legs of the objects symbolize sphere 1, the
platform where the building is located represents the surface of the earth (sph 3), the arch-like vault is the sky (6 sph), the
“pillars” supporting it — the sphere of life (sph 4). The Sun correlates with the sphere of life, and the division of this sphere
in two symbolizes the summer and winter half-cycles of the Sun represented by symbols on the sides of the temple.
The trees depicted on the platforms (sph 4) of the temples of another type capture attention with their symbolics (fig. 10,
11). Their tops side with the premises where pots and other things are placed. According to the author, this room (nominal
kitchen) symbolizes the sphere of the goddess of heaven, the goddess of the seven planets (sph 6). Based on this, things
contained in the room are to understand as the seven planets. The first version of the temple contains eight things — four
pots on a nominal bench, a fireplace, a grain mill, a stove and a bowl on a bench near pots (fig. 10). Four identical pots
symbolise here the four gods-planets. Relatively large stove embodies the goddess of the sphere, and the hearth, grain mill
and bowl embody goddess-planets. In the seven/eight-member structure of symbols of the sky goddess, only the goddesses
Venus, Sun, and Jupiter differed in their individuality. The gods were represented in the same manner. In another version of
the temple (fig. 11), there are five pots on the bench and together with other things they form a nine-member structure. The
author believes that in this case, apart from the seven planets and the goddess of the sky itself, here is the god of the starry
sky. Together they form a nine-member structure also to be traced on other artifacts (fig. 13, 14). The analysis of binoculars
(fig. 17–20) shows that the space between the two vessels (the symbols of the goddesses) contains the symbols that designate
the third goddess. The artifact most likely symbolises the idea of the unity of the three goddesses of the proto-myth. The cult
products’ analysis proves that they embody ideas of the proto-myth.
Keywords: Trypillians’ cult ware, models of temples, Trypillians’ planet-gods models, binoculars.
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Анотація. У статті розглянуто ґенезу храмової архітектури в
контексті розвитку християнства як історичної форми світогляду
і суспільної свідомості, а також обґрунтовано її підпорядкованість
певним суспільно-історичним умовам. Досліджено формування християнського храму у процесі становлення архітектури різних конфесій і культури в цілому, а також в умовах розвитку самого суспільства. Висвітлено поступальний розвиток церковної архітектури в її
цілісності і взаємозв’язку, визначено основні художньо-планувальні,
функціонально-конструктивні та естетичні особливості храмових
споруд окремих деномінацій християнської доктрини.
Ключові слова: храм, релігія, реформація, архітектура, християнство.

Протягом своєї історії християнство, як історична форма
світогляду, сприяло модернізації людського суспільства, розвитку соціальних і політичних відношень, його культурної і
наукової складової. Розвиваючись, змінювалося і саме християнство. Затверджувалися і відкидалися богословські догмати,
виникали і зникали нові форми поклоніння, будувалися і перебудовувалися храми і будинки для зібрання віруючих. Усе це
супроводжувалося як смиренним богобоязливим життям віруючих, так і великими, духовними і соціальними потрясіннями,
війнами і лихами.
Постановка проблеми. Церковні споруди окремих християнських конфесій стали рушіями розвитку цілих стилів, течій
або елементів архітектури. Їх планування відображало практичні потреби богослужбового обряду, а конструкція диктувалася розвитком будівельної традиції. Поділ християнства на
окремі конфесії зумовив появу цілої низки храмів, які відрізняються як своїми функціонально-конструктивними та естетичними особливостями, так і художньо-планувальною єдністю.
Аналіз останніх публікацій показує, що проблема вивчення християнської архітектури є актуальною серед сучасних
учених і науковців. Проте автори більшості з проаналізованих
досліджень, О. Воскобойніков [1], С. Першин [4], Л. Скорик
[6] та ін., у своїх працях зосереджуються переважно на католицьких та православних храмах і часто залишають поза увагою протестантську архітектурну спадщину. Автор статті робить спробу висвітлити розвиток християнської архітектури в
її цілісності і взаємозв’язку, виділивши особливості релігійних
споруд трьох основних християнських конфесій.
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Мета дослідження — висвітлити ґенезу християнського храму у контексті становлення архітектури християнських конфесій і культури в цілому, а
також в умовах розвитку самого суспільства.
Виклад основного матеріалу. Християнство
наклало свій відбиток на архітектурне мистецтво
починаючи з IV ст., коли гоніння з боку язичників
припинилися і перші християнські храми почали
з’являтися як архітектурні споруди. Як відомо з
Писання, християни першої ієрусалимської общини приходили на богослужіння у ветхозавітний
храм і лише для здійснення вечері Господньої збиралися “по будинках” окремо від невіруючих іудеїв
(Деян. 2:46).
Назва християнських церков молитовним будинком чи просто будинком не завжди вказує на
домові приміщення для богослужебних зібрань,
але досить часто додається до церков, як до відкритих споруд. Підтвердженням цього є історичні
документи. Євсевій Памфіл (263–340) рр.) у 8 томі
(п. 2) Церковної історії, розповідаючи про гоніння
християн у часи імператора Діоклетіана у 303–304
роках, писав: “Своїми очима ми бачили, як руйнували молитовні будинки від верху до самої основи,
а Божественні святі книги посеред площі придавали вогню” [2].
Не дивлячись на всі гоніння, історія підтверджує, що Церква постійно була соціально направленою. У ІІ ст. заможні християни мали звичай запрошувати до себе на обід інших членів общини,
надаючи перевагу самим нужденним, подібно до
того, як чинили єпископ і диякон. Греки і жителі
провінції Африка дали цим благодійним обідам
прекрасну назву — “агапе” або “трапеза любові”.
Кількість запрошених на суспільну трапезу мала
відповідати місткості столової кімнати приватного
будинку — триклінію, у крайньому разі до тих пір,
поки сама Церква не почала проводити такі частування, використовуючи для цього спеціальні зали.
Перші згадки про це містяться у листах Плінія Молодшого. “Арештовані християни, — пише він, —
зізнавалися, що зібралися для звичайної сумісної
трапези, абсолютно нешкідливої” [5].
Запрошення на сумісну трапезу робилися по
святкових днях, з нагоди недільного зібрання або,
навіть, просто при випадковій зустрічі на базарі чи
в іншому суспільному місці. Досить ймовірно, що
диякон радив господарю, кого бажано запросити.
Тертуліан зазначав, що велика любов християн

один до одного втілилася у християнській трапезі в
регулярне усталене дійство. Ці трапези, які викликали найобразливіші насміхання зі сторони язичників, зовсім не порівнювалися зі святами, що проводилися, наприклад, у честь Серапіса, храм якого
в Карфагені активно відвідували язичники. Там
влаштовувалися такі обіди, що дим від кухонних
печей “по тривозі піднімав пожежних”.
Назва сумісної християнської трапези — “агапе” або “трапеза любові” добре виражає її сутність.
Люди, за рахунок яких влаштовувалися такі обіди,
прагнули прийти на допомогу бідним, не принижуючи їх і надати їм можливість втамувати голод, не
втрачаючи власного достоїнства. Християни відносилися до обездолених так само доброзичливо, як
і сам Бог, тоді як привітний господар-язичник мав
звичку кепкувати над дармоїдами, які зібралися до
нього на бенкет. Частування під час “трапези любові” було простим і помірним, як розповідає Тертуліан. Ніякого марнотратства або непристойної поведінки. Запрошені чоловіки і жінки, за античним
звичаєм, суворо дотримувалися дисципліни і благопристойності, як того вимагалося на релігійному
зібранні. До трапези приступали після старанної
молитви до Бога. Їли помірно, щоб втамувати голод. Пили, як належить стриманим людям, які навіть вночі не забувають поклонитися Богу. Вели
бесіду, як люди, які знають, що Бог все чує [7].
Ранньохристиянські храми. Архітектура Давньої Церкви у загальній хронології пов’язана із
розвитком двох основних ліній формування християнського храму від кімнат для зібрання общин в
приватних будинках і до богослужебних приміщень
у підземних кладовищах-катакомбах. Катакомби
являли собою розгалужену багатокілометрову мережу вузьких коридорів, на які нанизані приміщення трьох типів: кубікули, крипти і капели. Капела — це, власне, підземна церква, яка, крім основного, містила і додаткові приміщення, наприклад,
для оголошених. Таким чином розпочався поділ
приміщень за конкретним функціональним призначення. Стіни катакомб оздоблювалися розписами,
іноді рельєфами. Тематика черпалася з біблійської
ветхо- і новозавітної історії, євангельської притчі.
Часто зустрічаються образи раю у вигляді рослинності, фруктів з птахами тощо.
Архітектура ранньохристиянського періоду
принципово відрізняється від язичницьких храмів.
Останні, на відміну від християнських базилік,
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сприймалися, насамперед, в екстер’єрі (як свого
роду “архітектурна скульптура”, внутрішній об’єм
яких — цела або наос — не був доступним для непосвячених). Первинно орієнтація споруди на схід
не була обов’язковою, так як є приклади протилежної осі базиліки. Ззовні храм майже не оздоблювався. В будь-якому випадку, не було жодних образів,
хіба що невелике напівкругле зображення чи напис, що могли розмістити над входом у храм або
декоративна різьба на дверях. Такі унікальні двері з
ясеню збереглися у базиліці Санта-Сабіна на Авентинському пагорбі (сер. V ст.).
Поступово почали намічатися і регіональні
особливості. Наприклад, для базилік Сирії характерні компартименти при вході, що нагадують
собою вежі і подібні допоміжні приміщення по
обидві сторони вівтарної абсиди, так, що вона не
виступає з об’єму споруди (такий прийом пізніше
приживеться на Закавказзі, особливо в Арменії).
Прикладом такої ранньохристиянської базиліки,
пізньоантичної базиліки у первинному вигляді є
Санта-Сабіна на Авентині, а також базиліки Аквілеї, Градо, сірійські базиліки (на жаль, збереглися
лише в руїнах) [1].
Другим основним типом ранньохристиянського
храму є центричні споруди. Вони можуть бути круглої, хрещатої, квадратної шести- чи восьмигранної
форми. В середній частині розміщується купель або
престол. Подібні архітектурні рішення застосовуються і для храмів-мавзолеїв. Як і в базиліках, основна увага приділяється розробці інтер’єру. Центричні храми увінчуються куполом, що звеличується
над периферійною частиною споруди. Стіни церков
мурували із цегли чи природного каменю, іноді чергуючи їх. Дана техніка застосовувалася у різних регіонах християнського світу протягом довгого часу
як норма для середньовічної храмової архітектури і
була достатньо надійною, в тому числі і на сейсмічно небезпечних територіях [8].
Середньовічні християнські храми. Архітектура раннього середньовіччя несе відбиток перехідності, де змішані язичні і християнські мотиви.
Про формування певного художнього стилю можна
говорити приблизно з Х ст., коли вже чітко почала проглядатися особливість середньовічної архітектури. Стиль західноєвропейського мистецтва
Х–ХІІ ст., що отримав назву “романського”, виник в монументальній кам’яній архітектурі. На
його формування вплинули і рівень будівельної

техніки того часу (значний практичний досвід був
накопичений, але складні інженерні прийоми не
застосовувалися), і реалії політичного життя (провідна роль церкви, укріплення земельних наділів
феодалів, безперервні війни). Найхарактернішими
типами для романського будівельного мистецтва є
замок (укріплене житло феодала) і храм.
У XII–XV ст.ст. розвиток міст, комплекс нових явищ духовного життя, побутового ладу, а також технічний прогрес призвели до виникнення у
художній сфері нового стилю — готики, який, як
і романський, сформувався в архітектурі. Сам термін “готика” був введений в епоху Відродження і
виражав своє відношення до варварської, як її тоді
назвали, архітектури (готи — назва одного з варварських племен). Зосередженням усього суспільного життя, звичайно, був собор. Крім основного
призначення — проведення богослужінь — там
читалися лекції, проходили містерії (театралізовані
вистави на біблійські сюжети), укладалися особливо важливі договори. Собори будувалися на замовлення міських комун, які, як правило, не шкодували коштів на їх зведення, так як собор був, свого
роду, символом і основною окрасою міста. Часто
він був настільки великим, що його не могло наповнити все населення міста. Іноді будівництво могло
затягнутися на декілька десятиліть, а то й століть.
Найзнаменитіший довгобуд — Кельнський собор,
закладений у ХІІ ст., а закінчений за старовинними
кресленнями аж у ХІХ.
Язичницький храм був замкненим житлом божества і богослужіння проходило поза його стінами. Релігійне життя християн, навпаки, було
зосереджено саме у стінах церкви. Також варто зазначити, що церковна споруда, як і прилеглі до неї
прибудови, часто слугувала фізичним і моральним
притулком у дні небезпеки, була єдиною залою суспільних зібрань і видовищ, шкільної грамоти, лікарнею, трибуною не лише небесного правосуддя,
але й земного суду, що свідчить про монопольну
суспільну роль та універсальність християнського
храму у ранньосередньовічний період.
Велику роль у середньовічному християнському будівництві відігравало чернецтво, яке отримало широке розповсюдження як на Сході, так і на
Заході. Чернецтво виникло в період раннього християнства як форма відлюдництва або втечі із суспільства тих людей, які втратили віру у можливість
позбавитися соціального гніту. Проте, вже до VI ст.
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створені монахами гуртожитки (монастирі) перетворилися у багаті організації. Добре організована
в умовах натурального господарства обов’язкова
праця збагачувала монастирські господарства. Земельний фонд, а разом з тим, і число залежних від
монастирів кріпаків росли завдяки частим даруванням і заповітам. Число монахів поповнювалося не
лише за рахунок знатних людей. Йшли в монахи і
люди скромного походження, причому, багатьом із
них вдавалося добитися високого положення. Цей
ресурс дозволяв продовжувати будівництво християнських храмів і соборів.
Православний храм як розвиток візантійської
естетики, зберігаючи важливі у догматичному сенсі конструктивні особливості і символічні рішення
ранньої християнської культури, має деякі архітектурні відмінності. Провідним у візантійській храмовій архітектурі став прямокутний з висуненим
на схід заокругленим виступом вівтарних абсид
храм. Зовні він мав фігурну покрівлю, всередині
склепінчаста стеля підтримувалася системою арок
із колонами або стовпами, а з високого підкупольного простору, що нагадує внутрішній вид храму в
катакомбах, йшло світло — символ Ісуса Христа —
Істинного Світла, що прийшло на землю.
До хрещення Русі у Візантії склався тип хрестово-купольного храму, який синтезував у собі досягнення усіх попередніх напрямків розвитку православного будівництва. Архітектурна конструкція
хрестово-купольного храму не була легко доступна
для огляду, що було властиво базилікам. Необхідні
внутрішні молитовні зусилля, духовна концентрація на символіці просторових форм, щоб складна
храмова конструкція постала єдиним символом
Єдиного Бога. Така архітектура покликана перетворити свідомість віруючої людини і підвести її
до поглибленого споглядання світу.
Збудовані рівновеликими, чотири храмові стіни
утворюють куб. цьому символу також цілком відповідав давній архітектурний стиль церков як візантійський, так і візантійсько-руський (київський,
новгородський, володимирський, московський).
На православній Русі склалося декілька самобутніх архітектурних стилів, серед яких, насамперед,
виділяється найближчий до візантійського стиль. Це
класичний тип білокам’яного прямокутного або, навіть, квадратного у своїй основі, храму, але з додатком вівтарної частини з напівкруглими абсидами, з
одним чи декількома куполами на фігурній покрів-

лі. Сферична візантійська форма покриття куполів
замінилась шоломоподібною. У середній частині
невеликих храмів розміщується чотири, підтримуючих покрівлю, стовпи, що символізують чотирьох
євангелістів, чотири сторони світу. У центральній
частині соборного храму може бути дванадцять чи
більше стовпів, які утворюють пересічним між ними
простором Хрест і допомагають розділити храм на
його символічні частини [8].
Православне церковне будівництво втілює в
собі уявлення про храм як про Небо на землі, про
з’єднання Неба і землі, про втілення у видимім невидимого, а в земному трансцендентного, подібне з’єднання божественної і людської природи у
Христі, який страждав і помер, як людина, але воскрес для життя вічного, як Бог.
Реформація і протестантські храми. Реформація, що поклала початок радикальним змінам у
християнстві, призвела до соціально нових християнських відносин держави і Церкви. І це, насамперед, викликано новим догматичним розумінням
Церкви — як общини віруючих, а не інституту з
жорсткою ієрархічною владою [3].
У першій половині XVI ст. реформаційний рух
почав швидко розповсюджуватися за межами Німеччини. Лютеранство утвердилося в Австрії, у
Скандинавських країнах, у Прибалтиці. Окремі
лютеранські громади з’явилися в Польщі, Угорщині, Фінляндії. В той же час у Швейцарії виникають
нові різновиди реформаційного руху — цвінгліанство і кальвінізм. Відповідно до догматичної основи кальвінізм радикально реформував християнство
і його церковну організацію. Майже всі зовнішні
атрибути католицького культу: ікони, облачення,
свічки тощо — були відкинуті. Основне місце в богослужінні зайняли читання і коментування Біблії,
співання псалмів. Церковна ієрархія була ліквідована. Провідну роль у кальвіністських общинах почали відігравати старшини (пресвітери) і проповідники, що складали консисторію, яка відала релігійним
життям громади. Догматичні питання входили у
ведення особливих зібрань проповідників — конгрегації, які надалі стали місцевими і загальнонаціональними з’їздами представників общин.
У зв’язку з утвердженням нової богословської
догматики у протестантизмі змінився і підхід до
будівництва християнських храмів або, як ми їх
називаємо, молитовних будинків. Дотримання
норм відмінності від пишних католицьких храмів,
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підкреслена простота впливали на формування
інтер’єрів протестантських храмів, часто нагадуючи своїми формами давні, ранньохристиянські
споруди.
Великий вплив на розвиток протестантської
архітектури справив німецький критик Леонард
Крістіан Штурм (1669–1729), який займався проектуванням протестантських церков. Л. Х. Штурм
розробив вимоги до протестантського храму:
створення приміщення, в якому кожен міг би добре чути і бачити проповідника; відмова від колон;
сприятливе розміщення для церковного співу, кафедри і органу; розташування хорів на стінах, один
над одним і на стіні, протилежній від кафедри; використання світлих тонів в інтер’єрі і простота в
обробці. Л. Х. Штурм заперечував хрестоподібні
форми, які внутрішніми кутами стін зменшували
простір і збільшували вартість споруди. Також від
відкидав будь-які круглі форми через великі розтрати на їх втілення. Найбільш доцільними він
вважав квадратну, прямокутну, полігональну або
трикутну форми храмів. Ввівши у вжиток практичний підхід до протестантського храмобудівництва,
Л. Х. Штурм надав йому певного характеру, напрямку розвитку.
Надалі, Йоганесом Отценом (1839–1911) та іншими архітекторами були вдосконалені основні
типи планування протестантських храмів, розроблені проекти, які найкращим чином відповідали
суті і формі богослужіння протестантських громад,
зокрема, з’явився і круглий інтер’єр.
У 1891 р. Вісбаденським пастором Емілем Візенмеєром опублікована проповідь, на основі якої
була прийнята так звана “Вісбаденська програма”,
до якої архітектор Йоганес Отцен спроектував чотири приклади протестантської церкви. Вона складалася з чотирьох пунктів:
1. Молитовний дім має нести характер торжествуючої церкви.
2. Єдність церкви і принцип всезагального священства виражається у єдності всезагального про-

стору. Розділення простору на декілька “ковчегів”,
“ковчегу” і хори тощо недопустимо.
3. Святкування вечері має проходити не в закритому приміщенні, а у центрі молитовного дому. Всі
віртуальні лінії мають вести до вівтаря.
4. Кафедра — місце, з якого Христос представлений, як духовна їжа церкви і має розглядатися як
еквівалент вівтаря. Вона повинна узгоджуватися з
хором і органом [9].
Усі ці правила відносилися до інтер’єру молитовного дому і були направлені на встановлення
відповідності догматики протестантської церкви з
її формою і способом проведення богослужіння. На
відміну від традиційних довгих нефів, які пропонували “довгий шлях” до Христа, у новій програмі
будівництва “кільцевих” інтер’єрів громада розташовувалася компактно по колу, навколо кафедри і
погляди присутніх віруючих людей були направлені на проповідь та єднання із Христом та один з
одним. Це було зручно і через те, що видимість та
чутність усередині молитовного дому максимально
урівнювалася для всіх присутніх.
І хоча до ХХ ст. протестантська архітектура не
створила якихось надзвичайно нових типів споруд,
які б уособлювали єдність між плануванням храмів
і конструктивними особливостями, облаштуванням форм стелі, дахів, шпилів, куполів, як це було
в католицьких чи православних храмах, вона сприяла введенню усяких новацій і вдосконалень в уже
існуючі схеми.
Висновки. Протягом свого розвитку архітектура християнської доктрини змінювалася в залежності від конфесійної приналежності та суспільноісторичних умов. Основні конфесії християнства
(католицизм, православ’я і протестантизм) наклали свій відбиток не лише на функціонально-конструктивні особливості церковних споруд, але і на
естетику їх зовнішнього вигляду. Подальші дослідження у цій сфері будуть пов’язані із вивченням
характерних форм та образів протестантських храмів на теренах України.
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Гуцул Иван Андреевич
Генезис храмовой архитектуры в контексте христианской доктрины
Аннотация. В статье рассматривается генезис храмовой архитектуры в контексте развития христианства как исторической формы мировоззрения и общественного сознания, а также обоснована ее подчиненность
определенным общественно-историческим условиям. Исследовано формирование христианского храма в процессе
становления архитектуры разных конфессий и культуры в целом, а также в условиях развития самого общества.
Освещено поступательное развитие церковной архитектуры в ее целостности и взаимосвязи, определены основные
художественно-планировочные, функционально-конструктивные и эстетические особенности храмовых сооружений отдельных деноминаций христианской доктрины.
Ключевые слова: храм, религия, реформация, архитектура, христианство.

Ivan Hutsul
Genesis of Temple Architecture in the Context of Christian Doctrine
Summary. Throughout its history Christianity as a historical form of worldview, contributed to the modernization of human society, development of social and political relations, its cultural and scientific component. As evolving, the church architecture was changing depending on the confessional affiliation and socio-historical conditions. The main denominations
of Christianity (Catholicism, Orthodoxy and Protestantism) imprinted not only on the functional and constructive features of
structures, but also on the aesthetics of their appearance.
The history of Christian architecture is reduced to attempts to adapt the structures borrowed from the public life of the
ancient Romans to the requirements of a new cult. For three centuries, before the time of Constantine, Christianity did not
have separate buildings for temples: religious gatherings took place in private houses. The emergence of the first Christian
temples as architectural constructions was associated with the IVth century, when Christianity became the official religion
of the Roman Empire and the persecution of the Christians from the Gentiles stopped.
The architecture of an early Christian period was fundamentally different from the pagan temples, primarily because
the focus was made on interior decoration. It carries a mark of transience, where motives of the Gentiles and the Christians
are mixed.
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We can speak about the formation of a certain artistic style only from the Xth century, when the peculiarity of the medieval architecture began to be clearly seen. A major role in the medieval Christian construction was played by monasticism,
which, as a form of secularism, arose in the period of early Christianity.
The Orthodox temple of the Christian doctrine, while maintaining the dogmatic meaning of the constructive features and
symbolic decisions of an early Christian culture, is characterized by some architectural differences of Byzantine style.
The beginning of radical changes in Christianity and, accordingly, in its ecclesiastical architecture, laid the Reformation, which led to the socially new Christian relations of the State and the Church. In connection with the firmly established
a new theological dogma in Protestantism the approach to the construction of Christian temples changed the formation of
interiors which influenced the observance of the norms of difference from the magnificent Catholic temples and emphasized
simplicity.
Church buildings of individual Christian denominations became the engines of the development of entire styles, currents or architectural elements. The planning of church buildings reflected the practical needs of the liturgical rite and their
design was dictated by the development of the building tradition. The division of Christianity into separate denominations
led to the emergence of many temples, which differ in artistic and planning features and make up the treasury of the world's
architectural heritage.
Keywords: temple, religion, Reformation, architecture, Christianity.
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СВIТОВА КУЛЬТУРА
I МIЖНАРОДНI ЗВʼЯЗКИ
УДК 304.4:[061.1ЄС:(477)

Інституційний аспект державної культурної
політики в країнах Європейського Союзу та його
уроки для реформування системи забезпечення
розвитку культури в Україні
Гончаренко Надія Кузьмівна

Анотація. У статті проаналізовано досвід побудови інституцій, що забезпечують формування й реалізацію державної політики у сфері культури в кількох
країнах Європи — як Західної (Велика Британія, Франція), так і Центрально-Східної, посткомуністичної
(Польща, Естонія), у світлі назрілої потреби в системному реформуванні органів влади та інституцій, що
здійснюють культурну політику в Україні.
Зокрема, проаналізовано структуру, функції, ресурси, інструменти підтримки культурної діяльності,
притаманні згаданим інституціям. Розглянуті вони
передусім з погляду можливості й доцільності застосування подібних підходів у сучасній Україні, за умови
реформування відповідних органів виконавчої влади.
У всіх оглянутих прикладах обшир компетенції державних відомств, що опікуються сферою культури, є
помітно ширшим, ніж у Міністерства культури України. Функції фінансової підтримки закладів культури та
культурних проектів здійснюють, у різних формах, усі
чотири оглянуті нами відомства, а в Польщі до неї додана ще й функція нагляду за національними закладами
культури і за напівавтономними інституціями. Окрім
того, в усіх чотирьох країнах діють схеми співфінансування закладів культури та проектів з різних джерел, у
тому числі — з державного та місцевого бюджетів.
Така форма фінансової підтримки, як надання грантів на конкурсній основі на конкретні мистецькі або
культурно-просвітницькі, медіальні проекти, домінує в
культурній політиці країн Європи, але вона не є єдиною.
У жодній із оглянутих у статті країн не відмовилися
ані від регулярного бюджетного фінансування найважливіших культурних інституцій, ані від цільового фінансування важливих для країни проектів. Існує значне
різноманіття видів, форматів, напрямків фінансування
закладів та проектів — як на конкурсних засадах, так
і без них.
Ключові слова: державна культурна політика,
європейський досвід, інституції, структура, функції,
гранти, інструменти підтримки культури.
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У пропонованій праці буде проаналізовано
різні підходи до побудови структури, функціонального наповнення та механізмів підтримки
культурних проектів, що використовуються в публічних інституціях та центральних органах виконавчої влади, котрі здійснюють культурну політику в різних країнах Європи (як Західної, так і
Центрально-Східної).
У незалежній Україні проблема побудови (точніше, реформування) органів виконавчої влади у сфері культури, успадкованих від колишнього СРСР
без істотних, глибоких змін їх структури та форм
роботи, постала ще на початку 1990-х років, але
відтоді так і не знайшла вирішення, котре б задовольнило суспільство, політичні еліти, культурномистецьке середовище.
Зокрема, у підготовленому за дорученням міністра культури України академіка І. М. Дзюби ще
в 1994 році проекті “Основних положень Концепції державної культурної політики України” говорилося, що “слід розпочинати процес реформування культурної сфери, який має включати:
• створення нової правової бази культури, мистецтва, суміжних сфер суспільного життя, що відповідала б сучасним світовим вимогам та українським особливостям;
• реорганізацію державних та регіональних
інституцій, які донині “керували культурою”, аби
спрямувати їх на рейки підтримки культури як такої;
• реорганізацію майнових і фінансово-господарчих взаємин у культурній галузі, аби привести
їх у відповідність із загальним напрямком суспільно-економічних реформ;
• максимальне заохочення виникнення й змiцнення мережi недержавних, незалежних культурномистецьких організацій, які забезпечать здоровий
розвиток культури через багатоманіття форм існування, множинність каналів її підтримки” [5].
Однак якихось конкретних деталей, у чому саме
мав полягати перехід від інерційного пострадянського “керування культурою” до “підтримки культури як такої”, окрім “багатоманіття форм існування”
культурно-мистецької діяльності та “множинності каналів її підтримки”, цитований документ не
подавав. Зрештою, нескладно зрозуміти, що під
“багатоманіттям форм” малися на увазі різноманітні типи інституцій, котрі могли функціонувати у
сфері культури, без втрати права на фінансову під-

тримку з боку держави. Йшлося також, вочевидь, і
про більше різноманіття інституційних форм, що їх
має використовувати держава, формуючи та реалізуючи свою культурну політику.
У наступні десять років втілилося в життя лише
обмежене різноманіття форм існування недержавних культурних організацій, котрі, втім, так і не набули рівного з державними й комунальними права
на бюджетну підтримку. Тому не дивно, що у прийнятому Верховною Радою у 2005 році Законі України “Про Концепцію державної політики в галузі
культури на 2005–2007 роки” згадані вище завдання реформування системи управління у сфері культури були, по суті повторені, хоча й стилістично
парафразовані. Серед пріоритетних завдань культурної політики, визначених згаданою Концепцією, були:
3) зміна методів управління у галузі культури,
зокрема переорієнтація органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з виконання
певних функцій на досягнення поставлених цілей,
залучення громадськості до процесів управлінні й
контролю в галузі культури;
4) створення ефективної моделі фінансового та
матеріально-технічного забезпечення культурного
розвитку” [8, 264].
На назрілу необхідність провести реформування
системи органів влади, що здійснюють культурну
політику, вказували й експерти департаменту культурної політики Ради Європи, які брали участь у
проекті підготовки Національного звіту про культурну політику України (2007), наголосивши, що
“у багатьох країнах Європи нагромаджено корисний досвід, придатний для вирішення деяких проблем, що постали перед Україною” [9, 44].
Західні експерти сформулювали цілу низку
рекомендацій щодо того, як Україна, зокрема —
Міністерство культури, мають бачити свої проблеми та вирішувати їх:
“Основна проблема національної культурної
політики в Україні — це успадкування моделей,
інфраструктури, практик та тлумачення культури,
які за часи незалежності зазнали певних реформ
та змін і дозволили трохи відійти від минулого, але
які вже не “відповідають призначенню” в країні,
яка модернізується і є частиною Європи XXI століття” [9, 46].
Щодо реформування самого міністерства експертами констатовано:
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“Нинішня сфера повноважень Міністерства
культури, особливо якщо порівняти її з ситуацією в
інших європейських країнах, виглядає надто вузькою. Ми вважаємо, що необхідно переглянути
стратегічну мету і повноваження Міністерства
культури. Міністерству культури та іншим урядовим органам необхідно спрямувати свої повноваження на створення умов для культури у широкому сенсі, а не управляти “культурою” у вузькому її
тлумаченні” [9, 47].
Подальші поради експертів трохи набули конкретності, але не ясності:
“…щоб виконувати свою роль у європейській
країні XXI ст., Міністерству культури необхідно:
(a) мати відповідну стратегію, (b) відповідати новим сприйняттю та очікуванням, (с) припинити
виконувати роль пострадянського “органу, який
опікується культурою і виділяє кошти”. Міністерству слід уникати, щоб його розглядали як “орган
фінансування”, чи принаймні мінімізувати цю свою
роль, адже суворі економічні реалії перехідної доби
не дозволять йому мати бюджети, необхідні для задоволення таких очікувань” [9, 47].
Така порада викликає запитання: чи слід таке
“осучаснення ролі” розуміти як відмову держави від бюджетної підтримки культури, бо бюджет
України малий? Чи, може, таку підтримку держава має здійснювати через якусь іншу інституцію?
У такому разі потрібно ще довести, що вона буде
ефективнішою за Мінкультури. Часткову відповідь
на ці запитання пропонувала інша рекомендація
експертів:
“Необхідно сприяти практичному запровадженню нових підходів до фінансування культури, зокрема нових механізмів фінансування та використання кількох джерел фінансування” [9, 49].
Така загальна порада європейських експертів
звучить як доктринерська, адже її не підкріплено
конкретними прикладами того, як побудовано механізми багатоканального фінансування культури
у різних європейських країнах, і наскільки ефективним та успішним воно є на практиці.
Варто побіжно нагадати, як в Україні намагалися
втілювати в життя завдання “Концепції державної
політики в галузі культури на 2005–2007 роки” та
рекомендації європейських експертів. Зокрема, навряд чи можна вважати втіленням накреслених
“Концепцією” пріоритетів та створенням “ефективної моделі підтримки розвитку культури” таку

інституційну “реформу”, як приєднання Держтуризму до Мінкультури (2005), яке після цього ненадовго стало Міністерством культури і туризму.
Упродовж наступних років мали місце ще
кілька ніби-реформ інституційного плану у сфері державної культурної політики: у 2011 році до
Мінкультури замість Держтуризму приєднали
колишній Держкомнацміграції; кілька разів то
понижували, то підвищували адміністративний
статус служб чи департаментів, що опікувалися
кінематографією та культурно-історичною спадщиною; у підпорядкування Мінкультури перевели
кільканадцять музеїв та заповідників, котрі раніше
були в підпорядкуванні Держбуду/Мінрегіонбуду та
Інституту національної пам’яті, й таке інше. Чи не
єдиною зміною, яку справді можна вважати зміною
механізмів державної підтримки творчої діяльності, стало запровадження з 2012 року системи так
званого “пітчингу” для відбору кінопроектів задля
подальшого державного фінансування. Одначе загальні підходи до державної підтримки культури
не зазнавали істотних змін — головною формою
такої підтримки було пряме бюджетне фінансування державних закладів і колективів, а також — так
званих загальнодержавних заходів.
Із цього стислого огляду вітчизняних концепцій та експертних рекомендацій щодо інституційних реформ у культурі природним чином випливає
мета статті: на конкретних прикладах, а не загальних деклараціях, з’ясувати, як працюють аналогічні до Мінкультури органи виконавчої влади та
споріднені інституції в країнах Європи; як їхні цілі
та завдання відбиваються в їхній структурі, наборі
функцій та формах підтримки культурної діяльності; наскільки їхні підходи придатні для України.
З так окресленої мети випливають завдання:
розглянути, як у різних країнах Європи влаштовані
вищезгадані органи влади та інституції, які вони
мають сфери діяльності, як визначають свою місію, функції та організаційну структуру, включно з автономними державними чи недержавними
агентствами, котрі спільно з міністерством чи департаментом формують і реалізують культурну політику в країні.
Досвід побудови системи державних чи напівавтономних публічних інституцій, що формують і
реалізують політику у сфері культури (чи в гуманітарній сфері загалом) в зарубіжних країнах, уже
ставав предметом уваги й аналізу українських на59
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уковців — зокрема, у працях [2, 3, 5, 7, 10, 11].
Можливості та обмеження в застосування європейських підходів до реформування системи державної культурної політики в Україні раніше аналізувалися у працях [1, 2, 4, 6]. Однак матеріал, на яких
ґрунтувалися згадані праці, переважно належав
до періоду кінця ХХ ст. — першого десятиліття
ХХІ ст. і не враховував багатьох явищ у суспільнокультурному та політичному житті Європи, що
відбулися в останні роки — внаслідок світової
фінансово-господарчої кризи.
Пропонований нижче огляд здійснений головним чином на базі матеріалів, оприлюднених на
офіційних веб-сторінках “галузевих” міністерств
(департаментів) та аналітичних публікаціях із цієї
тематики в чотирьох країнах Європи, котрі в сукупності доволі повно репрезентують різноманіття підходів до інституціалізації державної культурної політики. Це відповідні відомства двох західноєвропейських (Франція, Великобританія) та
двох посткомуністичних країн (Польща, Естонія).
Розпочнемо огляд із Франції, чию культурну
політику та методи її реалізації багато хто вважає
взірцем для інших європейських країн. Франція
продемонструвала, як за умов ліберального вiльноринкового суспiльства можна створити дієву централiзовану систему державного патронату над
національною культурою в широкому, антропологічному сенсі.
Міністерство культури Франції було утворене
лише в 1959 році — через 14 років після створення Британської ради мистецтв. Ініціатором створення міністерства та першим міністром культури
Франції став відомий письменник і політик Андре
Мальро, якого вважають головним “архітектором”
тодішньої французької культурної політики.
У 1960-х роках французька система державної
підтримки культури перетворилася із системи субсидій “високій” культурі на розгалужену, хоча й
ієрархічно централізовану мережу інституцій, що
підтримують широкий спектр форм і напрямків
культурної діяльності. Пріоритет надавався підтримці сучасного мистецтва у всіх (а не лише елітарних) його формах; іншим пріоритетом було
забезпечення доступу якнайширших верств суспільства до культурно-мистецьких надбань.
На початку 1980-х років, з приходом на посаду
міністра Джека Ланга, розгорнулася модернізація
французької культурної політики, що проявилась

у розширенні сфери, якій призначалася фінансова
підтримка. Для того часу характерне розширене
розуміння поняття “культура”: значно більша увага приверталася до різних форм культурного самовираження; розпочалася активна підтримка зв’язків
самого міністерства із громадськістю, децентралізація підтримки культури.
У 1990-х роках міністерство знову змінило пріоритети: почало приділяти більше уваги захисту
культурної спадщини, а з 1993 року (коли воно
отримало назву Міністерства культури і франкофонії) — також підтримці французької мови та захисту франкомовних культурних сфери і практик
від загрози “американізації”.
Упродовж 2008–2010 років відбулася чергова
реорганізація Міністерства, унаслідок чого сформувалася його нинішня структура, а також була
сформульована нова місія Міністерства культури і
комунікації Франції: “забезпечення якнайширшого
доступу громадян до надбань французької культури
в усьому її багатстві” [19]. У межах здійснення цієї
місії Міністерство розробляє й реалізує політику
щодо захисту і збереження культурної спадщини,
підтримує мистецьку творчість, сприяє розвитку
мистецької освіти, а також здійснює заходи з підтримки та популяризації французької мови у світі.
Сьогоднішнє Міністерство культури й комунікації Франції [19] має досить струнку ієрархічну
структуру: його очолює міністр, при якому діють
особливі колегіальні керівні органи — “кабінет”,
кілька функціональних генеральних дирекцій та
кілька галузевих генеральних дирекцій, а також
Національний центр кінематографії, який до 1959
року був окремою інституцією й відтоді зберіг
свою назву.
Усі генеральні дирекції надають фінансову допомогу відповідним галузям культури, а деякі напрями опікуються національними закладами культури, як-от: музеями (у Франції діє понад 30 національних музеїв), театрами, бібліотеками, архівами, мистецькими ВНЗ. Слід зазначити, що жоден
із національних закладів не фінансується державою
стовідсотково. Міністерство також підтримує розвиток культурних індустрій та активно впроваджує
культурну політику на регіональних рівнях, заохочує культурні ініціативи у всіх регіонах Франції,
дбаючи про широке залучення до надбань мистецтва молоді, а також людей похилого віку (тобто економічно вразливих груп суспільства).
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Міністерство тісно співпрацює з іншими французькими міністерствами, зокрема — з Міністерством освіти (питання мистецької освіти) та
Міністерством закордонних справ, структури якого
займаються популяризацією надбань французької
культури за межами Франції.
Міністерство також має у своєму складі цілу
низку служб та організаційно-автономних установ. До підпорядкованих безпосередньо міністру
культури служб належать: Бюро Кабінету (забезпечує роботу міністра, організує протокольні заходи,
а також виконує функції кадрової служби міністерства); Служба загальної інспекції культурної
діяльності (контролює і оцінює діяльність усіх
підрозділів міністерства, аналізує і коригує реалізацію культурної політики держави); Вища Рада
Міністерства (колегіальний орган при міністрі
складається з видатних діячів культури); Генеральна Делегація у справах французької мови та інших
мов Франції (питання мовної політики та промоції
французької мови); Служба безпеки Міністерства
(займається також охороною пам’яток архітектури,
що перебувають у віданні міністерства); Комітет
історії Міністерства (збирає та аналізує матеріали з історії державної культурної політики, а також
підтримує наукові дослідження у цій сфері).
До Генеральних дирекцій (управлінь) міністерства належать: Генеральний секретаріат (виконує подвійне завдання — допомагає міністру керувати міністерством та координувати співпрацю з іншими відомствами у втіленні культурної політики); Генеральна дирекція культурної спадщини (опікується
французькими музеями, архівами, архітектурою,
бібліотеками, археологічними дослідженнями); Генеральна дирекція мистецької творчості (опікується діяльністю у сферах музики, хореографії, театру і
“живих вистав”, візуального мистецтва); Генеральна
дирекція культурних індустрій (розробляє і координує політику держави у цій сфері, з метою дотримання плюралізму та різноманіття у ЗМІ, книговиданні
й книготоргівлі, займається популяризацією книжок і читання, питаннями розвитку “культурної економіки”). Генеральна дирекція регіонального розвитку є сполучною ланкою між центральною владою (міністерством) і регіональними дирекціями
культурних справ (Directions regionales des affairs
culturelles, або ж DRACs).
Систему DRACs було створено 1977 року. Законом про децентралізацію державних інституцій

(1983) на неї покладено низку важливих функцій,
раніше здійснюваних самим Міністерством культури: забезпечення координації міністерства та
органів місцевої (регіональної) влади; контроль за
дотриманням засад і пріоритетів національної культурної політики в місцевих умовах; забезпечення
цілісності регіональної культурної політики; розподіл виділених регіонам бюджетних фондів, фінансування місцевих культурних ініціатив, а також
місцевих мистецьких навчальних закладів; консультативна й методологічна допомога місцевій владі у
формулюванні власної культурної політики тощо.
Подеколи DRACs діють, як такі собі “комісари
з центру” у французькій провінції і, попри формальну підпорядкованість місцевим префектам,
фактично не є підзвітними ані місцевій владі, ані
місцевим структурам громадянського суспільства,
що нерідко породжує нарікання.
До організаційно-автономних інституцій і децентралізованих служб, окрім DRACs, належать
ще дві групи установ:
• заклади культури, що мають статус публічних, до яких належать Національна бібліотека
Франції, Національний центр кіно, Національний
будинок книги, й навіть ті заклади, що за родом діяльності є підприємствами культурних індустрій
(наприклад, Містечко архітектури і спадщини). Національними або державними є також мистецькі
навчальні заклади (Консерваторія), наукові установи (Національний інститут історії мистецтва,
Національний інститут спадщини), деякі великі театри (“Гранд Опера”, “Комеді Франсез”).
• інші заклади культури та установи загальнонаціонального значення (але не обов’язково державної власності): до них належать деякі музеї (наприклад, Музей Бонапарта), Центр реставрації, Служба бібліотек і архівів при музеях, Архів заморських
провінцій та деякі інші установи. Вони отримують
фінансування з державного бюджету лише на конкретні проекти.
Річний бюджет Міністерства культури і комунікації Франції вже кілька років поспіль складає
близько 7 мільярдів євро на рік.
Інша європейська держава, що має своєрідний
і багатий досвід культурної політики — Велика
Британія. Тут існує урядове відомство, яке кілька
разів за минулі десятиліття змінювало назву і сферу діяльності, а сьогодні називається Департаментом цифрової діяльності, культури, медіа і спорту
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регіональних управлінь мистецтв (Regional Arts
Boards), які, втім, є не адміністративними підрозділами, а окремими напівгромадськими інституціями.
Рада мистецтв Англії надає регулярну пряму фінансову підтримку таким славетним культурним інституціям, як Королівський Шекспірівський театр,
Національний театр, Королівська опера (КовентГарден), Англійська національна опера й кільком
іншим; підтримує мистецькі проекти загальнонаціонального значення в різних видах мистецтв: театр, музика, хореографія, візуальне мистецтво, кіно
(включно з телефільмами), література [12].
Сьогодні Рада мистецтв Англії є одним із найпотужніших механізмів фінансування культурної діяльності: “У період від 2015 до 2018 року ми інвестуємо 1,1 мільярда фунтів, отриманих з бюджету, і
понад 700 мільйонів фунтів від Національної лотереї, щоб допомагати кожному і скрізь у мистецькій
творчості та здобутті культурного досвіду” [12].
У 1992 році було створено Департамент національної спадщини — першу в історії Великобританії
урядову інституцію, що безпосередньо займалася
державною культурною політикою. Створення цього “міністерства культури у всьому, крім назви” не
спричинило зміну традиційного механізму державного фінансування культури (через Ради мистецтв
й інші неурядові публічні органи). Департамент фінансує безпосередньо лише кільканадцять національних закладів — Британську бібліотеку та 17 національних музеїв, а решта й далі підтримуються
через автономні органи (Раду мистецтв тощо).
1994 року стартувала Національна лотерея,
створена Департаментом національної спадщини.
Майже третина доходів від цієї лотереї йде безпосередньо на фінансову підтримку культури, спорту
та спадщини. 1997 року ДНС було перетворено на
Департамент культури, медіа і спорту (DCMS), а в
2016 році — на Департамент цифрової діяльності,
культури, медіа і спорту (абревіатура не змінилася), котрий визначає свою місію так: “Департамент
цифрової діяльності, культури, медіа і спорту існує
для того, щоб допомагати зробити Британію найкреативнішим і найцікавішим місцем для життя, для гостювання та для ведення бізнесу. Ми захищаємо і популяризуємо нашу культурну і мистецьку спадщину, допомагаємо бізнесу та місцевим громадам зростати, інвестуючи в інновації та представляючи Великобританію як фантастичне місце

(Department of Digital, Culture, Media and Sport —
“DCMS”) [15]. Окрім нього, в Англії, Шотландії,
Уельсі та Північній Ірландії діють неурядові публічні інституції, що теж реалізують культурну політику.
Специфічний британський підхід до державної підтримки культури свого часу отримав назву
“принцип витягнутої руки” (arm’s length principle).
Він полягав у тому, що держава виділяє кошти на
фінансування культури, але не розподіляє їх безпосередньо, а передає ці кошти автономним публічним інституціям, які, своєю чергою, “вiдштовхнутi на вiдстань руки” державою, витрачають
наданi кошти для пiдтримки певних культурних
проектів або закладів. Переваги принципу “витягнутої руки” в тому, що вiн передбачає механізм
розмежування відповідальності, аби уникнути зайвої концентрацiї влади та зiткнення iнтересiв.
Формування у Великобританії такої моделі культурної політики почалося 1945 року зі створення
Ради мистецтв Великобританії (Art Council of Great
Britain). Британське походження мають й інші, доволі успішні за результатами культурно-політичні
концепції, як-от: громадське (суспільне) мовлення, започатковане у 1920-х рр. з утворенням “БіБі-Сі”, а також приватизація, або ж “дерегуляція”
суспільної культурної сфери, здійснена за урядування Маргарет Тетчер, у 1980-х роках.
Рада мистецтв Великобританії, що існувала до
1994 року, визначала свою місію як “пропаганда
знань, поглиблення розуміння ролі мистецтва та
підтримка практичної діяльності у мистецькій сфері”. Рада мистецтв сприяла поліпшенню доступу
до мистецьких надбань широких верств суспільства, допомагала у розвитку регіональним та місцевим радам мистецтв. Усі важливі рішення Рада
мистецтв приймала колегіально й уряд не мав права втручатися у цей процес. Рада мистецтв формувалася у складі голови, генерального секретаря
(обох призначав керівник DCMS), та голів дорадчих органів з окремих видів мистецтв. Дорадчі
органи (експертні ради) створювались на громадській основі з відомих діячів відповідного виду
мистецтва, а також опрацьовували фінансові й інші
рішення для цього виду мистецтва, що потім затверджувалися керівним органом — Радою.
1994 року Раду мистецтв Великобританії було
“децентралізовано”: утворено окремі Ради для
Англії, Шотландії та Уельсу, а також — десять
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для відвідання. Водночас ми захищаємо наші глибинні переконання в необхідності свободи та рівності. Ми сприяємо тому, щоб Сполучене Королівство набуло унікальних переваг у глобальному
прагненні до економічного успіху” [15].
У віданні DCMS перебуває доволі широка сфера діяльності та інституцій: від Національної лотереї і Державних мистецьких колекцій — до закладів виконавських мистецтв, телевізійних, радіомовленевих (але не телеканалів і радіостанцій),
спортивних і туристичних інституцій. Нестандартність британського підходу до державної культурної політики виражається також в організаційній
структурі та системі керівництва Департаменту.
По-перше, керівників зі статусом міністрів Департамент має аж п’ять: Державний Секретар
з цифрової діяльності, культури, медіа і спорту
(глава Департаменту, член британського кабінету),
який несе загальну відповідальність за формування
та здійснення стратегії Департаменту і реалізацію
його політики;
Державний міністр у справах креативних та
цифрових індустрій (не член уряду, відповідає за
формування спільної політики двох урядових Департаментів — DCMS та Департаменту бізнесу,
інновацій і професійної підготовки, що стосується креативних індустрій, сучасних інформаційних
технологій та економіки знань);
Державний підсекретар у справах спорту і громадянського суспільства (відповідає за розвиток
масового спорту, контроль азартних ігор, формування привабливого іміджу Великобританії);
Державний підсекретар у справах мистецтв,
спадщини й туризму (тобто опікується тією сферою, яку в Україні традиційно називали “галуззю
культури”);
Державний підсекретар у загальних справах.
Функціональна спрямованість багатьох підрозділів Департаменту не є чітко зафіксованою, залежить від актуальних завдань та пріоритетів діяльності відомства. Основними напрямками реалізації
політики DCMS є креативні та цифрові індустрії,
мистецтво та культурна діяльність (зокрема, бібліотечна справа), ЗМІ і телекомунікації, культурна спадщина та культурно-історичне середовище, спорт,
азартні ігри та Національна лотерея, туризм [15].
Роботу апарату Департаменту організують Генеральний директор, чотири директори (куратори
окремих напрямків) та чотири “невиконавчі” ди-

ректори (опікуються реалізацією окремих проектів
чи пріоритетів).
У Департаменті є автономні структурні підрозділи, що мають чітко фіксовані функції, а саме:
офіс у справах рівності (опікується гендерною рівністю, правами расових і сексуальних меншин);
Державні мистецькі колекції (опікуються сучасним
мистецтвом та його презентацією); прес-офіс.
У 2014 році Департамент мав штат — 380 працівників, на 2018 рік він зріс до 650 осіб, але більша частина власне адміністративної діяльності з
підтримки закладів культури здійснюється, як уже
зазначалося, неурядовими публічними органами
(Non-Departamental Public Bodies), у керівництві
яких Департамент представляє державні інтереси.
Ці неурядові органи на практиці реалізують “принцип витягнутої руки”: виконують делеговані державою функції (організація підтримки культури й
мистецтв за рахунок державних коштів).
На 2018 рік таких позаурядових публічних інституцій у сфері культури є понад 40. До найважливіших належать: Рада мистецтв Англії, Британський кіноінститут, Агентство королівських парків,
Агенство англійської спадщини, Британський музей,
Національна галерея, Національна портретна галерея, Імперський військовий музей, Національний
історичний музей, Королівський музей Гринвіч,
Комісія з азартних ігор, Лотерейний фонд Національної спадщини, Меморіальний фонд національної спадщини, Об’єднання науково-природничих
музеїв, Організація “Спорт-Англія”, Організація
“Анти-допінг” та інші.
Усі вони діють у межах окреслених загальною
урядовою політикою функцій, але рівень їхньої
операційної самостійності — неоднаковий. Деякі з
них — це національні заклади культури; інші мають дорадчі функції, тобто не надають фінансової
підтримки, а консультують уряд та Департамент у
відповідних питаннях, ще інші — самостійно надають грантову підтримку культурно-мистецьким і
медіальним проектам.
Цікавий приклад того, як у межах федералізованої держави в одному з її автономних регіонів
може бути сформована культурна політика, істотно відмінна від “центральної”, становить сучасна
Шотландія, зокрема — створене там на базі колишньої регіональної Ради мистецтв агентство “Творча
Шотландія” (Creative Scotland) [13].
У 2010 році в Шотландії прийнято Закон “Про
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реформу державних послуг”. Відповідно до нього
створено агентство Creative Scotland, що має статус
неурядового публічного органу (Non-Departmental
Public Body). Агентством керує його правління,
сформоване шотландським урядом — як правило,
з відомих діячів культури. Задекларованою місією
“Творчої Шотландії” є підтримка мистецтв (зокрема екранних) і культурних індустрій в усіх регіонах
Шотландії задля блага всіх, хто живе, працює або
приїздить до цієї країни. Роль “Творчої Шотландії”, як агента розвитку, вбачається у “розумному
фінансуванні” (intelligent funding) мистецтв і творчих індустрій, у захисті їхніх інтересів у країні та
поза нею.
Свій не надто великий бюджет агентство формує з двох джерел — від шотландського уряду та
від Національної лотереї. Зокрема, у 2013–2014
бюджетному році бюджет “Творчої Шотландії”
склав 89,5 млн. фунтів, з них 48 млн. — із держбюджету Шотландії, решта 41,5 — від Національної
лотереї. Однак у наступні роки фінансування поволі
зменшувалося, сягнувши у 2016-2017 фінансовому
році лише 67,2 млн. фунтів (40,3 млн. — від уряду та
26,9 млн. — від лотереї). Такий приклад, зокрема,
показує ненадійність лотереї як стабільного джерела фінансування закладів культури, особливо —
у часи фінансової кризи [13].
У 2013 році “Творча Шотландія” опублікувала
стратегічний план на 10 років під назвою “Розблокування потенціалу, втілення амбіцій” (Unlocking Potential, Embracing Ambition). У ньому визначено набір довгострокових “амбіцій” (тобто цілей), підкріплених низкою короткострокових пріоритетів.
Щодо креативних індустрій на десятирічний
період визначено такі п’ять “амбіцій”:
• забезпечити визнання й належне поціновування експериментів у мистецтві, кінематографі та
інших креативних галузях;
• кожному дається можливість набуття мистецького й творчого досвіду;
• місце проживання та якість життя трансформуються завдяки творчості, усвідомленню й
використанню її потенціалу;
• втілення творчих ідей у життя забезпечується кваліфікованими, усебічно розвиненими управлінськими та творчими кадрами;
• Шотландія є самобутньою креативною нацією, відкритою світу [13].

Окрім “амбіцій”, цитований план визначає чотири наскрізні теми діяльності “Творчої Шотландії”:
• творче навчання — розширення можливостей
для людей різного віку вчитися шляхом взаємодії з
мистецтвом і творчими індустріями;
• рівність і різноманіття — вони мають бути в
центрі всієї діяльності агентства, даючи можливість
людям різного освітнього рівня, віку, місця проживання мати доступ до надбань мистецтва й культури;
• цифрові технології — підтримка мистецтва і
творчих індустрій у використанні ними переваг, що
їх дають новітні цифрові технології;
• довкілля — прагнення працювати на екологічно безпечному рівні та забезпечення того, щоб
підтримані агентством особи й організації діяли
так само.
Фінансова підтримка з боку “Творчої Шотландії” надається у трьох різних формах: регулярне фінансування, відкрите грантове фінансування проектів, цільове фінансування важливих завдань. Розгляньмо кожну з них детальніше.
Регулярне фінансування має на меті забезпечити існування в Шотландії мережі мистецьких організацій, у яких митці можуть творити, а широка
громадськість може користуватися плодами їхньої
творчості. У 2016–2017 фінансовому році 118 культурно-мистецьких організацій отримували регулярне фінансування від агентства на загальну суму
26,9 млн. фунтів що склало майже 40% бюджету
“Творчої Шотландії” [14].
Відкрите грантове фінансування проектів має
на меті підтримку на конкурсній основі окремих мистецьких проектів, а також проектів, спрямованих на вивчення та розвиток творчого потенціалу, розширення доступу до культури й мистецтва. Агентство надає гранти як для окремих осіб,
так і для організацій розміром до 150 тис. фунтів.
Зокрема, у 2016–2017 фінансовому році агентство
надало 525 грантів, витративши на це 375 тис.
фунтів з держбюджету та 11 млн. фунтів від Національної лотереї [14].
Цільове фінансування використовується для вирішення конкретних масштабних завдань, спрямованих на розвиток окремих секторів культури або
на культурний розвиток окремих регіонів Шотландії. Іншими словами, ця форма підтримки культури — місцевий аналог державних цільових програм. У 2016–2017 фінансовому році загальна сума,
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спрямована на такі цілі, склала 21,5 млн. фунтів
(або майже третину загального бюджету “Творчої
Шотландії”), з яких 12,4 млн. — з бюджету Шотландії, а 9,1 млн. фунтів — з коштів Національної
лотереї [14].
Отже, судячи з розподілу коштів за напрямками
та формами фінансування, згідно з принципом “витягнутої руки” здійснюється приблизно одна сьома
підтримки культури агентством “Творча Шотландія”, котре начебто мало б слугувати інституційним
втіленням згаданого принципу.
Дещо інший досвід побудови системи інституцій для здійснення державної культурної політики
демонструє Польща, як посткомуністична країна.
Реформування системи державної підтримки культури розпочалося там у 1990-і роки [17, 22] і передбачало децентралізацію управління закладами культури, впровадження ринкових засад в
окремі галузі культури (кіно, книговидання, аудіовідеоіндустрії), створення нових культурних інституцій (Інститут книжки, Польський інститут кіномистецтва, Інститут Адама Міцкевича та інші).
Унаслідок децентралізації в Польщі публічні заклади культури поділені на кілька груп:
1) понад 40 національних закладів (музеї, заповідники, театри, три культурні центри, Національна філармонія, Національна бібліотека та ін.), якими опікується міністерство, фінансуючи їх із державного бюджету;
2) близько 500 закладів культури “подвійної
опіки”, що фінансуються з бюджетів воєводств
(близько 200 музеїв, понад сто театрів та виконавських колективів, 49 бібліотек, 50 культурних центрів
та ін.), але частково також із державного бюджету;
3) майже 70 тисяч місцевих культурних організацій, що утримуються місцевими громадами.
Із сучасною назвою Міністерство культури і
національної спадщини (МКіНС) відомство існує з
1999 року, а чинна структура Міністерства була затверджена 2010 року, в ході реорганізації системи
вищих органів виконавчої влади [20].
Сьогодні сфера відповідальності МКіНС охоплює: підтримку культури і мистецтва, кінематографії, охорону й популяризацію національної спадщини, промоцію польської культури у світі (спільно зі структурами МЗС) та культурні зв’язки з
“Полонією” (польською діаспорою у світі), підтримку польської мови, розвиток культурно-мистецької освіти, медіальну політику, а також забез-

печення реалізації європейських допомогових
програм, що стосуються сфери культури й культурної спадщини.
Керівництво МКіНС складається із Міністра,
державного секретаря (здійснює загальний контроль діяльності міністерства та забезпечує співпрацю з Радою Міністрів і Сеймом Польщі); двох державних підсекретарів, кожному з яких підпорядковано кілька функціональних департаментів; генерального директора міністерства (йому підпорядковуються допоміжні підрозділи — бюро міністра,
адміністративно-бюджетне бюро, бюро кадрів та
їхньої перепідготовки, бюро аудиту й контролю).
До структури МКіНС належать департаменти:
культурної спадщини, фінансовий, європейських
фондів, державного меценатства (підтримки
культури), національних закладів культури, охорони пам’яток, мистецтва і культурної освіти,
міжнародного співробітництва, інтелектуальної
власності і мас-медіа, законодавства.
Зробимо короткий огляд їхніх функцій. Департамент культурної спадщини забезпечує нагляд
за діяльністю фундацій, що підтримують національну спадщину; за впровадженням музейних
стандартів ЄС; за збереженням та популяризацією
музейних колекцій; за веденням Державного реєстру музеїв. Цей департамент також опікується станом військових цвинтарів і поховань; забезпеченням (спільно з МЗС) виконання міжнародних угод
у частині охорони польської культурної спадщини
за кордоном; виявленням пам’яток за кордоном,
що становлять цінність для польської національної
спадщини; поширенням у світі знань про польську
культурну спадщину за кордоном; реституційною
діяльністю.
Функції фінансового департаменту полягають
у підготовці пропозицій до проекту державного
бюджету в частині видатків на культуру й національну спадщину; аналізі проектів, запропонованих
для бюджетної підтримки; підготовці виконавчого
кошторису держбюджету; фінансовому обслуговуванні Фонду промоції культури; забезпеченні фінансово-майнового контролю Міністра над підпорядкованими закладами культури; моніторингу та
аналізі тенденцій у економіці культури; забезпеченні завдань Операційної програми ЄС “Інфраструктура і навколишнє середовище” в частині культури
й національної спадщини.
Діяльність департаменту європейських фон65
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дів спрямована на оперування проектами, що подаються для підтримки в межах Операційної програми “Інфраструктура і навколишнє середовище” Євросоюзу (оцінювання проектів, формування
пропозицій щодо внесення до них змін, моніторинг
виконання прийнятих проектів тощо); діяльність
із залучення в польську культуру коштів європейських допомогових програм, а також інформування громадськості та закладів культури про використання коштів європейських фондів з метою
підтримки культури.
Департамент державного меценатства (підтримки культури) відповідає за реалізацію покладених на міністра функцій щодо державного меценатства культури та національної спадщини; спільно із підпорядкованими міністру інституціями
розробляє стратегію культурної політики, визначаючи напрямки фінансування та розподілу виділених з бюджету коштів. Цей департамент забезпечує призначення мистецьких стипендій та дотацій
на значущі для культури видання з Фонду підтримки творчості, а також призначення нагород Міністра за видатні творчі досягнення.
Збереження бібліотечних фондів, що опинилися під загрозою, підтримка літературної творчості,
культурно-мистецьких видань, промоція польської
культури у світі та співпраця з недержавними організаціями у справі популяризації культури і мистецтва теж належать до компетенції цього департаменту. Активною є співпраця департаменту державного меценатства із підпорядкованими міністерству установами (Центр мистецької освіти,
Національна фільмотека, Інститут А. Міцкевича,
Інститут книжки, Державний осередок дослідження пам’яток, Міжнародний центр культури у Кракові, Національний центр культури, Національний
аудіовізуальний інститут, Національний інститут
Ф. Шопена та ін.).
Департамент національних закладів культури
опікується не лише національними закладами, а й
узагалі — підтримкою мистецтва (театрального,
музичного, хореографічного, візуального), а з іншого боку — не опікується національними музеями чи
іншими, “немистецькими” національними закладами. Функції цього департаменту охоплюють нагляд за діяльністю закладів театрального, музичного та візуального мистецтв (як національних, заснованих міністерством, так і тих, що “ведуться
спільно” міністерством і органами місцевого са-

моврядування); збирання й аналіз інформації про
творчу та господарчу діяльність цих закладів, розроблення методів її оцінки; проведення конкурсів
на заміщення посад директорів; моніторинг та
аналіз мистецького життя у сфері театру, музики,
танцю, візуального мистецтва; підтримка розвитку
народної культури.
Департамент охорони пам’яток контролює
реалізацію державної політики у сфері охорони
пам’яток культури; реалізацію “Загальнодержавної
програми охорони пам’яток та опіки над ними”;
розгляд питань про вивезення рухомих пам’яток за
кордон; інспектування стану збереження пам’яток
та підготовку проектів рішень у випадках неналежного використання пам’яток або бюджетних коштів,
призначених для охорони (реставрації) пам’яток.
Співпраця із ЮНЕСКО у пам’яткоохоронній сфері
теж перебуває під опікою цього департаменту (а не
МЗС, як в Україні).
Департамент мистецтва і культурної освіти відповідає за організацію та функціонування
мережі мистецьких навчальних закладів та осередків, засновником яких є МКіНС (створення,
ліквідація, об’єднання, реорганізація); забезпечує
роботу Ради з мистецької освіти та Дисциплінарної
комісії при міністрі; підтримку талановитих студентів мистецьких НЗ; фінансування культурномистецьких НЗ, планування й розподіл бюджетних
коштів, призначених на культурно-мистецьку освіту; співпрацю з різними відомствами й організаціями, в т.ч. громадськими, у сфері мистецької освіти.
Департамент закордонного міжнародного
співробітництва опікується координацією всієї діяльності міністерства, пов’язаної з міжнародним
співробітництвом; популяризацією та промоцією
польської культури за кордоном; координацією виконання положень міжнародних угод, пов’язаних зі
співробітництвом у сфері культури; співпрацею з
міжнародними організаціями, що діють у суспільнокультурній сфері; співпрацею з польськими та закордонними культурними організаціями і дипломатичними представництвами; реалізацією міжнародних програм МКіНС, зокрема тих, що здійснюються Інститутом А. Міцкевича та Міжнародним центром культури (Краків).
Департамент інтелектуальної власності і
мас-медіа здійснює нагляд за дотриманням авторського та суміжного права у сфері компетенції
МКіНС; готує проекти законодавчих актів у сфері
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інтелектуальної власності та висновки про акти
міжнародного права у цій галузі; забезпечує роботу
Міжгалузевої групи з питань протидії порушенням
авторського права; веде моніторинг змістовної та
фінансової діяльності державних кіноорганізацій,
забезпечує нагляд за діяльністю Польського інституту кіномистецтва.
Департамент законодавства контролює відповідність чинному законодавству нових законопроектів, ініційованих МКіНС; координує підготовку висновків міністерства щодо поданих йому на
розгляд законопроектів; здійснює юридичне опрацювання проектів міжнародних угод, що стосуються культури; забезпечує підготовку електронних версій правових актів міністерства для передачі до Урядового центру законодавства.
Окрім департаментів, структура МКіНС включає кілька бюро, що мають забезпечувати ефективну роботу всіх підрозділів. Зокрема, бюро міністра відповідає за організацію співпраці міністра
з іншими органами влади, профспілками, творчими
спілками; обслуговування роботи секретаріату міністра, держсекретаря та підсекретатів, керівника
політичного кабінету міністра; ведення планів та
розпорядків роботи міністра й організацію його
офіційних зустрічей.
Адміністративно-бюджетне бюро має такі
функції: розроблення плану доходів і видатків апарату МКіНС та аналіз його виконання; фінансове обслуговування працівників міністерства; фінансове й бухгалтерське забезпечення роботи Фонду
промоції культури та Фонду промоції творчості,
перевірка фінансової звітності цих фондів.
Бюро внутрішнього аудиту і контролю проводить перевірки й готує звіти про них; реалізує покладені на міністра функції контролю за діяльністю підпорядкованих йому відомств; забезпечує
контроль виконання фінансованих з європейських
фондів (програм) завдань, що ними опікується міністерство.
Бюро кадрів та їхньої професійної перепідготовки реалізує управління кадровими ресурсами
в міністерстві: планує зайнятість; веде кадрову документацію; добирає кандидатів на вакантні посади та забезпечує проведення атестації працівників;
обслуговує роботу Комісії з питань пенсійного забезпечення митців.
Бюро правового обслуговування опікується наданням консультацій про правові аспекти діяльно-

сті міністра й міністерства; представляє міністра
(міністерство) в судових провадженнях; забезпечує
підготовку рішень міністра щодо погодження на
відкриття представництв зарубіжних благодійних
організацій; веде реєстр заснованих МКіНС закладів культури.
Окремим підрозділом є інформаційний центр
МКіНС, що забезпечує реалізацію інформаційної
політики міністерства та виконання законодавчих
вимог щодо доступу до публічної інформації. Інформаційний центр також здійснює моніторинг
культурно-мистецької проблематики в ЗМІ та підготовку щоденних прес-оглядів для керівництва й
забезпечує функціонування офіційного веб-сайту
міністерства.
Завдяки продуманому розподілу функціональних обов’язків серед департаментів і бюро МКіНС
реалізація культурної політики в Польщі та контроль з боку державного органу охоплює всі сектори культурно-мистецької діяльності [18]. По суті,
за своїми функціями МКіНС Польщі є доволі далеким і від принципу “витягнутої руки”, і від пропонованої у стратегічних документах ЄС “субсидіарності”.
Цікавим є досвід такої невеликої країни Балтії,
як Естонія, що її культурна політика насамперед
орієнтована на національну самоідентифікацію
у європейському культурному просторі, на збереження естонського народу, його етнічної і культурної самобутності.
Міністерство культури Естонії було створене
1953 року, ще в Естонській РСР. У 1988–1989 роках воно мало назву Державний комітет з питань
культури Естонської РСР, упродовж 1989–1991 років називалося Міністерством культури, у 1992 році було об’єднане з Міністерством освіти, а від
1996 року сферою культури знову опікується окреме Міністерство культури. Свою місію Міністерство культури Естонії визначає, як “здійснення
державної політики у сфері культури, спорту й
охорони пам’яток; сприяння розвитку мистецтв;
координування медіа-політики та аудіо-візуальної політики держави; реалізація програми інтеграції (неестонців у естонське суспільство), а також
створення можливостей для розвитку й поліпшення доступності культури” [21]. Державна політика Естонії у сфері культури обумовлюється конституційною метою Естонської Республіки — забезпечити збереження естонського народу, його
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мови й культури, а також тією засадою, що всі мають отримати можливість створювати культуру й
бути її частиною.
Основні функції Міністерства культури Естонії
полягають у формуванні принципів державного
фінансування культури й спорту; координуванні
державної політики захисту культурної спадщини;
співпраці з Фондом “Культурний капітал Естонії”
(Eesti Kultuurkapital) [16] та іншими інституціями,
що підтримують культуру і спорт. Міністерство також забезпечує присудження державних премій та
стипендій у сфері культури і спорту; дбає про підтримку культурного життя меншин, споріднених
народів і співвітчизників, що мешкають за межами
Естонії; здійснює підготовку законопроектів для
сфери культури; визначає загальні напрямки розвитку спорту і фізкультури, а також співпрацює з
різноманітними спортивними організаціями; бере
участь у розробленні та здійсненні політики держави у сфері мас-медіа.
Роботою міністерства керує міністр культури,
до керівництва також входять канцлер і чотири
віце-канцлери.
Канцлер організує роботу структурних підрозділів міністерства, координує діяльність державних
установ і закладів, підпорядкованих Міністерству.
Віце-канцлер з питань культурних цінностей забезпечує роботу управління культурних цінностей і
координує роботу департаменту охорони пам’яток
через генерального директора департаменту. Цей
департамент також опікується роботою музеїв,
бібліотек; визначає загальні тенденції в охороні
пам’яток та збереженні нематеріальної культурної
спадщини.
Віце-канцлер з питань культурного різноманіття керує роботою управління культурного різноманіття, дбає про створення умов для розвитку
культур етнічних меншин, а також підтримує розвиток культурної діяльності співвітчизників за кордоном.
Віце-канцлер з питань спорту здійснює керівництво державною підтримкою спорту. Його завдання: забезпечувати координацію розвитку загальних тенденцій у сфері спорту і фізичної культури;
створювати сприятливі умови для додаткових спортивних занять; забезпечувати підтримку наукових
досліджень, що стосуються спортивної сфери.
Окрім того, управління спорту розробляє підходи,
необхідні для ефективного державного фінансу-

вання спорту, а також співпрацює з іншими міністерствами і спортивними організаціями.
Віце-канцлер з питань законодавства і майна керує юридичним і майновим управлінням міністерства, організує й координує керівництво
державною власністю, а також контролює процедури державних замовлень від Міністерства й
підпорядкованих йому установ. Координація розроблення законопроектів для сфери культури теж
належить до обов’язків віце-канцлера з питань законодавства і майна.
Аудіо-візуальна сфера (кіномистецтво та ЗМІ)
належить до компетенції управління мистецтва
міністерства культури, яке координує підготовку
правових актів, стратегій, планів дій у сфері кінематографії і мас-медіа; аналізує розвиток нових
медіа-технологій, а також вносить нові пропозиції
щодо розвитку в цій галузі.
У співпраці з Міністерством освіти й іншими
відомствами Міністерство культури забезпечує
ефективний розвиток бібліотечної мережі Естонії, адже створення умов для вільного доступу до
інформації за допомогою бібліотек є одним із завдань державної гуманітарної політики. Користування фондами бібліотек та доступ до Інтернету
для читачів у Естонії є безкоштовним.
Охороною культурної спадщини опікується департамент охорони пам’яток Міністерства культури. Основні завдання департаменту: забезпечувати
збереження культурної спадщини та культурного
середовища. Департамент здійснює постійний моніторинг стану пам’яток, консультує власників
пам’яток, забезпечує підтримку реставрації, веде
Національний реєстр пам’яток культури. Згідно з
цим реєстром, в Естонії налічується 6622 пам’ятки археології, 5253 пам’ятки архітектури, 1264 історичних та 13516 пам’яток монументального мистецтва.
Міністерству культури підпорядковані 19 державних музеїв і 5 фондів, що підтримують музейну
справу.
У питаннях збереження та актуалізації культурної спадщини в останні роки відбулася певна
зміна підходів: увага Міністерства приділяється захисту не лише окремого об’єкта, а й усього комплексу пам’яток — ансамблю споруд житлових кварталів і цілих поселень. Загалом у Естонії визначено
12 місцевостей, де культурна спадщина захищається державою. Здебільшого це історичні міста:
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Таллінн, Тарту, Нарва, Курессааре, Пярну, Виру,
Валга, Вільянді, Пайде, Раквере, Ліхула. Представники департаменту охорони пам’яток діють у
всіх 15 повітах Естонії. У великих містах (Таллінн,
Тарту, Пярну, Хаапсалу й Нарва) укладено угоди між департаментом охорони пам’яток та меріями щодо захисту культурної спадщини. При міністерстві культури постійно працює Рада з питань
захисту культурної спадщини, що вносить пропозиції з питань законодавства про захист спадщини й допомагає розробляти політику в цій сфері. Міністерство дбає також про підтримку архітектурної творчості як виду мистецтва, контролюючи
реалізацію політики в царині архітектури.
У сфері музичного мистецтва в Естонії діють
три державні й три муніципальні концертні організації. Національна опера “Естонія” — головна
установа в галузі музичного театру. Найбільша
концертна організація — “Eestі Kontsert”, до якої
входять Національний чоловічий хор Естонії й
ансамбль стародавньої музики “Hortus Musіcus”.
“Eestі Kontsert” має чотири найбільші та найпрестижніші концертні зали країни: “Естонія” та “Ванемуйне” у столиці, а також концертні зали в містах Пярну і Йихва.
Держава піклується про театральні заклади, незалежно від форми власності; фінансову підтримку від міністерства культури одержують 23 театри. Більшість театральних закладів Естонії — репертуарні театри, що мають власні приміщення й
постійні трупи.
Від 2014 року Міністерство культури опікується такою сферою творчої діяльності, як дизайн, що
раніше належала до компетенції Міністерства економіки і комунікації.
У царині візуального мистецтва Міністерство
культури підтримує галерейну справу за допомогою
грантової програми “Художні галереї” (Kunstіgalerііd). Міністерство також застосовує грантові механізми підтримки якісних видань сучасної літератури,
сприяє доступності книжок у розгалуженій бібліотечній мережі, підтримує переклади естонської літератури іноземними мовами. Популяризація естонських письменників та їхніх творів за кордоном теж
відноситься до компетенції міністерства культури.
Сприяння збереженню та актуалізації традиційної народної культури Естонії є однією із важливих функцій міністерства. Робота на цьому напрямку включає опіку мистецької діяльності, за-

снованої на народних традиціях; збереження нематеріальної культурної спадщини; дослідження та
запис національних і місцевих культурних традицій; підтримку діяльності громадських фольклорних товариств. Суспільний інтерес до нематеріальної культурної спадщини в Естонії забезпечується завдяки постійній підтримці традиційних
пісенних і танцювальних фестивалів.
Серед завдань Міністерства культури — підтримка культурного життя національних меншин Естонії,
збереження їхніх мов та культурної самобутності.
Міністерство надає фінансову підтримку культурним
товариствам національних меншин. Інтеграція неестонців у естонське суспільство — один із важливих
напрямків діяльності міністерства культури, що є виконавцем “Програми інтеграції Естонії 2008–2013”,
а також Операційної програми ЄС “Фонд інтеграції
громадян третіх країн у Європі 2007–2013”.
Нині міністерство культури відповідальне за
реалізацію програми інтеграції і консолідації Естонії “Lõіmuv Eestі 2020”, а також за здійснення інтеграційних заходів соціального фонду ЄС на період
2014–2020 років.
Серед завдань Міністерства культури — сприяння інтернаціоналізації естонської культури, розвиток міжнародних культурних зв’язків та культурної дипломатії, участь у формуванні культурної
і спортивної політики міжнародних організацій,
членом яких є Естонія.
На державному рівні розвитком креативної економіки опікуються спільно Міністерство культури
та Міністерство економіки і комунікації Естонії.
Завдяки їхньому співробітництву завдання з підтримки креативної економіки увійшли до Стратегії
структурних фондів Європейського Союзу на період з 2007 по 2013 рік, що дозволило отримати додаткове фінансування ЄС.
До завдань Міністерства культури у сфері спорту належать: збирання спортивної статистики й
присудження державних спортивних премій, а також організація міжнародної співпраці у сфері
спорту. Обов’язок міністерства — забезпечувати
роботу колегіальних органів: Естонської спортивної ради та Естонської регіональної спортивної
ради. Міністерству культури не підпорядкована
жодна спортивна організація — усі вони цілком незалежні у прийнятті рішень та веденні діяльності.
Для такої невеликої країни, як Естонія, структурний та функціональний розподіл обов’язків
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Міністерства культури влаштований дуже раціонально: міністерство намагається забезпечити роботу культурної галузі як єдиного організму, що
уможливлює ефективну реалізацію культурної політики всередині країни та за кордоном.
Висновки. Як бачимо, у кожному з чотирьох
оглянутих нами випадків обшир компетенції державних відомств, що опікуються сферою культури,
є помітно ширшим, ніж в Україні, на що слушно
вказували згадані на початку цієї статті європейські експерти [9]. Однак явним спрощенням виглядає інша порада експертів — що Мінкультури
має відмовитися від функції фінансової підтримки
закладів культури та культурних проектів, передавши їх якимось іншим, незалежним інституціям,
або ж спонсорам і меценатам. Як ми пересвідчилися, таку функцію здійснюють, у різних формах,
усі чотири оглянуті нами відомства, а в Польщі до
неї додана ще й функція нагляду за національними
закладами культури та за напівавтономними інституціями. Окрім того, в усіх чотирьох країнах діють
схеми співфінансування закладів культури та
проектів з різних джерел, у тому числі — з державного та місцевого бюджетів.
Хоча в Європі домінує така форма фінансової
підтримки, як надання грантів на конкурсний основі на конкретні культурно-мистецькі, культурнопросвітницькі, медіальні проекти, але вона не є єдиною. У жодній із оглянутих країн не відмовилися
ані від регулярного бюджетного фінансування най-

важливіших культурних інституцій, ані від цільового фінансування важливих для країни проектів.
Існує значне різноманіття видів, форматів, напрямків фінансування закладів та проектів — як на конкурсних засадах, так і без них.
Для обрання проектів, що мають одержати підтримку, широко залучаються ради експертів, але
остаточне рішення про надання гранту, як правило,
залишається за відповідальними працівниками міністерств/департаментів.
Прикметно, що масштаби використання так
званого “принципу витягнутої руки” не розширюються, а навіть трохи звужуються, зокрема —
на самій батьківщині цієї засади, у Великій Британії. Попри тривалі зусилля, спрямовані на залучення якомога більших позабюджетних джерел
фінансування, фактично в жодній з оглянутих країн меценатство і спонсорство не замінили держбюджет, як основне джерело фінансування культури, а в Польщі та Естонії до власного держбюджету ще й додалися значні кошти з бюджету
Євросоюзу. Можливості благодійництва виявились
обмеженими, тому скорочення бюджетного фінансування після 2009 року негативно відобразилось
на діяльності закладів культури.
З іншого боку, в усіх оглянутих країнах увага
державної культурної політики дедалі більше зосереджується на креативних індустріях, як найдинамічнішій частині культурної діяльності, котра до
того ж має чималий економічний потенціал.
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Гончаренко Надежда Кузминична, Гриценко Александр Андреевич, Демещенко Виолетта Валерьевна
Институциональный аспект государственной культурной политики в странах Европейского Союза
и его уроки для реформирования системы обеспечения развития культуры в Украине
Аннотация. В статье проанализирован опыт построения институций, обеспечивающих формирование и реализацию государственной политики в сфере культуры в нескольких странах Европы — как Западной (Великобритания, Франция) так и Центрально-Восточной, посткоммунистической (Польша, Эстония), в свете назревшей
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потребности системного реформирования органов власти и учреждений, осуществляющих культурную политику
в Украине.
В частности, проанализирована структура, функции, ресурсы, инструменты поддержки культурной деятельности, присущие упомянутым институциям. Рассмотрены они, прежде всего с точки зрения возможности и целесообразности применения подобных подходов в современной Украине, при условии реформирования соответствующих органов исполнительной власти. Во всех рассмотренных примерах весь объем компетенции государственных
ведомств, занимающихся сферой культуры, является заметно шире, чем у Министерства культуры Украины. Функции финансовой поддержки учреждений культуры и культурных проектов осуществляют в разных формах, во всех
четырех рассмотренных нами ведомствах, а в Польше к ней добавлена еще и функция надзора за национальными
учреждениями культуры и полуавтономными учреждениями. Кроме того, во всех четырех странах действуют
схемы софинансирования учреждений культуры и проектов из различных источников, в том числе — из государственного и местного бюджетов. Такая форма финансовой поддержки, как предоставление грантов на конкурсной
основе на конкретные художественные или культурно-просветительские, медийные проекты доминирует в культурной политике стран Европы, но она не является единственной.
Ни в одной из рассмотренных в статье стран не отказались ни от регулярного бюджетного финансирования
важнейших культурных институтов, ни от целевого финансирования важных для страны проектов. Существует
значительное разнообразие видов, форматов, направлений финансирования учреждений и проектов, как на конкурсной основе, так и без них.
Ключевые слова: государственная культурная политика, европейский опыт, институции, структура, функции,
гранты, инструменты поддержки культуры.

Nadia Honcharenko, Oleksandr Grytsenko, Violeta Demeshchenko
The Institutional Aspect of Public Cultural Policy in Some European Union Countries and Its Lessons for
Reforming the System of Support of Cultural Development in Ukraine
Summary. The article deals with the experience of constructing public institutions that design and implement cultural
policies of the state in a number of European Countries, both Western (the UK and France) and Central-Eastern (Poland,
Estonia). Their experience was analyzed from the perspective of the current need for a systemic reform of public institutions
in charge of cultural policy in Ukraine. In particular, the organizational structures, functions, scope of responsibilities,
available resources and instruments used for support of cultural activities of culture-related government departments in the
above-mentioned countries were analyzed in detail. In doing so, the authors kept in mind the possibilities and limitations of
applying similar recipes and approaches in contemporary Ukraine, as a part of the current reform of government institutions.
The scope of responsibilities of culture-related government departments in all four reviewed European countries is
apparently broader than that of the Ministry of Culture of Ukraine. All four culture-related departments/ministries have retained the function of direct financial support of public cultural organizations and cultural/artistic projects as one of their key
functions. Moreover, Ministry of Culture and National Heritage of Poland amplified it by introducing the function of overseeing both national and state-owned cultural institutions. Also, various schemes of public-private co-funding of cultural
organizations and projects are used in all reviewed countries. Contest-based grant-giving schemes for particular cultural
projects seem to be the most popular form of public support, but by no means the only one. None of the reviewed countries
ceased to use direct public subsidies to prominent national cultural institutions or direct targeted funding of important cultural projects, with or without competition for public grants.
Finally, support for so-called contemporary art does not seem to be a policy priority in any of the reviewed countries. On
the other hand, so-called cultural democracy, especially support for cultural activities targeted on culturally underserved
groups (poor rural regions, young people, the elderly, etc.) feature prominently among funding priorities and even in the
organizational structure of culture-related government departments in several European countries.
Keywords: public cultural policy, institution, European experience, organizational structure, functions, grant-giving,
instrument of public support of culture.
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Анотація. У статті проаналізовано феноменологічну естетику Романа Інґардена на тлі європейської гуманістики 40–60-х
років ХХ століття. Зазначається, що, аргументуючи свої ідеї в
умовах розвитку європейської філософії 20–40-х років ХХ століття, польський теоретик відправною тезою обирає порівняльний
аналіз таких наріжних понять, як “реалізм”, “ідеалізм” та “матеріалізм”. Осмислення історичних традицій співіснування світоглядної площини “реалізм — ідеалізм — матеріалізм” примусило Р. Інґардена зайнятися онтологією мистецтва, що дозволяло “зачепити”
всі історико-культурні шари, включаючи й пізньолатинські. Завдяки
такому підходу “реалізм” набував транскультурного значення.
Розвиваючи позитивну позицію, Р. Інґарден шукав “золотий перетин” між редуктивними фізикалістськими реаліями та трансцендентальним ідеалізмом. Зауважується, що на погляди та настрої
польського естетика вплинула полеміка щодо суті естетичного,
ініціатором якої виступили представники “католицької естетики”
Польщі середини ХХ століття. У колах польської церковної еліти
популярною стає теорія так званого “динамічного католицизму”, в
якій воєдино зв’язуються теологія, етика й естетика. Зазначається, що деякі ідеї Р. Інґардена перегукуються з морально-етичними
шуканнями Кароля Войтили (1920–2005) — майбутнього Папи
Римського Іоанна Павла ІІ. Це стосується зокрема проблеми особистості.
Розглянуто естетичну теорію Р. Інґардена. Естетичний досвід,
за Інґарденом, це не одномоментна подія, а процес, розтягнутий у
часі, що проходить через певні фази. Ці фази являють собою взаємоперехід активних і пасивних станів естетичного досвіду, в процесі якого формується естетичний об’єкт. Естетика Р. Інґардена
певним чином пов’язана з його етичною концепцією, адже людина
для нього є людиною тому, що переростає біологічні умови, в яких
опиняється, і на цій основі вибудовує новий світ, не схожий на колишній.
Ключові слова: феноменологічна естетика, фізикалізм, “католицька естетика”, естетична цінність, естетичне переживання,
естетичне сприйняття, естетичний досвід.

Культуротворча ситуація, що склалася на європейських теренах, призвела до деформації критико-рефлексивної складової
естетичного пізнання та девальвації феномену “естетична цінність”. Наголос на естетичному пізнанні та естетичній цінності
видається цілком слушним на підтвердження тези Гегеля щодо
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“вершинного” статусу естетики в структурі гуманітарного знання: криза на верхньому “поверсі” робить хиткою усю “гуманітарну” конструкцію.
Починаючи від межі ХХ–ХХІ століття, обережно, а потім усе активніше, провину за суперечності
в гуманітарній сфері покладають на постмодернізм.
Утім, якщо постмодернізм виник унаслідок розчарування модерном, то сучасна ситуація в культурі
констатує необхідність пошуку шляхів виходу до
“нового Просвітництва”, духовно-морального світогляду, можливо, до єдиної планетарної гармонійної цивілізації, про що було проголошено під час
ювілейної доповіді Римського клубу “Come On! Капіталізм, короткозорість населення й руйнування
планети”. Не вдаючись до всебічного аналізу цієї
доповіді, зауважу, що на сьогодні усе різноманіття
світових культур практично підміняється деякою
єдністю, що визначається її інформаційною складовою. І, незважаючи на те, що в цифровій формі
світова спадщина стає загальнодоступною, виникає
необхідність вироблення нових способів передачі
соціального, культурного та, безумовно, естетичного досвіду новим поколінням. Адже в умовах кризи гуманітарної освіти і фрагментації культурного
простору, відсутності ціннісної ієрархії й критеріїв,
без естетики як науки про становлення та розвиток
людської чуттєвості просто не можливий рух до гуманістичного “нового Просвітництва”.
У наш час актуалізується як проблема естетичного сприйняття, естетичного переживання — структурних елементів естетичної свідомості, — так і
емоційно-ціннісне ставлення до світу. Оскільки “естетична свідомість” є формою “емоційно-чуттєвого
осмислення власних переживань та ставлень до оточуючого світу, набута у практиці естетичної життєдіяльності, що включає в себе як основу естетичне
переживання краси світу, …й об’єктивується в мові
мистецтва та інших естетичних символах духовної культури суспільства та особистості” [2, 9], є
всі підстави розглядати теорію буття як необхідну
передумову естетичного пізнання й вихідний пункт
рефлексивних міркувань.
Кризова ситуація, що простежується в сучасній
європейській гуманістиці, породжена значною мірою вичерпаністю теоретико-практичних засад
постмодернізму, зокрема колажності, цитування,
маргінальності, що виявилися феноменами з досить
обмеженим потенціалом. Пошуки шляхів трансформації чи оновлення естетико-художніх засад

постмодернізму привели до актуалізації досвіду
теоретичних шукань протягом ХХ століття. У контекст означеного потрапляє і феноменологічна естетика Романа Інґардена (1893–1970).
Слід зазначити, що дослідження спадщини відомого польського філософа Р. Інґардена потужно
представлене як зарубіжними, насамперед польськими (К. Бартошевський, К. Войтила, Я. Воленський, Д. Геруланка, М. Гловіньський, К. Долгов,
У. Жеглень, Й. Ковальський, М. Кромпц, Г. Кюнг,
К. Маркевич, Дж. Сейфорт, П. Сімонс, А. Стемпень,
В. Стружевський, Дж. Фізер, Е. Швідерський), так і
українськими (К. Братко, О. Лановенко, Л. Левчук,
В. Малахов, С. Пролєєв, М. Тарасенко, Н. Хамітов)
науковцями. Значною складовою філософських
напрацювань Р. Інґардена, як відомо, є естетична
проблематика, що до сьогодні потребує подальшого аналізу. Це стосується, зокрема, питання зв’язку
феноменологічної естетики та теорії пізнання.
Мова йде, насамперед, про його авторське осмислення, з онтологічним екскурсом у світ “ідеальних
предметностей” — літературних, музичних, художніх і навіть архітектурних явищ. Украй важливим є
виявлення їх структури та особливостей.
Р. Інґарден народився 5 лютого 1893 року в
Кракові. Протягом 1911-1912 років навчався у
Львівському університеті, слухав лекції засновника Львівсько-Варшавської школи Казімєжа Твардовського (1866–1938). У 1912–1915 роках продовжив навчання у Геттінгенському університеті.
Відвідуючи лекції Е. Гуссерля (1859–1938), увійшов у коло його найближчих учнів. Пізніше продовжив інтенсивно спілкуватися з Е. Гуссерлем у
Фрайбурзькому університеті (1916–1917). Одночасно Р. Інґарден займався математикою у Давида
Гілберта (1862–1943) і психологією у Георга Мюллера (1850–1934). Захистив, написану під керівництвом Е. Гуссерля, докторську дисертацію “Інтуїція й інтелект у Анрі Бергсона” (1918). Польський філософ листувався з Е. Гуссерлем до смерті
останнього.
На особливу увагу заслуговує ставлення Р. Інґардена до конкретних робіт відомого феноменолога. Так, зміст першого тому “Ідей до чистої феноменології” філософ оцінював як істотний прогрес у
філософії XX століття. Але вже в 1918 році висловив критичне оцінювання низки положень. У цілому Р. Інґарден не прийняв трансцендентальну
феноменологію Е. Гуссерля й критикував її з пози74
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цій, близьких до реалістичної традиції ЛьвівськоВаршавської школи.
З 1918 року Р. Інґарден працював у Львівському
університеті на посадах доцента (1925–1933) і професора (1933-1941). Під час окупації (1941–1944)
підпільно викладав філософію в університеті й математику учням дитячого будинку. Одночасно, незважаючи на бомбардування свого будинку в Львові, він інтенсивно працював над своїм опусом “Суперечка про існування світу”, перші два томи якого були опубліковані польською мовою протягом
1947–1948 років. Із 1938 року редагував журнал
“Studia Philosophica” (з перервами журнал проіснував десять років). У 1945–1949 і 1957–1963 роках —
професор Ягеллонського університету (Краків).
У першій половині 1950-х років був усунений від викладання за його нібито “ідеалізм” (за іронією долі,
через філософську позицію, проти якої Р. Інґарден
боровся більшу частину свого життя) і відповідно за
те, що є “ворогом матеріалізму”. У цей час займався перекладом “Критики чистого розуму” І. Канта.
У 1957 році всі звинувачення з Інґардена були зняті,
і в цьому ж році його обрано членом Польської АН.
Помер філософ у Кракові 14 червня 1970 року.
Навіть побіжне відтворення професійної біографії Р. Інґардена показує її строкатість та певну суперечливість, що зумовлено не лише об’єктивними
причинами. Маючи можливість із сучасних позицій цілісно сприйняти філософські напрацювання польського теоретика, їх варто визнати вкрай
еклектичними.
На мою думку, саме той історичний період,
коли жив і працював Р. Інґарден, і обумовив цю
еклектичність, оскільки він, цікавлячись теорією
пізнання, логікою та естетикою, не мав такого дієвого чинника об’єднання цих сфер гуманістики,
як культурологія. Відомо, що на європейських теренах аргументування культурології — визнаної
гуманітарної науки з такими специфічними методологічними чинниками, як міжнауковість, діалогізм, регіоналізм, біографізм і персоніфікація,
розпочнеться лише наприкінці 70-х років минулого століття, тобто тоді, коли завершився життєвий
шлях Р. Інґардена. Аргументуючи свої ідеї в умовах
розвитку європейської філософії 20–40-х років ХХ
століття, польський теоретик відправною тезою
обирає порівняльний аналіз таких наріжних понять, як “реалізм”, “ідеалізм” і “матеріалізм”, що
згодом і стане підґрунтям еклектизму.

Пояснюючи свою позицію, зазначу, що пізньолатинським терміном realis — речовий, дійсний —
в історії філософії був позначений ідеалістичний
напрям, представники якого визнають дійсність,
що лежить поза свідомістю, інтерпретуючи її як
буття ідеального об’єкту, незалежного від суб’єкта,
досвіду чи пізнавального процесу.
Представники “реалізму” пізніше, з одного боку, “розчинилися” в ортодоксальному ідеалізмі, а
з іншого — по суті “втратили” власний означник,
оскільки “реалізм” почали використовувати в процесі аналізу художнього мислення. Осмислення історичних традицій співіснування світоглядної площини “реалізм — ідеалізм — матеріалізм” примусило Р. Інґардена зайнятися онтологією мистецтва, що
дозволяло “зачепити” всі історико-культурні шари,
включаючи і пізньолатинські. Завдяки такому підходу “реалізм” набував транскультурного значення.
Роздуми Р. Інґардена щодо онтології мистецтва
спрямовані на “вироблення” аргументів проти
трансцендентального ідеалізму, що базується на
підкресленні різниці між “реальними” суб’єктами,
повністю незалежними від людської свідомості,
та соціальними й культурними об’єктами, які (як
“чисто свідомі об’єкти”) зобов’язані своїм існуванням, принаймні частково, людській свідомості, тим
самим показуючи, що, в силу самих значень залучених ідей, “реальний світ” у цілому не може бути
належно розглянутий як чисто навмисний об’єкт,
що існує у свідомості. Розвиваючи позитивну позицію, Р. Інґарден шукав шлях між редуктивними
фізикалістськими реаліями, популярними серед
аналітичних філософів його часу, і трансцендентальним ідеалізмом, прийнятим Е. Гуссерлем, відкидаючи спрощену біфуркацію між “незалежними
від розуму” та суб’єктивними сутностями.
Що ж розуміється під поняттям “редуктивні фізикалістські реалії”?
Поняття “фізикалізм” сьогодні використовується досить вільно, інколи як синонім “матеріалізму”.
За часів Інґардена більше був поширений термін
“науковий матеріалізм”, а з 90-х років перевага
надається терміну “фізикалізм”. Такі трансформації пояснити неважко. Поняття “науковий матеріалізм” по суті вводить в оману, оскільки передбачає, що його прихильники оперують “твердими
фактами науки”, між тим як насправді головним
інструментом фізикалістів є логічний і концептуальний аналіз. Як слушно зауважує Н. Юліна,
75

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

семантично термін “фізикалізм” указує на тісний
зв’язок із фізикою, на практиці ж він відносний,
адже більшість теоретиків, які називають себе “фізикалістами”, не займаються ні філософією фізики, ні тлумаченням “фізичного”, утримуючись від
інтерпретацій внутрішніх проблем цієї науки. Фізика в даному випадку розглядається, по-перше, як
онтологічний авторитет, оскільки її закони вважаються істинними стосовно всіх об’єктів у просторі
і часі, по-друге, фізиці приписується епістемологічний авторитет, адже вона виступає стандартом
отримання об’єктивного знання про світ. “Тлумачення, засноване на визнанні авторитету фізики,
але ухильне щодо власне “фізичного”, дозволяє філософам залишати на узбіччі багато складних питань про конкретний зв’язок проблеми свідомості
з мікрофізичними теоріями. Як уважається, фізикалізм — це стратегія об’єктивізму, “екстерналізму”1,
інтерсуб’єктивності або, використовуючи більш
популярний останнім часом термін, погляд “з позиції третьої особи” [15]. Ситуація з “фізикалізмом”
ускладнена великим розсіюванням думок відносно
того, що є “свідомість” і яка галузь знання здатна
пролити світло на цей феномен.
Варто зазначити, що до середини ХХ століття
прихильникам фізикалістського монізму проблема
свідомості здавалася відносно простою: її рішення
бачилося на шляху застосування до неї діючих у
науці об’єктивних, перш за все редукціоністських
методів. Проблема свідомості розглядалася за допомогою теоретичної редукції психології до фізики. Іншими словами, за допомогою об’єктивації
свідомості шляхом перекладу (трансляції) психологічних висловлювань у висловлювання про факти поведінки, що прилюдно спостерігаються. Так,
зокрема, німецько-американський філософ, логік,
провідний представник логічного позитивізму і філософії наук Рудольф Карнап (1891–1970) у роботі
“Психологія мовою фізики” відзначав, що всі пропозиції психології описують фізичні події, а саме:
фізичну поведінку людей і тварин. Висунувши ідею
трансляції психології до фізики, і Р. Карнап, й інші
неопозитивісти спиралися на запропоновані в експериментальній психології об’єктивістські методи
опису свідомих актів.
Безперечно, ці ідеї не залишилися поза увагою
Р. Інґардена, який, як уже зазначалось, шукав “золотий перетин” між редуктивними фізикалістськими реаліями та трансцендентальним ідеалізмом

Е. Гуссерля. Однак не можна залишити поза увагою ще один фактор, що також вплинув на погляди
і настрої польського естетика. Мається на увазі полеміка в Польщі середини ХХ століття щодо сутності естетичного. Ініціатором з’ясування сутності
естетичного виступили представники так званої
“католицької естетики”. Яскраве уявлення щодо
картини теоретичних суперечок навколо питань
“У чому сутність сучасної естетики?” і “Яким повинно бути мистецтво?” дає стаття радянського
теоретика С. Петрова “Естетика та метафізика”
(1965), у якій, незважаючи на певну ідеологічну
заанґажованість, представлений доволі цікавий
фактологічний матеріал.
Так, автор зокрема зауважує, що навіть у Польщі, народ якої поділяв радянські ідеологічні та
соціально-політичні орієнтири, “польський костел” мав великий пропагандистський апарат: функціонувало кілька великих католицьких видавництв,
таких, як “Пакс”, “Паллатініум”, “Арс Християна”,
що видавали літературу мільйонними тиражами —
по 250 найменувань на рік. До того ж, під впливом
католиків знаходилося понад п’ятдесят щоденних
або щотижневих видань, три великі впливові газети: “Загальний тижневик”, “Загальне слово”, “Напрями” (“Tygodnik Powszechny”2, “Pismo społecznokulturalne” та ін.), а також кілька наукових і теоретичних журналів типу “Знак”3 [11, 316].
У цей же період в колах польської церковної
еліти популярною стає теорія так званого “динамічного католицизму”, у якій, критикуючи прагматичний утилітаризм, ціннісний релятивізм — їх начебто пропагує марксизм, — піднімалися проблеми
духовності особистості. Так, польський драматург,
прозаїк, католицький політичний активіст Єжи Завійські (1902–1969) зауважував, що “християнство
тому носить суспільний характер і тому здатне бути
прийнятим людством, що воно гарантує особистості свободу. ...Вираз Сартра “Пекло — це інші” є,
беззаперечно, спробою захисту перед вторгненням
світу в самотність особистості... Це захист від відсутності любові... Світ, як правило, ненавидить те,
що виділяється, що сміливе, що бунтує, що важке
для розуміння й не дає укласти себе в звичну схему...” [11, 321]. І висновок, який насамкінець робить Є. Завійські, є таким: “Наше внутрішнє життя
може врятувати тільки віра і релігія. Це життя рятує також мистецтво ...” [11, 321].
Таким чином, у теорії “динамічного католициз76
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наталія жукова

му” воєдино зв’язуються теологія, етика і естетика.
А також підкреслюється, що мистецтво не тотожне
релігії і що його цінність полягає у вічній зацікавленості особистістю. На митця ж “накладається”
відповідальність за світ, за зло у ньому, несправедливість і неправду. Однак тут є один нюанс.
“Католицька естетика” заперечує прагматичну,
утилітарну функцію мистецтва, іншими словами,
можливість мистецтва боротися зі злом, мобілізуючи громадську думку. “Марксисти бачать зло єдино в капіталістичному ладі... Але навіть найсправедливіший лад не знищить проблеми зла. Поки
людина страждає і відчуває біль і несправедливість — фізичну або моральну, — це зло існує” [11,
322–323]. Митець же, на думку теоретиків “католицької естетики”, не може вплинути на споживацьку свідомість або на людину, виховану в злочинному середовищі і готову до скоєння злочину,
але він може, як казав Сартр, “дивитися на руки
злочинця, слухати крик тих, кого катують, і розповідати про це світу. Митець не викорінить цим
зла, але хоча б висловить свій протест проти нього”
[11, 323].
До речі, у європейській естетиці ще з середини
ХІХ століття представники течії “мистецтво для
мистецтва”, зокрема Т. Ґотьє, відзначали, що мистецтво знищується функціональністю, й від того
часу питання про співвідношення політичної відповідальності й відповідальності творчої, питання про свободу совісті та свободу творчості на тлі
розчарування чи цинізму так званої “доби нудьги”,
що була результатом поєднання споживацької психології, примітивного гедонізму та масової культури, також піднімались, правда, без акцентуації на
релігії. Відображення цих настроїв знайшло своє
втілення у творчості представників “нового роману”, “нової хвилі”, “нового театру” (антидрами) й
“нової критики”.
У середині ХХ століття Є. Завійські проголошував умирання мистецтва як внутрішньої, особистісної потреби сучасної людини, застерігав від
небезпеки “затоплення” вульгарністю дешевизни.
Але, якщо це станеться, мистецтво, на думку Є. Завійські, врятується в інтимності: воно буде говорити пошепки на вухо небагатьом обраним. Силою
мистецтва як “католицька естетика”, так і представники “нового роману”, проголошують трагізм,
емоційну силу трагічного, оскільки тільки “почуття трагізму обумовлює велич і гідність творів мис-

тецтва, які повинні нагадати про трагізм людського
життя, про те, що все проходить, про смерть” [11,
324–325].
Ця думка Є. Завійські перегукується з розумінням мистецтва західноєвропейськими митцями —
А. Камю (1913–1960), Е. Йонеско (1909–1994),
С. Беккетом (1906–1989) і Н. Саррот. Так, Н. Саррот уважала, що “трагічність повсякденного” вимагає неймовірного емоційного навантаження навіть тоді, коли йдеться про буденний домашній клопіт. На думку польських теоретиків, у творах цих
митців відображається істинна трагедія сучасного
світу.
Відтак теоретичні розміркування “католицьких
естетиків”, як уже було зазначено, частково перегукуються з концепціями екзистенціалістів, представників “нового роману”, “нового театру” та
“нової критики”. Але, як відзначає С. Петров, підсумовуючи ідеї Є. Завійські, “якщо екзистенціалізм
зупиняється на трагізмі, на розпачі, на самоті, як
на завершальних межах існування, то католицизм
у цьому трагізмі бачить лише перехідну стадію, бо
«метафізика відчаю» відкриває «небо надії»” [11,
327]. Виходячи з цього, польський теоретик формулює завдання мистецтва, а саме: вираження трансцендентальної краси, що знаходиться поза матеріальним світом, суть якої — закінченість, пропорція
і ясність, адже “блиск форми... пробуджує в нас неспокійну тугу за «тим» боком життя... Мистецтво
дає нам відчуття втраченого раю, ...повертає нам
спокій і упорядковує наші внутрішні почуття, затуманені первородним гріхом...”. І далі: “Художник є
послідовником Бога і продовжувачем його творіння. Послуговуючи Красі, він служить тим самим
Богу і веде до нього душі людські, відкриваючи їм
невидиме через видиме...” [11, 328].
Активно пропагуючи цінності західного християнства, польські католицькі теоретики підтримують авангардне мистецтво, констатуючи необхідність створення “мистецтва для мас” і “мистецтва
для еліти”. Тобто, в цілому, теоретики “католицької
естетики” не суперечать з позицією як теоретиків,
так і практиків “некласичної естетики”, яка послідовно насаджується на європейських теренах від
часів Ф. Ніцше.
Наразі повертаючись до постаті Р. Інґардена, зауважу, що інтелектуальна атмосфера в Польщі його
часу стимулювала появу різноманітних ідей. Безперечно, одним з таких “стимулюючих” факторів
77
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була і творчість самого Р. Інґардена, зокрема і його
роздуми щодо “реального” та “ідеального”, а також
онтологічне осмислення художніх явищ крізь світ
ідеальних предметностей. Сьогодні можна стверджувати, що деякі ідеї Р. Інґардена перегукуються
з морально-етичними пошуками Кароля Войтили
(1920–2005) — майбутнього Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Це стосується зокрема проблеми особистості. На думку Р. Інґардена, людина виявляє
себе як тіло, особистість суб’єкта — як предмет, що
триває в часі-речі, і становить у цілому відносно
ізольовану систему. Але в той же час проявляє себе
як особистість, вільну в своїх рішеннях і вчинках,
які диктують відповідну поведінку. Зрештою, вчинок, що випливає з ініціативності, створює особистість. Таку ж думку тільки іншими засобами, спираючись на інші методи, стверджує і К. Войтила.
Своєрідним осереддям наукових розмислів
Р. Інґардена стає проблема цінностей, передусім
естетичних та моральних, яка розкривається у статті “Що ми не знаємо про цінності”? Так, теоретик
виокремлює такі цінності: а) цінності вітальні, з
якими близько стикаються цінності користі (утилітарні), і цінності задоволень; б) цінності культури,
зокрема: 1) пізнавальні; 2) естетичні; 3) соціальні
(звичаї) і в) цінності моральні.
Аналізуючи різні види цінностей, Р. Інґарден
зазначає, що моральні цінності як наслідок певних вчинків чи особистісна цінність, існують або
можуть існувати не так, як цінності естетичні чи
художні, й зовсім не так, як цінності корисності.
Адже “моральні цінності притаманні реальним
особистостям і їх реальній поведінці, тоді як естетичні цінності притаманні естетичним предметам,
які є інтенціональними твореннями” [8, 181].
Цінності розглядаються теоретиком за способом їх існування, а саме: за способом існування носія цінності, за способом, у якому цінність обґрунтована в предметі, що йому властива. Розмірковуючи над означеним питанням, Р. Інґарден висловлює
гіпотезу щодо розуміння цінностей, яке полягає
в такому: 1) мається на увазі твердження, що цінність існує у той саме спосіб, що і її носій: якщо він
реальний, то і вона реальна, якщо він нереальний,
то і вона теж нереальна; 2) мається на увазі, що послаблення зв’язку між носієм цінності і цінністю
тягне за собою зниження способу існування цінності. “Але чи є такі твердження правильними?” —
запитує філософ. До того ж, за Р. Інґарденом, цін-

ності буттєво несамостійні відносно своїх носіїв, а
також буттєво похідні від властивостей свого носія
або системи властивостей декількох предметів.
З цього погляду вони відрізняються від предметів,
що тривають у часі. Моральна цінність певного індивідуального вчинку виникає в хвилину його скоєння. Вилучити з часу неможливо також цінності
корисності й різного роду значущості.
Зовсім інша ситуація з естетичними цінностями: вони не зможуть досягти дієвості існування,
яке реалізоване у вчинках моральних цінностей,
оскільки завжди залишаються у сфері інтенціонального буття. Зрештою, у своїх міркуваннях
теоретик наполягає на автономності естетичних
цінностей. До речі, ця думка перегукується з тезою
І. Канта щодо безкорисності почуттів. Повертаючись до ідеї автономності естетичних цінностей,
зазначу, що ця думка не суперечить ні європейським теоріям мистецтва, ні теорії “католицької
естетики”, однак суперечить позиції соцреалізму,
у якому функціональність стоїть на першому плані
у вигляді ідеологічності, політичної доцільності й
виховної спрямованості.
Щодо інтенціонального буття естетичних цінностей… Тут, безперечно, відштовхуватись потрібно від того, що естетика — це наука про становлення та розвиток людської чуттєвості, яка має дати
“в перспективі шлях руху до довершеності. Ця
довершеність може бути притаманна людині, яка
має розвинену чуттєвість і яка, по-перше, розуміє
складність розвитку почуттєвого і, по-друге, тяжіє
до того, щоб її чуттєвість збіглася з довершеністю”
[5, 6]. Цей “збіг” чуттєвості з довершеністю, за
Р. Інґарденом, можливий лише завдяки інтенції.
Потрібно зазначити, що, згідно з феноменологією (Е. Гуссерль, Н. Гартман, Е. Кассірер, Г. Шпет),
діяльність уяви можлива без естетичної інтенції,
однак естетична інтенція неможлива без діяльності
уяви. За цього будь-який образ існує не просто як
репрезентант певного об’єкта, а вимагає для себе
певного образного простору, у якому він може варіюватися, створюючи різного роду уявлення. Таким чином, в уяві відбувається завжди певне доконструювання. Об’єкт образу пов’язаний зі спробами включення уявного простору образу в поле
сприйняття. Фантазія, на відміну від уяви, яка, першою чергою, варіює образи за принципом асоціації,
розуміється як ідеальне оперативне перетворення
початкового переживання: вона не скута жодною
78
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буттєвою даністю предмета і її межами, вона представляє предмет у, так би мовити, можливому бутті,
конституюючи можливе суще. Як слушно зауважує
Є. Скороварова, “у такий тип буття феноменологічна естетика вкладає основу існування естетичного
об’єкта, яким переважно виступає мистецтво, що
розкриває й виражає можливе буття, яке не дано
в початковому досвіді переживання” [14]. До того
ж, у феноменологічній естетиці будь-який інтенціональний акт у своїй основі є пізнавальним. Не є
винятком з цього і сфера естетичного досвіду.
Р. Інґардена ж більше цікавить не гносеологічна проблема естетичного, а, як уже зазначалось,
онтологічне існування ідеальних предметностей.
Естетик пропонує говорити не про “інтенціональні
акти”, а про “акти-інтенції”, оскільки є “інтенціональні” предмети, які можуть бути не тільки реальними — річчю або психічним актом у реальному
просторово-часовому світі, — але й ідеальними —
сутністю, значенням. У цих актах ми щось схоплюємо, визначаємо ставлення до кого-небудь, на перший план виходить особливий спосіб звернення,
у якому людина у своєму сприйнятті або мисленні звертає свою увагу на якийсь об’єкт. Інтенція
розкриває специфіку безпосереднього пізнання, і
на цій основі закладається фундамент нової теорії
свідомості та — відповідно — досвіду свідомості.
Але що ж таке “досвід”?
За Е. Гуссерлем, досвід — це знання, отримане
під час безпосереднього зіткнення з реальністю,
логічно вивірене, “за яким вимірюється й визначається хід і правильність мислення, за образом
каузальних законів; окремі ж відхилення від норми легко відносяться на рахунок неясних впливів.
…Кожне пізнання закону покоїться на досвіді, але
не “кожне виникає з нього через індукцію. ...Будьяке пізнання “починає з досвіду”, але з цього не
випливає, що вже внаслідок цього воно “виникає”
(entspringt) з досвіду” [3, 73, 79]. Адже “будь-яка
єдність досвіду, як-то: емпірична єдність речі, процесу, порядку і відносин речей, є феноменальною
єдністю завдяки відчутій співналежності частин,
що однаково виділяються, і сторін явленої предметності” [4, 34].
Іншими словами, для засновника феноменології
досвід — це початкове споглядання або інтуїція, і
вже в первісному, справжньому досвіді підтверджуються певні пізнавальні результати, їх істинність і
значущість. За цих умов видів безпосереднього зна-

ння може бути стільки, скільки відкривається видів
предметної реальності, оскільки існує кореляція
між властивостями пізнаваних предметів і характером осягаючого відношення. Не потрібно також
забувати, що сприйняття відрізняється від відчуттів, що мають суб’єктивний характер, так само як
“Я” — фізично-тілесно-душевна істота — є щось
інше, ніж його (“Я”), щоденні різноманітні переживання. З цього випливає і своєрідне розуміння свідомості, яка розглядається як відкрита світу, здатна
вмістити в себе всю річ, а не тільки її замінник.
Р. Інґарден, розвиваючи думку Е. Гуссерля, розглядає свідомість як таку, що включає в себе не
тільки акти “Я”, а й щось, що до “Я” не відноситься, а саме: відтінки і смисли того, на що спрямовані акти “Я”. Щоб довести свою теорію, польський
філософ звертається до аналізу художнього твору,
стверджуючи, що ми маємо справу з двома реальностями: витвором мистецтва і “Я” як активним
спостерігачем і читачем (інтерпретатором).
Будь-який літературний твір являє собою щось
багатошарове й послідовне (багатофазове, за Р. Інґарденом). Естетик зазначає, що у творі може бути
від чотирьох шарів і більше, основні з яких: мовний, смисловий, предметний і “видовий” (зоровий або слуховий образ, враження, відчуття). Крім
того, кожному твору притаманна певна невизначеність, незавершеність; “коли предмети окреслені
лише кількома найнеобхіднішими штрихами” [9,
40], тоді потрібна “об’єктивація”, домислювання,
до-конструювання, що приводить до спалаху почуття, яке “тільки виглядає визначеним, а на ділі
лише специфічна його якість постає перед нами і,
так би мовити, заражає нас відповідним хвилюванням. …У цій нестійкості, у відсутності остаточної
завершеності й нерухомості корениться одне з джерел активності якостей охоплюючого нас під час
читання почуття, полягає певна частка його «чарівності». Неповна визначеність специфіки почуття не
тільки наявна в творі, але й відіграє важливу роль у
його мистецькій динамічності” [9, 43].
Ще одна особливість художніх творів — схематичність, що допомагає естетичному сприйняттю,
адже “всяке перевантаження твору різного роду
деталями (наприклад, надто докладна характеристика дійових осіб, нагромадження фактів і т. д.) не
тільки ускладнює сприйняття і виявляється стомливим, але часто навіть призводить до результатів,
абсолютно протилежних тим, на які робився розра79
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хунок” [9, 57–58]. До того ж предмети, зображувані
в творах художньої літератури, несуть у собі відбиток індивідуальності, навіть якщо вони втілюють
загальні типи або характери. “Не загальна ідея людини, а окремі люди знаходять своє зображення в
творах художньої літератури” [9, 47].
Висновок, до якого доходить естетик, полягає в
тому, що твір художньої літератури не є конкретним (або майже конкретним) об’єктом естетичного
сприйняття. Він, узятий сам по собі, є лише ніби
кістяк, що у ряді відносин доповнюється або заповнюється читачем, а у деяких випадках піддається також змінам або перекручуванням. Тільки
у цьому випадку твір мистецтва стає безпосереднім об’єктом естетичного сприйняття та насолоди.
Але, як наголошує Р. Інґарден, ступінь естетичного сприйняття залежить від здатності естетично
сприймати твір реципієнтом.
Р. Інґарден ставить низку важливих не тільки
для естетики, а й для гносеології питань: “Що робить предмет предметом мистецтва й естетичною
цінністю?” “Як виникає естетичне переживання
цього предмета і що воно собою являє?”. І відповідає, що становлення естетичної цінності взагалі,
а тим більше у тому певному образі, у якому вона
з’являється в даній конкретизації твору, залежить
не тільки від самого твору, а й від способу конкретизації його читачем [9, 81]. Багато що залежить
від відтворюючої фантазії читача, від різноманітності його досвіду, від його смаку, від тонкості
естетичного чуття. Спосіб, яким здійснюється це
доповнення, має вирішальне значення як для ступеню правильності реконструкції твору, так і для
естетичної цінності, що знайшла втілення у даній
конкретизації.
Ще один аспект, на якому наголошує теоретик,
пов’язаний з питанням: “Чи є естетичні переживання та відчуття ідентичними реальному предмету?”.
За Р. Інґарденом, “предмет естетичного відчування не ідентичний жодному реальному предмету, і
лише деякі особливим чином сформовані реальні
предмети служать у якості вихідного пункту і в
якості основи побудови певних естетичних предметів за відповідної спрямованості суб’єкта, що
сприймає. За цих умов так зване естетичне переживання — це не одне складне переживання, а деяка
певна їх безліч” [9, 122]. Для того щоб сприйняти
в естетичному відчутті “Венеру Мілоську”, недостатньо протягом миті “подивитися” на неї тільки

з одного ракурсу. Потрібно її “побачити” з різних
боків, під різними кутами зору, навчитися в кожній
фазі переживання на підґрунті чуттєвого спостереження орієнтуватися на видимі властивості Венери
Мілоської, які відкривають її естетичні цінності
в цій перспективі; відчути ці цінні в естетичному
відношенні якості й синтезувати їх, щоб таким шляхом прийти до розгляду “цілісності ансамблю” цих
якостей, і тільки тоді — в особливому емоційному
спогляданні — віддатися “чарам” краси сформованого “естетичного предмета”. Тобто реальний
предмет може сприйматися на рівні звичайного
споглядання, і лише потім починають формуватися
“фази естетичного переживання”.
Але що ж змушує нас абстрагуватися від повсякденного життя і почати займатися тим, що начебто не має стосунку до нашого життя і разом з
тим збагачує його і надає йому іншого сенсу? Що
робить нас не байдужими, викликаючи в нас особливу емоцію — попередню, що дає лише початок
відповідного процесу естетичного переживання,
швидкоплинну емоцію, яка вражає нас? Це одна
своєрідна якість, або безліч якостей, наприклад,
колір або гармонія фарб, якість якоїсь мелодії,
ритм, формат тощо [9, 124]. А далі, як відзначає
Л. Левчук у роботі “Західноєвропейська естетика
ХХ століття” (1997), між попередньою емоцією та
естетичним переживанням Р. Інґарден “вибудовує”
певні “сходинки”, спираючись на які можна аналізувати внутрішню складність естетичного переживання: збудження, що викликається якістю, яке нам
нав’язується в предметі спостереження; момент
приємного (а може бути й навпаки) подиву; форма
закоханості (еросу).
На погляд Р. Інґардена, “у подальшій фазі попередньої емоції це збудження переходить у складне
емоційне переживання, у якому можна розрізнити
такі моменти: а) емоційне й поки все ще зародкове
безпосереднє знайомство з досліджуваною якістю;
б) у певному роді бажання володіння цією якістю
і збільшення насолоди, яке нам обіцяє наочна влада над нею, в) прагнення до того, щоб насититися
якістю, до зміцнення володіння нею” [9, 125].
Згідно з поглядами Р. Інґардена, естетичний досвід має справу не з реальним об’єктом, а з процесом формування власного естетичного об’єкта.
Не потрібно вважати, ніби естетичне переживання
є якимось пасивним і бездіяльним “спогляданням”
якостей на відміну від активної практичної діяль80
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ності. “Навпаки, це фаза дуже активного, інтенсивного та творчого життя особистості; інша справа,
що дані дії не викликають ніяких змін в навколишньому реальному світі і не “розраховані” на це” [9,
133]. Таким чином, весь процес естетичного переживання являє собою поєднання активних творчих
фаз і пасивного відчування, коли споглядання застигає.
Розмірковуючи про гносеологічний аспект “естетичного”, Р. Інґарден наголошує на тому, що недоцільно нехтувати думкою про цінність естетичного предмета, бо вона становить частину інтелектуального вираження й розуміння того, що в
естетичному переживанні проявилося у вигляді
безпосередньо баченого й одночасно якісного ансамблю, що сприймається. Р. Інґарден зазначає:
“Якщо, наприклад, якість, що викликає в нас попередню емоцію, — це стрункість ліній такої форми,
яку може мати людське тіло, то після сприйняття
цієї форми її необхідно розглядати саме як форму
людського тіла, хоча з чисто зорового сприйняття
ми маємо справу зі шматком каменя. Відповідно
до якості даної форми ми створюємо суб’єкт властивостей — людське тіло, а отже, не той суб’єкт
властивостей, який ця форма в дійсності характеризує (тобто шматок каменя або клапоть полотна, покритого фарбами). Те ж саме відбувається і
в іншому так званому «предметному мистецтві»”
[9, 140]. Ми залишаємо сферу реальних предметів
спостереження, підставляючи замість властивостей залишеного реального предмета зовсім інший
суб’єкт властивостей, “оскільки цей новий суб’єкт
властивостей після того, як ми створили його, сам,
своєю чергою, починає проявлятися в конкретних,
наочно даних нам якостях, він відтак набуває характеру деякої особливої істоти, яка стає для нас
реальною” [9, 140].
Далі з’являється фаза сприйняття цього “предмета” суб’єктом. У реакції суб’єкта на “предмет”
превалює естетичне начало, що не виключає різноманітні чутливі реагування, після яких “добудовується” до зафіксованих якостей психічний або
психофізичний суб’єкт властивостей. Людина за
цих умов відчуває як цей предмет, так і певні його
психічні стани, а саме: “зовнішні вираження”, наприклад, форма губ у посмішці, що проявляються
серед даних нам якостей. Усе це, своєю чергою,
веде до радісного захоплення створеним образом,
до “спілкування” з ним. Як наголошує Р. Інґарден,

“справа доходить до особливого спільного життя зі
створеною нами особою, яка однак уже має ніби
власну дійсність і власне життя” [9, 141].
Естетичне начало в предметі “вибудовується” за
допомогою уяви, нашаровуючи інші враження, відчуття й навіть почуття, тобто, так би мовити, проявляються в дії “акти-інтенції”. Тут напрошується
паралель зі Сваном — героєм роману М. Пруста
(1871–1922) “У напрямку до Свана”, який після
миті зустрічі з музичною фразою став розповідати
Одетті, як він закохався в цю фразу. Музична фраза стала гімном його кохання до молодої жінки, до
того ж породила любов до музики, оживила його
пристрасть до живопису. В Одетті він став виявляти схожість з Сепфорою, дочкою Іофора, зображеною на фресці в Сикстинській капелі “Сандро ді
Маріано, якого радше називають Боттічеллі”, тепер
“це обличчя уявлялося йому клубком тонких прекрасних ліній, які його погляд розмотував, простежуючи виток за витком, поєднуючи строгий ритм
потилиці з вибухом волосся і з вигином повік, немов перед ним був портрет, що показував її риси
у всій їх чіткості й чистоті” [12, 235–236]. Дивлячись на Одетту, він згадував фрагмент фрески і
знову прагнув його розгледіти, і дівчина ставала
для нього дорожчою завдяки цій схожості. “Любов
зміцніла, тому що в її основу лягли принципи непорушної естетики... <…> Замість фотографії Одетти
він поставив на письмовий стіл репродукцію дочки
Іофора” [12, 236–237]. Музична фраза Вентейля4,
Одетта і боттічеллівська Сепфора перетворилися в
одне відчуття, в одне почуття, в ірреальний естетичний образ: “Він більше не відчував себе самотнім вигнанцем, тому що вона звернулася до нього,
заговорила напівголосно про Одетту” [12, 358].
Отже, естетичне сприйняття у героя роману
Пруста пов’язане з “актом-інтенцією”, конституюванням, спогляданням і милуванням естетичним
предметом, його автономною цілісністю, чуттєвим
його розумінням, естетичною ідентифікацією, тобто ототожненням одних вражень, відчуттів з іншими. Це не тільки своєрідне “спільне життя”, про яке
писав Р. Інґарден, а й ще “розтягнутий” естетичний
досвід. Адже, на думку польського теоретика, естетично переживати, особливо ж споглядати в наочній формі якісний ансамбль, — це ще не означає
знати, яким є даний естетичний предмет. Але це
знання не можна отримати без естетичного переживання, яке становить форму естетичного досві81
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ду. “Хто починає з суто дослідницького пізнавання
твору мистецтва як деякого реального предмета, а в
естетичному переживанні цього предмета не сформує і не відчує його своєрідного вигляду, той сам
ніколи не зможе отримати знання про естетичну
цінність. З іншого боку, і само естетичне переживання не може дати цього знання, воно дає тільки
досвід, який, як взагалі будь-який досвід, є лише
«половиною» пізнання” [9, 148-149].
Як уже зазначалося, естетичний досвід, за Інґарденом, це не одномоментна подія, а процес, розтягнутий у часі, що проходить через певні фази.
Ці фази являють собою взаємоперехід активних
і пасивних станів естетичного досвіду, у процесі
якого формується естетичний об’єкт. Естетичний
досвід складається спіралеподібно з характерним
поверненням до вже випробуваного, але на більш
високій стадії.
На моє глибоке переконання, інґардівське розуміння такої складної категорії, як “естетичний
досвід”, треба чітко співвідносити з часом її оприлюднення, адже за життя Р. Інґардена послідовно
означеною проблемою займався лише відомий
американський філософ Томас Манро (1897–1974).
З сучасних позицій, коли, завдяки дослідженням
В. Іванова, В. Малахова, О. Павлової і М. Поповича, принаймні в українській гуманістиці, створена
досить переконлива концепція сутності “естетичного досвіду”, ідеї польського естетика — це, насамперед, нариси до розробки складного блоку
питань.
Треба відзначити, що Р. Інґарден наголошує
на відмінності між твором мистецтва і його естетичною конкретизацією, наполягаючи на тому, що
оціночні судження не відносяться до самого твору
мистецтва, а цілком залежать від реципієнта, від
його багатошарової гармонії почуттів, від його
“усвідомлення”. Сам же твір мистецтва — це “чиста можливість”. У творі естетичні об’єкти, що існують як ідеї. За Р. Інґарденом, твір мистецтва має
поліфонічну структуру, що складається з окремих
шарів, які, своєю чергою, визначають естетичну
цінність твору.
Варто також додати, що естетика Р. Інґардена
певним чином пов’язана з його етичною концепцією, адже людина для нього є людиною тому, що
переростає біологічні умови, у яких опиняється, і
на цій основі вибудовує новий світ, не схожий на
колишній. І те, що ми називаємо цінностями, — до-

бро, краса, істинність, справедливість — у фізикобіологічній основі людського світу годі й шукати,
людина створює цю дійсність своїм старанням,
своєю працею, проявом своєї геніальності. “Людина знаходиться на перетині двох світів: з одного вона виростає й переростає його величезним
зусиллям духу, а до другого наближається найціннішими своїми творіннями, ...вона витягує з
себе міць творчого життя...” [8, 42]. Людина в усіх
своїх переживаннях трансцендентна, адже “одного разу виникнувши, безвідносно з якої влади і
на якій основі, Я є сила, яка сама себе множить,
сама себе будує й сама себе переростає в тій мірі,
у якій спроможна зібратися, а не розсипатися на
дрібні миті, підкоряючись стражданню або віддаючись задоволенню. Я — сила, яка живе в тілі й
тілом же використовувана, несе на собі сліди тіла
й не один раз підлягала його дії, але в той же час,
одного разу це тіло поневоливши, здатна звернути всі свої можливості на посилення себе самої.
Я — сила, яка одного разу була викинута в чужий
для себе світ, цей світ вона привласнює собі і навіть більш — з того, що залишається, створює нові,
необхідні для життя творіння. Я — сила, яка хоче
зафіксувати себе в собі, у своїй справі, у всьому, з
чим зустрічається, відчуваючи, що вистачить усього лише миті для ослаблення напруги або забуття,
і саму себе розіб’є, саму себе втратить, знищить.
Я — сила, яка позбавляється від туги, придумуючи найбільші скарби захоплення і щастя і прагне
до їх здійснення, але готова від усього цього відмовитися за одну можливість продовжувати бути.
Я — сила, яка противиться долі, коли відчуває і
знає, що своїм вільним вчинком викликає із небуття те, що залишиться після неї, коли сама вона згорить у боротьбі. Я — сила, яка бажає бути вільною.
І навіть свою тривалість бажає присвятити свободі.
Але живе під напором інших сил, які обступають
з усіх боків, виявляє в собі сама зародок неволі,
варто лише їй розрядитися, знехтувати зусиллями.
І втрачає свою свободу, якщо прив’язується до самої себе. Продовжуватися й бути вільною може
вона тільки тоді, коли добровільно віддасть саму
себе на створення добра, краси й істини. І тільки
тоді існує” [8, 68–69].
Я дозволила собі таке велике цитування, адже
ідея людини та її буття у світі, побудованому на
естетичному досвіді, знайшла своє продовження в
теорії французького філософа й естетика М. Дюф82
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рена (1910–1995), на думку якого “існування у світі” означає, що свідомість є принципом світу, проте
свідомість завжди пов’язана з об’єктом, як і об’єкт
поєднаний зі свідомістю, і саме завдяки естетичному досвіду людина може повернутися до основ
буття, знайти осмисленість свого життя, людяність
власного існування.
Повертаючись до доповіді Римського клубу,
про яку йшлося на початку цієї статті, наголошу на
тому, що сьогодні є нагальна потреба у відродженні
естетики як теорії, як методології художньої критики і, безперечно, як дисципліни.
Підсумовуючи матеріал, викладений у статті,

необхідно визнати, що роздуми Р. Інґардена знайшли своїх послідовників та посідають почесне
місце в історії європейської гуманістики 40–60-х
років ХХ століття. Зрозуміло, що польський естетик
увійшов в історію філософії як учень Е. Гуссерля,
але неупереджений аналіз його ідей дозволяє водночас виявити ту самостійність та самобутність, те
відчуття значущості не лише для естетики, а й для
гуманітарного знання в цілому таких феноменів, як
цінність і досвід, таку повагу до людини й віру в
її здатність “олюднити” власну чуттєвість, що гуссерлівська ідея “життєвого світу” набуває яскравого польського забарвлення.

Примітки:
назвою “Tygodnik Powszechny” відновилося в грудні 1956
року. З цього року на сторінках журналу публікувалися
Кароль Войтила, Владислав Бартошевський, Єжи Завійські, Яцек Возьняковський, Стефан Мечислав Вільканович,
Лешек Колаковський, Станіслав Лем, Збіґнєв Герберт, Єжи
Пільх, Тадеуш Кудлінський і Чеслав Згожельський. З 50-х
років XX століття на сторінках журналу публікувався Чеслав Мілош. “Tygodnik Powszechny” став єдиним польським
журналом, в якому Чеслав Мілош публікував свої вірші
після отримання Нобелівської премії.
3
З цим журналом довгі роки співпрацював Р. Інґарден.
4
Вентейль — вигаданий М. Прустом композитор.

1
Екстерналізм – філософсько-методологічна позиція, в
якій наукове пізнання визначається значною мірою зовнішніми умовами: соціальними, історичними і політичними
взаємодіями. Екстерналізм протилежний інтерналізму.
2
Tygodnik Powszechny — щотижневий суспільнокультурний журнал, заснований кардиналом Адамом Стефаном Сапегою, що виходить у Кракові з 1945 року. У 1953
році видання журналу було заборонено через відмову публікувати на його сторінках некрологу Сталіну. З 1953 до
1956 року видання виходило під іншою назвою “Tygodnik
paxowski” з ідентичною віньєткою, який зберігав нумерацію журналу “Tygodnik Powszechny”. Видання журналу під
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Жукова Наталия Анатольевна
Феноменологическая эстетика Романа Ингардена на фоне европейской гуманистики 40-60-х годов ХХ века:
культурологический анализ
Аннотация. В статье проанализирована феноменологическая эстетика Романа Ингардена на фоне европейской гуманистики 40–60-х годов ХХ века. Отмечается, что, аргументируя свои идеи в условиях развития европейской философии 20–40-х годов ХХ века, польский теоретик отправным тезисом выбирает сравнительный анализ
таких краеугольных понятий, как “реализм”, “идеализм” и “материализм”. Осмысление исторических традиций
сосуществования мировоззренческой плоскости “реализм — идеализм — материализм” заставило Р. Ингардена
заняться онтологией искусства, что позволяло “зацепить” все историко-культурные слои, включая и позднелатинский. Благодаря такому подходу “реализм” приобретал транскультурное значение.
Развивая позитивную позицию, Р. Ингарден искал “золотое сечение” между редуктивными физикалистскими
реалиями и трансцендентальным идеализмом. Показано, что на взгляды и настроения польского эстетика повлияла полемика относительно сути эстетического, инициатором которой выступили представители “католической
эстетики” в Польше в середине ХХ века. В кругах польской церковной элиты популярной становится теория так
называемого “динамического католицизма”, в которой воедино связываются теология, этика и эстетика. Отмечается, что некоторые идеи Р. Ингардена перекликаются с морально-этическими исканиями Кароля Войтылы
(1920–2005) — будущего Папы Римского Иоанна Павла II. Это касается в частности проблемы личности.
Рассмотрена эстетическая теория Р. Ингардена. Эстетический опыт, по Ингардену, это не одномоментное
событие, а процесс, растянутый во времени, который проходит через определенные фазы. Эти фазы представляют собой взаимопереход активных и пассивных состояний эстетического опыта, в процессе которого формирует84
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ся эстетический объект. Эстетика Р. Ингардена определенным образом связана с его этической концепцией, ведь
человек для него является человеком потому, что перерастает биологические условия, в которых оказывается, и на
этой основе строит новый мир, не похожий на прежний.
Ключевые слова: феноменологическая эстетика, физикализм, “католическая эстетика”, эстетическая ценность, эстетическое переживание, эстетическое восприятие, эстетический опыт.

Nataliia Zhukova
Phenomenological Aesthetic of Roman Ingarden on the Field of European Humanistics of the 40–60s of the 20th
Century: Analysis of Cultural Science
Summary. The cultural situation that has developed on the European territories has led to the deformation of the critically reflexive component of aesthetic knowledge and the devaluation of the phenomenon of “aesthetic value”. The search
for ways of transforming or updating the aesthetic and artistic foundations of postmodernism led to the actualization of the
experience of theoretical quest during the twentieth century. The phenomenological aesthetics of Roman Ingarden is also
in the context of the aforementioned. Arguing their ideas in the development of European philosophy of the 20–40s of the
twentieth century, the Polish theorist selects a comparative analysis of such key concepts as “realism”, “idealism” and
“materialism”. Understanding the historical traditions of the coexistence of the ideological plane, “realism — idealism,
materialism” made R. Ingarden engage in an ontology of art, which allowed “to touch” all historical and cultural layers,
including the late-Latin ones. Due to this approach, “realism” acquired transcultural significance.
Developing a positive position, R. Ingarden sought a path between reductive physicist realities, popular among the analytic philosophers of his time, and the transcendental idealism adopted by E. Husserl.
One cannot overlook one more factor, which also influenced the views and mood of Polish aesthetics. I mean the polemic
in Poland in the middle of the twentieth century regarding the essence of aesthetics. The initiators of the clarification of the
essence of aesthetics were the representatives of the so-called “Catholic aesthetics”. In the circles of the Polish ecclesiastical
elite, the theory of so-called “dynamic Catholicism”, in which theology, ethics and aesthetics link together, becomes popular. The main problem of this theory is the problem of person’s spirituality. It is noted that some of R. Ingarden’s ideas are
echoed with the moral-ethical quest of Karol Wojtyla — the future Pope John Paul II. This applies, in particular, to personality problems.
A peculiar focus of scientific insights of R. Ingarden becomes a problem of values, primarily aesthetic and moral ones.
According to the position of the Polish philosopher, the work of fiction is not a real (or almost real) object of aesthetic perception. It, taken on its own, is just like a skeleton in the number of relationships supplemented or filled by the reader, and
in some cases also subjectes to changes or distortions; the work of art becomes a direct object of aesthetic perception and
pleasure only in this case. However, as R. Ingarden stressed, the degree of aesthetic perception depends on the ability to aesthetically perceive the work of the recipient. R. Ingarden puts a number of important issues not only for aesthetics but also for
epistemology. What makes an object an object of art and of aesthetic value? How does the aesthetic experience of this subject
arise? What does it represent? And it corresponds to the fact that the formation of aesthetic value in general, and especially
in that particular form in which it appears in this concretisation of work, depends not only on the work itself but also on the
method of concretisation by his reader. Much depends on the reproductive fantasy of the reader, on the diversity of reader's
experience, taste, subtlety of aesthetic sensation. The way in which this addition is carried out is crucial both for the degree
of fidelity to the reconstruction of the work and for the aesthetic value embodied in this particularisation.
Aesthetic experience, for Ingarden, is not a one-time event but a process extending over time that passes through certain
phases. These phases represent an interconnection of active and passive states of aesthetic experience, in the process of
which an aesthetic object is formed. Aesthetics of R. Ingarden is in some way related to his ethical concept: a man for him
is a man because he has overgrown the biological conditions in which he finds himself, and on this basis, a person builds a
new world that is dissimilar to the former.
Keywords: phenomenological aesthetics, physicalism, “Catholic aesthetics”, aesthetic value, aesthetic emotional experience, aesthetic perception, aesthetic experience.
Стаття надійшла до редакції 25.03.2018
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Анотація. У статті досліджується дитячий феномен громадянина-споживача. Мета статті — проаналізувати культурний
дитячий феномен громадянина-споживача в дитячих медіа-ресурсах.
У нашому дослідженні увага зосереджена переважно на Сполучених
Штатах. Історично склалося, що домінування американського бізнесу призвело до появи ідеологічно зарядженої тези про культурний
імперіалізм, який, як правило, пов’язаний з одностороннім домінуванням американської культури над усіма іншими світовими культурами.
Насправді ж культури стійкі й розвиваються самостійно. Але
існує дещо ще більш важливе для теорії й практики: глобальна культура — це не американська культура, незважаючи на непропорційно велику частку американського бізнесу в індустріях культури. Це
означає, що пласт глобальної культури, який сформувався навколо
споживацтва та брендингу, засвоює культурні продукти найрізноманітнішого походження та доставляє їх в індивідуалізовані блоки,
щоб максимально збільшити свою комунікативну потужність на
кожному з цільових ринків.
У результаті світова індустрія розваг, яка підтримує рекламу
й, одночасно, сама по собі підтримується завдяки їй, є основним каналом для створення споживчої брендової культури. Розважальна
індустрія Сполучених Штатів, про що свідчить дитяча мережа
Nickelodeon, є одним із небагатьох гравців у цій галузі, але не єдиним.
Глобальна індустрія розваг поширює не тільки американську культуру, але й будь-який культурний продукт, який добре продається
як на глобальному рівні, так і в його кастомізованій (“за запитом”),
культурно-специфічній формі.
Глобальні медіамережі новин у всьому їх різноманітті прагнуть
до створення цієї комунікативної публічної сфери, яка об’єднує країни й культури в єдиному цілодобовому просторі глобальних інформаційних потоків, як показала С. Бенет-Вейзер у своєму дослідженні
дитячої мережі Nickelodeon.
Ключові слова: дитячий феномен, громадянин-споживач, глобальна мережа, глобальна споживча культура, виховання, медіаресурси, дитяча мережа Nickelodeon.

Актуальність дослідження пов’язана із загальною кризою суспільства, у якому більшість “не знає за якими зірками
жити” (X. Ортега-і-Гассет), і це “незнання” передається новим
поколінням. Особливо вразливим у цих умовах є духовне життя дітей, тобто життя тієї частини суспільства, яка визначає
майбутнє.
© Тетяна Гаєвська, 2018
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Мобільний зв’язок і всебічна комп’ютеризація,
разом із публічними контрактами, немислимі раніше, уже починають змінювати способи спілкування, поведінки, трудової та творчої діяльності,
конкуренції, купівлі-продажу, а також управління. Сучасні медіа-ресурси стали найважливішим
інститутом культурної спадкоємності. З появою
нанотехнологій і конвергенції мікроелектроніки
та біологічних процесів і матеріалів кордони між
людським життям і життям машини розмиваються,
оскільки мережі розширюють можливості їх взаємодії із внутрішнього Я на всю сферу людської
діяльності, виходячи за межі часу і простору.
Мета статті — проаналізувати культурний дитячий феномен громадянина-споживача в дитячих
медіа-ресурсах. У нашому дослідженні увага зосереджена переважно на Сполучених Штатах, тому
що з часів Другої світової війни саме цьому державному утворенню належить провідна роль у формуванні медіа-ресурсів. Таким чином, спостерігається тенденція до того, що сильні сторони й недоліки
спочатку виявляються в Сполучених Штатах, а вже
потім поширюються по всьому світові.
Аналіз специфіки, значення медіа-ресурсів та їх
впливу на супільство досить широко представлений
у роботах як зарубіжних (А. Базен, Р. Барт, Д. Белл,
Ж. Бодрійар, Ф. Кітлер, Н. Луман, М. Кастельс,
Д. Рашкофф, Р. Харріс, Д. Брайант, С. Томпсон),
так і українських (Ю. Богуцький, В. Демещенко,
Н. Корабльова, В. Судакова, Г. Чміль) дослідників.
У філософсько-культурологічному дослідженні вчених Г. Чміль та Н. Корабльової зауважується, що “сучасна дійсність у своїй підставі як буття
сущого перетворилася на потік інформації, головним носієм якої є електронні, цифрові медіа, які
і формують медіа-реальність або медіа-індустрію,
медіа-культуру” [12, 59].
Одним із найважливіших досягнень технологічної науки, особливо кінця ХХ — початку ХХІ
століття, як зазначає Н. Жукова, є доступність інформації завдяки медіа [3, 72]. Погоджуючись із
дослідницею, що “...медіатекст є постійним джерелом впливу, що формує знання про світ та роль у
ньому людини. Так, зокрема, сучасні діти раніше
дізнаються про світ дорослих, який, завдяки медіа, уже не є для них таємницею. Та й для дорослих мас-медіа є важливим джерелом національної
та культурної соціалізації. Отже, медіа створюють
аналог дійсності, що сприймається більшістю (се-

редньостатистичною людиною) як реально існуюча, а відтак, як така, що виконує функцію “канону
поведінки»” [3, 77].
Дослідження В. Судакової показують, що в цілому проблематика медійності за допомогою сучасних електронних технологій формує публічну
сферу, простір публічності, який набуває якостей
одночасно виробника, споживача, замовника інформаційного продукту [10, 17].
Дійсно, як стверджує В.Демещенко, завдяки
інтерактивності мережі Інтернет змінилася форма комунікації між суб’єктами, а саме: поступово
зникають “посередники” такого спілкування, які
одночасно і є “виробниками” інформаційного продукту, поступаючись місцем його “споживачамреципієнтам”, які можуть долучитися до регулювання потоків інформації, більше того, такий вид
комунікації набуває творчого характеру, з’явилося
навіть таке поняття, як “суспільна журналістика”
[2, 126].
Що стосується наукових та публіцистичних робіт у межах теми “Телебачення для дітей”, то основний масив спеціальних праць з вивчення припадає
на радянський період, коли виробництво телепрограм, призначених для дітей, мало системний характер [5; 8; 9].
Після 1991 року держава все більше відступала
з соціальної та культурної сфер життя суспільства.
На зміну радянським цінностям прийшли ринкові,
і задавати тон на телебаченні, у тому числі й на дитячому, стала комерційна ефективність і політична доцільність. Діяльність державних органів, які
в радянську епоху здійснювали освітньо-виховну
політику, суперечила імперативам реального життя суспільства. Соціальний контроль за життєдіяльністю дітей, їх моральним розвитком і поведінкою був значною мірою послаблений. Дитяче
телебачення, що існувало як структурний підрозділ освітньо-виховної системи, було відправлене у
вільне плавання [13].
Детальний аналіз дитячого телебачення був
зроблений у фундаментальній праці І. Пенчук
“Телебачення для дітей в Україні: інформаційноемоційний і змістовно-тематичний потенціал” [6].
У дисертаційному дослідженні І.Пенчук послідовно, усебічно виклала передумови появи, історію
становлення та розвитку телебачення для дітей в
Україні, починаючи від виходу в ефір перших експериментальних передач у 1939 р. і до 2011 р. Автор87
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ка проаналізувала міжнародний досвід у створенні
телевізійної продукції таких країн, як Австралія,
Великобританія, Індія, Німеччина, Франція, США,
Японія, країн Африки та Латинської Америки.
Але, на жаль, сучасні вітчизняні дослідження
з проблематики культурного дитячого феномену
громадянина-споживача у дитячих медіа-ресурсах
порівняно із зарубіжними є недостатніми. Формування глобальних мультимедійних бізнес-мереж
стало можливим завдяки державній практиці та
інституційним змінам, спричиненим ринковою політикою, яка поширилася по всьому світу з 1980-х
років [4, 75].
Медіа-ресурси вже повністю захоплені корпоративними інтересами. Їх метою є не тільки продавати товари та зміцнювати споживчу культуру,
а й створити політичну культуру, яка прирівнює
корпоративні інтереси в суспільній свідомості до
загальнолюдської. За словами американського експерта з питань розвитку бізнесу Пола Хокена, “на
нашу свідомість впливають нав’язливі засоби масової інформації, що знаходяться на службі в корпоративних спонсорів, які поставили собі за мету перебудовувати реальність таким чином, щоб глядачі
повністю забули про світ навколо них” [16, 132].
Кожен ранок від півмільйона до одного мільйона людей у різних кутках світу, прокидаючись,
вмикають комп’ютер, залишаючи реальний світ,
щоб з головою зануритися в найприбутковішу комп’ютерну гру — гру в гроші [15, 1]. Коли
комп’ютери працюють у режимі реального часу,
вони вступають у світ кіберпростору, побудованого
з чисел. У ньому створені складні правила, у яких
репрезентуються гроші, що перетворюються на нескінченну різноманітність форм, кожна з яких має
свої характерні ризики й репродуктивні властивості. Не залишається осторонь і дитяча аудиторія.
Медіа-ресурси Сполучених Штатів з кінця Другої світової війни поставили за мету викликати в
аудиторії жагу до споживацтва продуктів. Світ по
той бік телеекрану став фантастичною виставкою
автомобілів, побутових електроприладів, життєвих стилів та соціальних поглядів, що розпалюють “святкове” багаття консьюмеризму. Створення
всесвітнього національного медіа було ще більш
успішним, ніж очікувалось під час задуму виробниками ринку. І вже на початку 60-х років у медіа
був створений новий світ зі своїми правилами й законами. Зростаючи, діти заглиблювалися в медіа-

світ, витрачаючи на нього більше часу, ніж на реальний. Медіа-сфера стає новим середовищем для
них. Уся увага суспільства спрямовується на нове
середовище, надаючи йому величезної внутрішньої цінності.
Американський медіавед Д. Рашкофф констатує, що медіа- сфера стала поводитися як живий
організм — система не менш складна, масштабна
й самодостатня, ніж сама природа. Як і будь-який
біологічний об’єкт, вона прагнула рости. “Харчуючись” доларами тих, кому все ще здавалося, ніби
вони будують замкнуту споживчу культуру, медіа
розширилися до меж тієї приголомшливої всесвітньої павутини, якою ми насолоджуємося сьогодні.
Мережеві та незалежні медіа породили супутникові об’єднання, кабельне телебачення, телефонний
маркетинг, комп’ютерні мережі, відеоплеєри й домашні “торгові клуби”, наші медіа-мережі могли
досягти й торкнутися кожного [7, 16].
Нова медіа-культура замінила дітям батьків, які
залишалися вдома на самоті, а радіо — для одиноких і розлучених стало кращим другом. Маркетологи зрозуміли, скільки людей втягнуто у взаємодію
із медіа, і почали “розкручувати” їх як найважливіший товар. Ринкові виробники усвідомили, скільки
людей втягнуто у взаємодію із медіа — настала ера
реклами для медіа як найважливішого товару. Найновішими й кращими товарами стали телевізори та
інші медійні товари. Телевізійні рекламні ролики
немедійних товарів — таких, як автомобілі та дезодоранти — могли конкурувати один з одним тільки
шляхом уведення у відеоряд телевізорів-усерединіінших-телевізорів. Основний акцент у засобах масової інформації перемістився безпосередньо на
медіа. Це призвело до того, що в певний момент
рівновага влади в медіа була порушена назавжди.
Виробники ринку стали заручниками інтересів
медіа. Як і будь-який живий організм, медіа прагнули до комунікації зі своїм природнім середовищем — усіма тими людьми, для яких вони стали супутниками, батьками або друзями. Перший контакт
між медіа та своїми творцями зробила компанія під
назвою “Одіссея”. У 1970-х роках ця компанія випустила першу ігрову телеприcтавку під назвою
“Понг”. Доктор Тімоті Лірі — культова фігура 60-х
і 70-х років, названий шанувальниками “психоделічним гуру”, психолог (доктор наук), письменник, актор — прославився своїми радикальними
теоріями в області психології та експериментами з
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ЛСД, спрямованими на зміну свідомості. Уважався
експертом з впливу нових технологій на людську
свідомість, привітав винахід “Понга” як важливий
поворотний пункт у розвитку сучасної культури,
зокрема революції відеоігор: “Понг” — була першою дитячою грою, яка дозволяла переміщувати
об’єкти на екрані телевізора. Движок в “Понгу” —
це майже справжній курсор, так що персональний
комп’ютер можна сміливо вважати прямим спадкоємцем цієї гри. Виникнення феномена “Nintendo”
було не менш важливою подією, ніж винахід друкарського верстата Гутенберга. Виникло нове покоління дітей, які, зростаючи, знали, що можна
впливати на дії, які відбуваються на екрані. “Матір
з батьком, діти “бебі-буму” (“Бебі-бум” — букв.,
“Бум немовлят”, різке збільшення народжуваності
в перше десятиліття після Другої світової війни),
стовбичать на другому поверсі у вітальні й пасивно дивляться новини або “прайм-таймові” програми — точно так само, як в дитинстві вони пасивно
дивилися діснеївські мультики. А поверхом нижче, у дитячій кімнаті, їхні діти активно змінюють
“картинку” на екрані. “Чим вони там займаються?” — “Вони вперилися в своє довбане “Нінтендо”! Замість того, щоб сидіти тут і дивитися освітні
телепрограми!” Та не може бути ніяких “освітніх
телепрограм”! Це справжній оксиморон. Здатність
змінювати “картинку” на екрані — ось справжня
могутність!” [7, 17].
Адаптуючись до вимог ринку дитячих товарів
творці споживчої культури, не підозрюючи, наділили могутністю ті самі маси, якими намагалися маніпулювати. Творці ринку були зацікавлені у продажу своїх товарів і прийняли філософію “Дамо дітям
того, чого вони хочуть”. Створивши ринок дитячих
товарів, вони зародили дитячу культуру, яка мала
свої специфічні потреби та запити. Вони створили
те, що зараз називається “Поколінням Ікс” — перше покоління американців, повністю втягнутих у
симбіотичні взаємини з медіа.
Народжені після 1960-го року іксери, представники “Покоління Ікс”, були названі так на честь
роману Дуга Коупленда “Покоління Ікс” (своєю
чергою, названого так на честь групи Біллі Айдола) — книги про дітей, чиї життя склалися не зовсім
так, як їм обіцяли, “Зграя Бренді” або навіть “Сімейство Партрідж”. Вони виробили своє ставлення до медійних презентацій навколишнього світу.
Природня здатність змінювати “картинку” на екра-

ні в них конкретизувалася в неповазі до “святинь”
ідеології поп-культури. Вони з ігровою легкістю
отримують, засвоюють та маніпулюють медіа. Їхнє
ставлення до медіа активне за своєю природою.
Ставлення батьків до “Нінтендо” здебільшого
зневажливе, як на їх думку, за беззмістовність та безглуздість. Але завдяки цій грі в іксерів з’являється
шанс використовувати потенціал реальної, але опосередкованої медіа інтерактивності, яка буде доступна їм, коли вони стануть тинейджерами й досягнуть технологічної зрілості. “Нінтендо” навчив
їх користуватися медійним обладнанням. Наступним етапом для них буде участь у комп’ютерних
конференціях та виготовленні відео, що дозволить
їм взаємодіяти з іншими людьми. Комп’ютерні мережі й комп’ютерні конференції вже замінили “суспільні вітальні” й шкільні дискотеки для багатьох
молодих американців, які бажають спілкуватися
там, де за ними не будуть спостерігати їхні батьки.
І навіть сімейні пікніки здаються неповноцінними
без відеокамери й можливості зняти сюжет для
“Найсмішніших американських домашніх відео”.
Поява інтерактивної технології збільшує здатність
вступати в контакт з медіа.
Для успішної торгівлі корпорації вдаються до
послуг соціологів для вивчення попиту, що надасть можливість проаналізувати ринок. Проводячи опитування, корпорації визнали, що потрібно
розширювати вікову категорію і йти до найменших
споживачів, бо “якщо ви чекаєте, поки дітям виповниться вісімнадцять років, щоб продати їм свій
товар, ви, швидше за все, не зумієте завербувати їх
в якості споживачів вашої продукції” [7, 96].
Дитячий маркетинг став найперспективнішою
тенденцією у світі реклами. Діти у віці до семи
років особливо уразливі для реклами, у цьому віці
вони не здатні відрізняти жадібність прибутку від
доброго наміру. Дослідження, які були проведені в
1970-ті роки в США, встановили, що на питання,
кому діти повірять більше: батькам, які щось стверджують, чи телевізійному герою (навіть мультиплікаційному, такому, як Тигр Тоні — талісман бренду
Frosted Flakes), який стверджує зворотнє, більшість
опитаних маленьких дітей сказали, що більше повірять телевізійному героєві [7, 96].
Таким чином, для корпорацій відкрився новий
віковий сегмент. Для вдалого просунення продуктів потрібна й нова стратегія. Метою такої стратегії
є виховати майбутнього громадянина-споживача.
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Навіть готельні комплекси стали використовувати
дітей у рекламних цілях: розсилаючи рекламні брошури готелів, у яких вони зупинялися з батьками.
Мета таких заходів у тому, щоб діти набридати
батькам, благаючи їх повернутися туди.
Цікавим є той факт, що сама ідея дитячих телевізійних програм виникла саме тому, що рекламодавці шукали способи використовувати новий електронний засіб масової інформації для продажу своїх товарів. Перші телевізійні мультфільми були створені
спеціально заради реклами солодких пластівців. Реклама, спрямована на дітей, — це зовсім нове явище. Ще в 1912 році з’явилися коробки з пластівцями
“Cracker Jack” всередині з іграшкою. Це змушувало
дітей просити батьків купити їх [7, 98].
Сучасні діти набагато більше, ніж їхні батьки
свого часу, піддаються рекламі. Але, напевне, набагато важливіше те, що між сучасною рекламою
та рекламою попереднього покоління існує велика
різниця. У попередній рекламі батьки зображалися
як стовпи мудрості, вони добре знали, що краще
для їхніх дітей. Діти, зі свого боку, були сповнені
подиву й невинності, і палко бажали зробити приємне мамі й батькові. Існували, звичайно, стереотипи, пов’язані зі статтю дитини: дівчата мріяли про
ляльок, а хлопчики — про ковбоїв та індіанців, але
підняти дитину на бунт проти своїх батьків — не
входило тоді в плани рекламодавців [7, 98].
Зазначимо, що глобальна інтеграція вертикальної промисловості полегшує доставку брендів через
безліч каналів, що підтримують один одного. Крім
того, еволюція новин в інформаційно-розважальні
програми розширила сферу споживацтва, включаючи соціальну та політичну, змішуючи світові
події та місцеву політику з театралізованими звітами про погоду й демонстрацією споживчих товарів і послуг. Економічна демократія часто набуває
екранного характеру і, як один з варіантів агону,
відображає наявні ризики, які вивільняються за допомогою шоузації, ініціює активізацію політичних
процесів з їх чіткою спрямованістю, розподілом
ролей (є свої режисери, диригент, сцена, провокатори, обвинувачі, адвокати) [1, 53].
Дитячу мережу Nickelodeon можна визначити,
як джерело значної частини цього глобального культурного виробництва та дистрибуції. Nickelodeon —
глобальний бренд, що належить одному з найбільших медіа-гігантів світу Viacom, залучаючи
3,9 млрд. дол. США в материнську компанію [14].

У 1996 році в Діснейленді була проведена конференція з маркетингу під назвою “Дитяча сила 96”.
На цій конференції виступив комерційний директор
“Макдоналдза” з основною доповіддю — “Послаблення батьківських заборон”, таким чином визначивши основну ідею конференції — оголошення
війни батькам. На конференції маркетологи відкрито визнали батьків як перешкоду у своїх планах,
для того щоб можна було, висловлюючись термінами, якими користуються маркетологи, “узяти дітей
у полон, привласнити їх і затаврувати”. А для цього
необхідно нейтралізувати спроби батьків захистити своїх дітей від комерційного тиску. Кожен доповідач розвивав зазначену стратегію: зображати
батьків дурнями й несучасними, яким не вистачає
розуму, щоб зрозуміти, що їх дітям потрібні товари,
пропоновані рекламодавцями. Цей спосіб нейтралізував батьківський вплив, звільнивши шлях до
душі й тіла дітей.
Ще одна теза, яка пролунала на конференції від
консультанта із маркетингу Пола Курніта: “Антигромадська поведінка в гонитві за якимось товаром — це добре”. П. Курніт натякнув на те, що кращий спосіб для рекламодавців досягти контакту з
дітьми — це спровокувати їх на грубу або й навіть
на агресивну поведінку, що приведе до бунту проти сімейної дисципліни [7, 99]. Отже, дітям з цього
часу пропонують агресивну рекламу, а так як реклама на той момент уже стала нормою для наслідування рекламних зразків, то й агресія вже стає нормою.
І в цій тезі криється загроза: якщо груба, агресивна
поведінка стає для дітей нормою, то якого ж рівня
повинна буде досягти їх агресія, щоб вони насправді відчули себе бунтівниками? Сьогодні нам відомі випадки виходу такої агресії по всьому світу. На
жаль, ця проблема існує і в Україні.
Таким чином, з цього часу вперше в історії людства складається ситуація так, що діти отримують
інформацію не від сім’ї, школи, церкви, а від тих,
чиєю метою є продаж. Середньостатистична дванадцятирічна дитина в Сполучених Штатах постійно піддається атаці комерційних рекламних повідомлень. І тільки близько півтори години на тиждень
вона проводить час, розмовляючи зі своїми батьками про що-небудь важливе [7, 97].
Маркетологи ефективно використовують дітей
у тиску на батьків, змушуючи їх робити дорогі покупки, починаючи від розкішних автомобілів, курортів і не обмежуючись заміськими будинками.
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Сьогодні в усьому світі політичний вибір представлений як споживчий, оскільки політики з’являються в популярних медіа-програмах, щоб заявити про себе і просунути свою кандидатуру серед
інших кандидатів (продуктів, як одну з “улюблених
речей”). Наслідком цього явища є націоналізація
споживчого вибору й корпоративних брендів. Особливо після подій 9/11 продукти рекламуються за
допомогою патріотичної стратегії, наприклад, дитяча мережа Nickelodeon позиціонує себе як нація.
Американська дослідниця Сара Бенет-Вейзер
у період з 1985 по 2005 роки аналізувала дитячу
мережу Nickelodeon. Під час дослідження мережі
С. Бенет-Вейзер консультувалася з професіоналами в галузі медіа індустрії, брала інтерв’ю у дітей,
що були споживачами продукту дитячої мережі,
а також опрацювала висвітлення мережі у пресі.
Спиралася на наукові дослідження науковців, що
вивчають зростаючі зв’язки між політичним громадянством і споживацтвом, таких як Джудіт Левін,
американська журналістка й громадянська діячка,
Тобі Міллер, міждисциплінарний соціолог British/
Australian-American, автор книг, статей з медіа,
консультант з телебачення й радіопередач.
У своєму досліджені вона розглядає засоби, за
допомогою яких дитяча мережа інтерполює своїх
глядачів як громадян-споживачів. Вона стверджує,
що, незважаючи на комерціалізацію, Nickelodeon
фактично створює середовище, у якому “народжуються громадяни-споживачі” [14, 5]. Бенет-Вейзер
пропонує переглянути традиційні уявлення про
громадянство. Вона аргументовано заявляє щодо
необхідності переосмислення категорій політичного громадянства та споживацтва, пояснюючи, що
вони невід’ємні від практики споживання.
У 1990 році Nickelodeon запустив кампанію
“Nickelodeon нація”. У рамках цієї кампанії була
розроблена бізнес-стратегія: підготовлені випуски
новин для дітей, у яких розглядалися політичні та
соціальні проблеми, проведені вибори “Президента” (“Kids Pick the President”), після чого мережа
оголосила себе Нацією “Nickelodeon Nation”. З цього часу Nickelodeon почав використовувати лінію
тегів: “Ми обіцяємо прихильність дітям” [14, 95].
Nickelodeon визначає й надає громадянство
дітям-споживачам у термінах “прав” і “розширення прав і можливостей”. Розглядаючи дитину в
трикратному статусі дитини-споживача — як теперішніх покупців, потенційних покупців і потен-

ційних покупців уже сімейних покупок. З погляду
ринку, ця стратегія виявилася досить прибутковою.
“Розширення прав і можливостей” стало ключовим терміном у цьому брендинговому дискурсі,
який інтерполював аудиторію як громадянську. Ця
версія громадянства визначається не політичними
діями, а правилами споживання, як зазначає БенетВейзер, — “уповноважена” дитина прирівнюється
до “підкованого споживача” [14, 76].
Хоча може здатися суперечливим твердження,
що вибір “правильної” мережі й придбання товару Nickelodeon наділяється громадянством. Радше
такий покупець відчуває себе частиною споживчої
культури. Бенет-Вейзер відзначає, що політичне
громадянство має розглядатися з економічної або
споживчої точки зору. Те, що люди розуміють політичну риторику, часто пояснюється їх самобутністю.
Споживання для багатьох у США часто розглядається як свого роду ознака культурного громадянства,
особливо серед іммігрантів. У той час, як традиційно доступ до публічної сфери обмежувався власниками (не кажучи вже про місця, які відкриті тільки
для білих чоловіків). У підсумку, вона стверджує,
що “розбіжності між “реальною” національною
ідентичністю та споживчою національною ідентичністю, у кращому випадку, ілюзорні” [14, 96].
Ще одне питання, яке аналізує Бенет-Вейзер,
це неоднозначне ставлення Nickelodeon до питання культури влади для дівчат. Аналіз проводився
за допомогою поєднання дебатів на тему фемінізму Nickelodeon та гендерних питань, презентованих у медіа. Для прикладу дослідниця аналізує
шоу “Tween”, де головна героїня Клариса (Clarissa
Explains It All) очима яскравого, відвертого підлітка розповідає про своє уявлення життя і світу.
Клариса “ламається” з традиційною жіночністю,
затверджується за допомогою розумного монологу,
який промовляє прямо в камеру, і розумно критикує традиційні концепції жіночності, популярності
та інших міфологій, які впливають на життя дівчат.
Бенет-Вейзер стверджує: “Як і сам постфемінізм,
авторитет персонажа Клариси відображає суперечливу версію громадянства, і тільки “розширення
прав і можливостей” через позиціонування себе, дає
молодим дівчатам доступ до статусу громадянинаспоживача” [14, 129]. Бенет-Вейзер, теоретизуючи,
уважає, що такі уявлення вказують на суперечливу
феміністську позицію, яка створюється для аудиторії різних культурних громадян.
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Бенет-Вейзер критично ставиться до прогресивної форми подання сильних та незалежних
дівчат, але вона вважає, що разом із такими важливими питаннями потрібно звертати увагу й на
проблеми дівчат у їхньому повсякденному житті.
Бенет-Вейзер стверджує, що Nickelodeon успішно
побудував увесь свій імідж навколо терміна “розширення прав і можливостей”, оскільки він зачіпає
соціально-політичну силу, представлену з погляду
жіночої суб’єктивності. Дослідниця приходить до
висновку, що Nickelodeon, розробляючи культуру
для дівчат, одночасно використовує її в своїх цілях.
Бенет-Вейзер не сперечається про “чистий” міфічний політичний проект, швидше вона наполягає
на врахуванні цього моменту в епоху пізнього капіталізму. Не можна позбавити влади дівчину тільки
тому, що вона орієнтована на медіа, але й не можна
виокремити торгівлю з політики.
Наступне питання, яке досліджує Бенет-Вейзер, це питання расової дискримінації в мережі
Nickelodeon, розглядаючи його в контексті історії
телебачення. Бенет-Вейзер пояснює, що расові питання не є проблемою для громадян Nickelodeon,
тому що в даному випадку мультикультуралізм
представлений як культурний товар, який відвертає увагу від постійної расової несправедливості
сучасного суспільства. Раса, як і стать, стає ще одним “безпечним питанням”. Nickelodeon прагне позначити себе як “націю”, створюючи навколо себе
власну аудиторію глядачів у якості споживачів.
Бенет-Вейзер пояснює, що внутрішнє протиріччя
в межах споживчого громадянства полягає в тому,
що прихильність споживачів до різноманітності
малює багатокультурну картину [14, 146].
Дитячий канал Nickelodeon успішно реалізує
політику ідентичності. На думку Бенет-Вейзер, канал побічно зачіпає гей-аудиторію. Бенет-Вейзер
стверджує, що “Нік” “призначений не тільки для
дітей”. Оскільки у своєму програмуванні мережа
використовує двохспрямовану адресу, щоб розширити охоплення аудиторії та задіяти різну аудиторію, у тому числі й дорослу.
Nickelodeon завдяки іронічному гумору приваблює дорослих, звертаючись до їх бажання бути
молодими і йти в ногу з останніми тенденціями.
Найбільш успішним проектом цієї стратегії БенетВейзер уважає надзвичайно популярне анімаційне
шоу SpongeBob SquarePants. Бенет-Вейзер похвалила за тонкі й не настільки тонкі посилання на

“дивну культуру”. Ця коммодифікація політики
гомосексуальної ідентичності являє собою невеликий сегмент і нішевий ринок.
Таким чином, фактично дитяча мережа Nickelodeon створила місце “тільки для детей”, зігравши
на традиційному бінарному коді — конфлікті між
батьками й дітьми. У той час, як суспільні погляди
визначали дорослих відповідальними, а дітей невинними й пасивними, Nickelodeon виставляв дорослих нудними та прогнозованими, а дітей спонтанними, веселими й навіть придуркуватими.
Використовуючи ідеологію “Нас” та “Їх”,
Nickelodeon заявив про те, що діти можуть бути
активними учасниками суспільства й сучасними
користувачами мультимедіа. За свідченями БенетВейзер, дитяча мережа виробила новаторські, ненасильницькі, нестереотипні шоу для дітей; розробила адресну аудиторію, у якій підкреслювалася
повага до дітей, а не поблажливість. Саме з цих
позицій Nickelodeon почав звертатися до своїх глядачів як до громадян.
Отже, діяльність дитячої мережі Nickelodeon
свідчить про виникнення й існування культурного феномену дитячого споживчого громадянства.
Так історично склалося, що домінування бізнесу
призвело до появи ідеологічно зарядженої тези
про культурний імперіалізм, який, як правило,
пов’язаний з одностороннім домінуванням американської культури над усіма іншими світовими
культурами [17]. Насправді культури стійкі й розвиваються самостійно. Але існує дещо ще більш
важливе для теорії і практики: глобальна культура — це не американська культура, незважаючи на
непропорційно велику частку американського бізнесу в індустріях культури. Це означає, що пласт
глобальної культури, який сформувався навколо
споживацтва та брендингу, засвоює культурні продукти найрізноманітнішого походження та доставляє їх в індивідуалізовані блоки, щоб максимально
збільшити свою комунікативну потужність на кожному з цільових ринків [18, 39–59; 19, 359–383].
У результаті світова індустрія розваг, яка підтримує рекламу й, одночасно, сама по собі підтримується завдяки їй, є основним каналом для створення споживчої брендової культури. Розважальна
індустрія Сполучених Штатів, про що свідчить
дитяча мережа Nickelodeon, є одним із небагатьох
гравців у цій галузі, але не єдиним. Глобальна індустрія розваг поширює не тільки американську
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культуру, але й будь-який культурний продукт,
який добре продається як на глобальному рівні, так
і в його кастомізованій (“за запитом”), культурноспецифічній формі.
Глобальна споживча культура — не єдина культурна модель, яка прагне до глобального розповсюдження. Космополітизм, що виникає на стику глобалізації та комуналізму, спрямований на створення глобальної публічної сфери на основі спільних
цінностей глобального громадянства. Глобальні
медіамережі новин у всьому їх різноманітті прагнуть до створення цієї комунікативної публічної
сфери, яка об’єднує країни й культури в єдиному
цілодобовому просторі глобальних інформаційних
потоків, як показала С. Бенет-Вейзер у своєму дослідженні дитячої мережі Nickelodeon [14]. Проте,
слідуючи за С.Бенет-Вейзер та іншими аналітиками, виявляємо, що створення цієї глобальної мережі не нейтральне. Це зміщення відуваєтья у бік
певних цінностей і інтересів.
Німецький філософ і соціолог Е. Фромм у своїй
роботі “Мати чи бути?” зазначає, що характерною
рисою сьогоднішнього суспільства стає феномен
споживацтва. Людина, усе життя якої зосереджене
на виробництві, продажу та споживанні товарів,
сама перетворюється на товар. На “ринку особистостей” людина постає як сукупність речовинних
якостей, які вона намагається продати як найвигідніше для себе. Як на товарному ринку, так і на
ринку особистостей функціонує один і той самий
принцип визначення їхньої мінової вартості [11].
Небезка криється у виробництві суспільством таких людей з відчуженим характером, котрі мають
“маніпулятивний інтелект” і орієнтовані на володіння. Дилема “мати чи бути” є одним із найглибших питань сучасного західного суспільства, та
й не тільки його. Розв’язати її на користь “мати”
означає прирікати людину на існування лише як
споживача, носія “ринкового характеру”, не здатного до переживання всієї гами людських почуттів
та емоцій. Розв’язання на користь “бути” означає

можливість повноцінного життя людини, виявлення нею всіх найкращих моральних якостей.
Вихід із такої ситуації Е. Фромм убачає в зміні
ціннісних орієнтацій свідомості, у зміні самої людини. Щоб його здійснити, треба зайнятися моральним перевихованням людини — змінити “ринкову
орієнтацію” її поведінки на “продуктивну” й тим
самим змінити соціальний характер. Відчуження,
орієнтація на володіння зникають тоді, коли людина усвідомлює внутрішні цінності своєї природи й
починає діяти згідно з ними.
На нашу думку, у сучасних умовах стратегія
виховання та розвитку особистості повинна бути
спрямована на мету розвитку людини, де вона представлена не тільки як соціальна одиниця, але й як
унікальна особистість. У даному випадку особистість визначається як індивідуальне буття суспільних відносин. По-перше, особистість — це соціальне в нас (буття суспільних відносин) і, по-друге,
особистість — це індивідуальне в нас. Соціалізація
дитини повинна здійснюватися через формування
потреби реалізуватися у соціальному просторі через систему прав і свобод. Для успішної соціалізації потрібно особливим чином організувати умови
розвитку особистості дитини:
• підвищення соціальної компетентності;
• розвиток навичок поведінки в повсякденному житті й установок на самостійне вирішення соціальних проблемних ситуацій;
• розвиток почуття особистості; громадянської
позиції.
Дозована та спрямована робота з ними має багато позитивних якостей, особливо на етапі пізнання світу, формування корисних навичок. Дитина
отримує великі можливості для всебічного саморозвитку, освіти та розширення комунікативних
зв’язків. Привабливість масмедійного світу для
дітей обумовлена наявністю “власної території”,
яку складно контролювати дорослим (але потрібно
знаходити варіанти не прямого контролю); можливістю самостійно приймати рішення.
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Гаевская Татьяна Ильинична
Культурный детский феномен гражданина-потребителя в детских медиа-ресурсах
Аннотация. В статье исследуется детский феномен гражданина-потребителя. Цель статьи —
проанализировать культурный детский феномен гражданина-потребителя в детских медиа-ресурсах.
В нашем исследовании внимание сосредоточено преимущественно на Соединенных Штатах. Истори94
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чески сложилось, что доминирование американского бизнеса привело к появлению идеологически заряженного тезиса о культурном империализме, который, как правило, связан с односторонним доминированием американской культуры над всеми другими мировыми культурами.
На самом деле культуры устойчивы и развиваются самостоятельно. Но существуют несколько
более важные факторы для теории и практики: глобальная культура — это не американская культура, несмотря на непропорционально большую долю американского бизнеса в индустриях культуры.
Это означает, что пласт глобальной культуры, который сформировался вокруг потребительства
и брендинга, воспринимает культурные продукты самого разного происхождения и доставляет их в
индивидуализируемые блоки, чтобы максимально увеличить свою коммуникативную мощность на каждом из целевых рынков.
В результате мировая индустрия развлечений, которая поддерживает рекламу и сама по себе
поддерживается через нее, является основным каналом для создания потребительской брендовой
культуры. Развлекательная индустрия Соединенных Штатов, о чем свидетельствует детская сеть
Nickelodeon, является одним из немногих игроков в этой области, но не единственным. Глобальная индустрия развлечений распространяет не только американскую культуру, но и любой культурный продукт,
который хорошо продается как на глобальном уровне, так и в его кастомизированной (“по запросу”),
культурно-специфической форме.
Глобальные медиасети новостей во всем их многообразии стремятся к созданию этой коммуникативной публичной сферы, которая объединяет страны и культуры в едином круглосуточном пространстве глобальных информационных потоков, как показала С. Беннет-Вейзер в своем исследовании детской сети Nickelodeon.
Ключевые слова: детский феномен, гражданин-потребитель, глобальная сеть, глобальная потребительская культура, воспитание, медиа-ресурсы, детская сеть Nickelodeon.
Tetiana Haievska
Citizen-Consumer Cultural Child Phenomenon in Children’s Media Resources
Summary. The purpose of the article is to analyze the cultural phenomenon of the citizen-consumer in children’s media
resources. The study focuses primarily on the United States as, since the Second World War, the United States has a leading
role in shaping media resources. Thus, there is a tendency to see that the strengths and weaknesses first appear in the United
States and then spread around the world.
Historically, the domination of business has led to the emergence of an ideologically charged thesis on cultural
imperialism, which is usually associated with the unilateral domination of American culture over all other world cultures.
In fact, cultures are stable and develop independently. However, there is something more important for theory and
practice: global culture is not American culture, despite the disproportionately large share of American business in the
cultural industries. It means that the stratum of global culture that emerged around consumerism and branding consumes
cultural products of various origins and delivers them to individualized blocks to maximize their communicative power in
each of the target markets.
As a result, the global entertainment industry, which supports and is supported itself through advertising, is the main
channel for creating consumer brand culture. The United States entertainment industry, as evidenced by the Nickelodeon
children’s network, is one of the few players in the industry, but not the only one. The global entertainment industry distributes
not only American culture but also any cultural product that sells well both globally and in its customized (“on request”),
cultural-specific form.
The global consumer culture is not the only cultural model that seeks to spread globally. Cosmopolitanism, which arises
from the collapse of globalization and communism, is aimed at creating a global public sphere based on common values of
global citizenship. Global media news networks in all their diversity seek to create this communicative public sphere that
unites countries and cultures in a single round-the-clock space of global information flows, as S. Banet-Weiser showed in her
research on the Nickelodeon children’s network. However, following S. Banet-Weiser and other analysts, we discover that the
creation of this global network is not neutral. This bias occurs towards certain values and interests. The developed activity
of the children’s network Nickelodeon testifies to the emergence and existence of a cultural phenomenon of a consumercitizen.
German philosopher and sociologist E. Fromm in his work “To have or to be?” notes that the phenomenon of
consumerism is a characteristic feature of today’s society. A man whose whole life is concentrated on the production, sale,
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and consumption of goods, is itself a commodity. In the “personality market”, a person appears as a set of material qualities
that one is trying to sell to the most advantageous for oneself. Both the commodity market and the personality market operate
the same principle of determining their exchange value.
The grumbling lies in the production of the society of such people with an alienated character, who have “manipulative
intelligence” and are oriented to possession. The dilemma of “having or being” is one of the deepest issues of modern
Western society, and not only it. To solve it in favour of “to have” means to condemn a person to exist only as a consumer,
carrier of “market nature”, unable to experience the whole range of human feelings and emotions. The solution to the benefit
of “to be” means the possibility of a full-fledged life of a person, revealing oneself to all the best moral qualities.
The way out of this situation, Fromm sees in changing the value orientations of consciousness, in changing the person
oneself. To implement it, one has to undergo personal moral re-education — to change the “market orientation” in one’s
behaviour to “productive” and thereby change the social character. Alienation, orientation to possession disappear when a
person becomes aware of the internal values of one’s nature and begins to act in accordance with them.
In our opinion, in modern conditions, the strategy of upbringing and personal development should be directed toward
the goal of human development, where the man is represented not only as a social unit but also as a unique person. In this
case, the person is defined as the individual being of social relations. First, the personality is social in us (the existence of
social relations), and secondly, the personality is individual in us. The socialization of the child must be carried out through
the formation of the need to be realized in the social space through the system of rights and freedoms.
Keywords: child phenomenon, citizen-consumer, global network, global consumer culture, upbringing, media resources,
Nickelodeon children’s network.
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Анотація. Основою етнокультурної життєдіяльності національних товариств в Україні є їх цілі та умови функціонування. До
важливого чинника цих умов відноситься, зокрема, політика держави по відношенню до громад усіх національних меншин, що її населяють. Розвідка присвячена аналізу української законодавчої бази
відносно таких категорій як: національна меншина, національна
громада, спілка громад. Висвітлення сучасного стану функціонування вірменських товариств показує, що, загалом, законодавча база
та соціально-правовий устрій в Україні є сприятливим для успішної
життєдіяльності усіх меншин, які її населяють.
Ключові слова: культурне товариство, діаспора, національне
товариство, культурна громада, вірмени, законодавча база, правові
основи громади.

Актуальність. Після проголошення незалежності України та її виходу на міжнародну арену перед державою постало
завдання забезпечити підвалини для розвитку всіх націй і народностей, що проживають на її території. Крім цього, твердження, що важливою складовою етнонаціональної політики
країни, яка відображає рівень її демократичності та дотримання світових стандартів про права людини, є законодавство
щодо національних меншин, набуває все більшої актуальності.
Враховуючи ці процеси, важливо виявити та проаналізувати
стан й перспективи культурної активності національних меншин України та можливостей їх подальшого розвитку.
Стан дослідження. Розвідка у досліджуваній нами проблематиці, в основному, належать до юридичної і соціополітичної галузей та питання нормативно-правового забезпечення
життєдіяльності національних меншин в умовах незалежності
України. Найбільш ґрунтовними з них є дисертації та автореферати таких вітчизняних науковців як: М. Алмаші [2], котрий
розкрив тему захисту національних меншин; О. Биков [4], чия
розвідка зосереджена на конституційно-правовому статусі національних меншин; І. Кушніренко [12], яка зосередилась на
аспекті толерантності та взаємоповаги між етносами України;
Г. Потєряйко [18], Д. Соха [24] та інші. Крім цього, схоже із
нашим питання поставив перед собою С. Рудницький присвятивши дисертаційне дослідження суспільним інтересам польської національної меншини в умовах незалежності України
[23]. Проте, жодне із цих досліджень не розглядає питання
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правових основ та культурних запитів вірменської
діаспори, а висвітлює лише узагальнену інформацію про законодавче забезпечення усіх національних меншин. Тематиці правового становища
вірменської діаспори незалежної України дотична
розвідка Н. Бережної [3], яка розглядає це питання
на прикладі Черкаської громади. Однак, дослідниця лише згадала про деякі документи вірменських
громад не аналізуючи їх докладно. Цю прогалину
ми плануємо заповнити не лише розглядом найважливіших установчих документів, а й проаналізувати у культурологічному розрізі.
Метою дослідження є аналіз нормативно-правових засад етнокультурної життєдіяльності вірменських громад в умовах незалежності України.
Виклад основного матеріалу. Правову основу
життєдіяльності вірменських національних товариств в Україні складають численні джерела. Для
чіткості розуміння їхнього змісту та ступеню реального впливу на практиці пропонуємо їх розподілити на три групи. До першої групи відносимо
законодавчі документи української держави, котрі
регулюють діяльність усіх етносів та громадських
організацій: Декларація прав національностей
України (від 1991 р.), яка гарантує усім національностям право створювати свої культурні центри,
товариства та інші організації, що можуть проводити масові заходи та сприяти створенню національних газет, журналів, видавництв, музеїв, художніх
колективів, театрів, кіностудій [6]; Конституція
України від 1996 р., зокрема, стаття 11, де йдеться про те, що держава сприяє розвиткові етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності усіх
корінних народів і національних меншин України
[10]; нарешті, найбільш докладним і повним документом, що гарантує необхідні умови для функціонування вірменської меншини, є Закон України
“Про національні меншини” від 1992 р. Зокрема,
нас цікавлять деякі статті цього Закону, що регулюють сферу культурної діяльності національних
меншин. Згідно зі статтею 6 ЗУ “Про національні
меншини” держава гарантує усім національним
меншинам права на: автономне користування і вивчення рідної мови, збереження та розвиток національних традицій і символів, релігійне самоврядування і будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить
чинному законодавству України [8]. Вірменські
національні товариства також активно користуються цими правами. Так, відповідно до проведеного

анкетування [22], можемо стверджувати, що майже
при кожній місцевій громаді функціонує недільна
школа з вивчення вірменської мови.
Більш чіткою картина сучасного законодавства,
яке регулює діяльність національних громад в Україні, постає у процесі порівняння зі станом контролю громадської ініціативи в радянський період.
Сьогодні все частіше з’являються наукові розвідки юридичного характеру, що висвітлюють не офіційне, а фактичне становище радянського законодавства стосовно будь яких громадських об’єднань.
Так, С. Соха зазначає, що у період з 1919 до 1985 рр.,
попри конституційне право на об’єднання, панувала дискримінація організацій релігійного характеру,
а також профспілок і кооперативів. Суттєвим моментом був дозвільний порядок створення громадських організацій, що давав змогу правлячій верхівці забороняти ті об’єднання, котрі суперечили існуючій ідеології [24, 21]. Крім цього, О. Биков, дослідник теми національних меншин, зазначає, що
за радянського періоду національні меншини не
мали конституційно-правового статусу суб’єктів
права [4, 6]. Зважаючи на це, проаналізуємо сучасний документ, що визначає положення національних меншин — Закон України “Про національні
меншини”. Статтею 3 цього Закону окреслено
поняття “національна меншина”, як “група громадян, що не є українцями та виявляє почуття національного самоусвідомлення і спільності між
собою”. Крім цього, згідно зі статтею 6 цього ж
закону, держава гарантує усім національним меншинам права на культурну автономію. Цим правом
передбачається мовна автономія, можливість відзначення національних свят, задоволення релігійних та культурно-мистецьких потреб, тощо. Також,
прикметним є положення про охорону історикокультурних пам’яток національних меншин. Торкаючись теми культурних товариств, варто зазначити,
що відповідно до статті 14 цього ж закону, держава
сприяє діяльності національних громад [8].
Ще одним основоположним документом, що
регулює безпосередньо діяльність вірменських громад, є Закон України “Про об’єднання громадян”.
Він визначає громадську організацію як об’єднання
громадян, яке сформоване з метою захисту їх законних інтересів. Згідно із статтею 8 держава забезпечує додержання прав і законних інтересів громадянських об’єднань. Статтею 10 цього ж закону
врегульоване право на заснування спілок між
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об’єднаннями громадян [7]. Зокрема, такою організацією є СВУ (Спілка вірмен України), що об’єднує
більш ніж 30 вірменських територіальних громад й
відіграє важливу роль у координації їх діяльності.
Як свідома європейська держава, Україна у
1995 р. підписала Рамкову конвенцію про захист
національних меншин, метою якої є “досягнення
більшого єднання між її членами для збереження
та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім
спільним надбанням”. Згідно із цією конвенцією
українська держава зобов’язується створити необхідні умови для збереження та розвитку своєї культури та релігії національними меншинами [21, 5].
Недільна школа є важливим та чи не найпершим
пунктом в діяльності вірменської діаспори. Якщо
повернутись до періоду формування вірменських
громад часів незалежності України, спостерігаємо чітко означену спільну рису, яка виявляється в
тому, що кожне товариство, як правило, створює
недільну школу в обов’язковому порядку. Щодо
законодавчої бази недільних шкіл, то спочатку їх
діяльність регулювалась Положенням “Про недільну школу національних меншин” від 04.11.1992 р.
Уніфікація законодавчої бази України зумовила те,
що положення “Про недільну школу національних
меншин” втратило чинність у 2004 р., а, натомість,
з’явилось типове положення “Про культурно-освітній центр національних меншин України”. Порівнюючи два вищеназваних документа, спостерігаємо нововведення, що з’явилось у тексті 2004 р. й визначає основним завданням культурно-освітнього
центру національних меншин — виховання патріотизму, як запоруки розбудови демократичної
України [16].
Н. Бережна слушно наголошує на тому, що
Україна ніколи не була звинувачена з боку міжнародних організацій у дискредитації національних
меншин неналежним законодавством [3, 113]. Із
цим твердженням солідаризується і Д. Волкова,
вказуючи, що норми Конституції України 1996 р.,
що пов’язані з громадськими організаціями, здебільшого відповідають вимогам європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (1950 р.) [5, 9]. Отже, більшість розглянутих законів прописані в межах загальноприйнятих
норм сучасного цивілізованого суспільства. Важливо, що вони не лише декларуються, а й виконуються на практиці, підтверджуючи дієвість законодавчої бази.

До другої групи джерел відносимо міждержавні
документи, за якими реалізуються міжнародні проекти:
• Угода між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Вірменії про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання від
01.03.2001р.;
• Угода між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Вірменії про співробітництво у галузі туризму від 19.07.1999 р.;
• Програма співробітництва між Міністерствами культури України та Вірменії на 2008–2012 роки
(яка передбачає проведення Днів культури Вірменії
в Україні (2011 р.) і, відповідно, України у Вірменії
(2012 р.), тижня кіно, гастролей театральних колективів, інших спільних заходів) [11].
Значну частку міждержавних договорів становлять угоди між містами-побратимами (Києвом та
Єреваном), які регулюють науково-просвітницькі
проекти. До цих документів належать такі: Договір про співробітництво між містами-побратимами
Одесою та Єреваном від 28 липня 2000 року; Угода про встановлення побратимських зв’язків між
містом Київ та містом Єреван від 1 березня 2001
року; Угода про співробітництво між Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка та Єреванським державним університетом від
22 липня 1997 року; Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним
технічним університетом “Київський політехнічний інститут” (Україна) та Державним інженерним університетом (Вірменія) від 26 січня 2004
року [11].
Прикметно, все більшої популярності набувають ініціативні проекти, укладені між представниками громадських організацій, учбових закладів
України та Вірменії. Яскравим прикладом є Міжнародна наукова конференція, присвячена 1030-річчю хрещення Київської Русі та 1000-річчю освячення Київського Собору Святої Софії, яка у 2017 р.
відбулась вже вдруге. Показово, що цей захід проводився за спільною ініціативою вірменської громадської організації, яка зареєстрована в Україні
(АОКС-Україна), Національного заповідника “Софія Київська”, Вірменського національного університету архітектури і будівництва та за підтримкою
Української єпархії Вірменської апостольської
церкви. Тобто, у даному випадку був реалізований
ще один проект міжнародного співробітництва в
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гуманітарній галузі за дієвою підтримкою вірменських громад України.
До третьої групи джерел, що репрезентують правові підвалини діяльності вірменських громад, відносимо установчі документи, які визначають основні цілі, завдання та культурні запити. Розглядаючи
ці документи можна прослідкувати їх спрямованість та основні засади, що визначають характер
діяльності вірменських громад. У процесі аналізу
та співставлення статутів різних вірменських громад виявляється низка особливостей притаманних
кожній громаді, й, одночасно, присутність спільних
рис, що об’єднують всі ці громади у єдиний організм або ж систему. Також важливим моментом у
з’ясуванні правових засад функціонування вірменських громад є аналіз установчих документів, що
характеризують територіальну приналежність та
віковий склад учасників організацій.
Для першої порівняльної характеристики вирішено взяти нові редакції статутів трьох вірменських
громад, дві з яких провадять свою діяльність у межах певної області (Хмельницької та Чернівецької), а
третя — охоплює впливом територію всієї України.
Статут Хмельницької обласної спілки вірменської
національної культури “Арарат” містить сім розділів, у яких описуються основні засади функціонування цієї громади. Основною метою товариства є
задоволення і захист законних соціальних, політичних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, а також спортивних інтересів членів
спілки. Для виконання поставленої мети правління
спілки формулює низку завдань, що стосуються
вивчення і збереження вірменської культури й
мови, захисту прав і свобод вірмен області, а також
обміну досвідом і кооперації з різними організаціями [30, 2]. Отже, діяльність спілки націлена на
захист та підтримку вірменського населення області. Однак, ці статутні положення не вичерпують
увесь спектр заходів організації. Так, вже декілька
років поспіль громада “Арарат” підтримує проведення Всеукраїнського конкурс-фестивалю авторської патріотичної пісні “Чумацький шлях” на
території Меджибізької фортеці.
Дещо інший підхід до справи громадської ініціативи має Чернівецьке обласне вірменське національно-культурне товариство “Аревик”. Відповідно до статуту громади (що складає 8 розділів), головною метою її діяльності є сприяння реалізації
державних програм у галузі національної політики

шляхом забезпечення національно-культурних інтересів вірмен Чернівецької області. Свою діяльність товариство здійснює в багатьох різних напрямках: соціально-культурні заходи, відкриття національних будинків, відкриття бібліотек, сприяння підписці та поширенню газет, журналів вірменською мовою, організація гуртків та мовних курсів,
тощо [31]. В цьому випадку спостерігаємо вплив
постаті керівника громади на її культурні запити. Голова громади В. Давидович є одночасно кандидатом
педагогічних наук, замісником декана інженернотехнічного факультету Чернівецького національного університету та доцентом кафедри загальної фізики. Тому не дивно, що одним із пріоритетів громадської ініціативи товариства “Аревик” є науковопросвітницькі та культурно-соціальні проекти.
Визначальною особливістю цієї громади є й те, що
вона має за мету підвищення правової культури і
правових знань та реалізовує заходи спрямовані на
підвищення виборчої, суспільної та соціальної активності вірмен в області. Третій статут, обраний
для порівняльного аналізу, належить вірменському
товариству культурних зв’язків “АОКС-Україна”.
Як і в попередньому випадку, ця громада має свою
особливість, що пов’язана із постаттю керівника.
Голова АОКСу, О. Оганесян раніше очолювала Комітет з питань історико-культурної спадщини Спілки вірмен України. Із цим пов’язана активна позиція АОКСу щодо збереження, відродження та
примноження української та вірменської культури.
У статуті організації (складається з 10 розділів) чітко викладені її завдання, націлені на консолідацію
усіх груп і верств українського населення навколо
вирішення соціальних культурних проблем країни.
До цих завдань, зокрема, відноситься: сприяння розвитку вірменських громад України, реалізація і захист конституційних прав і свобод народів України, вивчення та пропаганда національної історикокультурної спадщини вірмен України, всебічний
розвиток і зміцнення матеріальної бази національної культури. Для реалізації поставлених цілей і
завдань АОКС працює у таких напрямках як: допомога недільним школам; сприяння створенню
благодійних фондів; покращення умов проживання
громадян похилого віку; проведення заходів присвячених вірменській тематиці; надання допомоги
діячам культури, мистецтва і освіти; налагодження
і зміцнення ділової та культурної співпраці України з Вірменією; сприяння створенню різного роду
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закладів культури і мистецтв, тощо [27, 2–4]. Зрозуміло, що фактичну діяльність трьох організацій,
чиї статути було взято для порівняльного аналізу,
найкраще простежити за допомогою польових досліджень (опитування, моніторинг ЗМІ, анкетування, інтерв’ю), що ми плануємо зробити у наступних підрозділах.
Окрім установчих документів, показовим матеріалом культурного товариства є “Меморандум
про співпрацю”. Найчастіше такого роду документ
призначений для окреслення намірів про співпрацю між неприбутковими організаціями. Для прикладу проаналізуємо меморандум про співпрацю
двох вірменських громадських організацій: Спілки
вірмен України та Вірменського товариства культурних зв’язків (вже згадане ГО АОКС — Україна).
Документ складається із семи пунктів та вступу,
у якому міститься перелік справ, що становлять
спільні інтереси обох громад. Зокрема, до таких
справ відноситься: підтримка та сприяння розвитку вірменських національно-культурних організацій, сприяння зміцненню дружби між українським
та вірменським народами, захист прав громадян
України вірменського походження, сприяння консолідації населення України та сприяння поважному ставленню до інших народів, вивчення та збереження нематеріальної спадщини вірменського
народу на українських теренах, а також зміцнення
матеріальної бази національної культури [14, 1].
Розглянемо ще один меморандум, також укладений АОКСом, що має вже міжнародний характер.
Документ містить сім пунктів, перший з яких відображає його основну мету, що звучить як: спільна
дія для розвитку дружніх вірменсько-українських
відносин, розповсюдження вірменської літератури та культури в Україні та української літератури і культури у Вірменії, а також для вирішення
задач, пов’язаних із проведенням спільних наукових конференцій, виставок та інших культурнопросвітницьких заходів [13].
Проаналізуємо деякі моменти з документообігу
Київської вірменської громади (КВГ) для чіткого
розуміння юридичних підвалин її діяльності з огляду на столичний статус товариства, що є представницьким органом, який репрезентує вірмен України. Базові положення статуту КВГ збігаються із
описаними раніше пунктами статутів вірменських
громад. Характерною ж особливістю столичної громади є її прагнення до виховання патріотичного гро-

мадського мислення, єдиного світосприймання, а
також здорового внутрішнього громадського і етнокультурного середовища і встановлення сприятливих відносин всередині спільноти, а також створення уповноваженого представництва й всебічного
відстоювання інтересів громади і її членів у Києві,
Україні та за кордоном [28, 1]. Окрім статуту, інформативну базу діяльності КВГ становлять такі
документи як: проекти, протоколи, звіти, програми робіт, положення, схеми, звернення, доповіді,
тощо. У документах, що присвячені проектам громад, міститься інформація про фінансове, кадрове
та керівниче забезпечення певного проекту. Окрім
цього, документ проекту має інформативне забезпечення, де йдеться про його доречність, актуальність
та корисність для вірменської діаспори. Протоколи
вірменської громади містять докладний опис певного засідання, на якому проведено обговорення
проблеми та запропоновано алгоритм її вирішення.
Звіти громади можуть бути як фінансовими, що не
є предметом нашого дослідження, так і стосуватися проробленої роботи за конкретний проміжок
часу. На відміну від звітів, що містять підсумкову
інформацію, програми робіт висвітлюють плани та
проекти громади на рік. Положення схожі на статути та визначають порядок і правила їх реалізації.
На прикладі установчого документу однієї з організацій, що є підрозділом іншої, можна проаналізувати правові підвалини діяльності так званої
“дочірньої” вірменської громади. Положення Молодіжної організації Київської вірменської громади
“Крунк”, затверджене 25 грудня 2004 року, складається із шести розділів. В основних положеннях зазначено, що громада знаходиться під юрисдикцією
КВГ, й у своїй діяльності керується документом
та статутом КВГ та не може бути зареєстрована в
державних органах реєстрації. Цілі і задачі громади
обмежуються консолідацією молоді (згідно з положенням, це особи від 18 до 30 років) Київщини
навколо культурних проблем вірменської громадськості, а також сприяють всебічному розвитку молодого вірменського покоління. Особливістю молодіжної організації є те, що вона допомагає в роботі
інших структурних підрозділів, які забезпечують
діяльність КВГ та Української єпархії вірменської
апостольської церкви [15]. На сьогоднішній день
об’єднуючим органом представників вірменської
молоді є СВМУ (Союз вірменської молоді України). Активний голова союзу молоді О. Арутюнян
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звітує на кожній квартальній конференції СВУ про
проведену роботу організації, яка кожного року демонструє значні досягнення, особливо у секторі
культурно-дозвіллєвих проектів, до яких відносяться, зокрема, спортивні клуби, оздоровчі табори.
Зрозуміло, що потреба в утворенні організації,
яка складається виключно із молоді, продиктована
активністю і значною кількістю добровольців, які
бажають консолідуватись навколо загальної мети.
Цікаво, що ініціативність вірмен настільки вагома,
що громадські організації утворюються навіть на
районному рівні. Для глибшого розуміння цього
явища, розглянемо статут громадської організації
“Вірменська діаспора Голосіївського району міста
Києва”. Як і в попередніх статутах, у документі
організації Голосіївського району йдеться про загальноприйняті цілі та завдання, що притаманні вірменським громадам України. Однак показовим є
те, що громада районного рівня прописує в своєму
статуті низку завдань, таких як: співпраця з органами державної влади, налагодження зв’язків між
Україною і Вірменією та інші [26]. При цьому, важливо, що ці положення громада активно виконує.
Доказом можуть служити численні свята і заходи
вірменської культури, які проводяться в СШ № 85
м. Києва за підтримки голосіївської громади. Крім
того, все більшої популярності набуває проект громади з обміну учнями київської та єреванської шкіл
(СШ 2-го Норкського масиву).
Ще одним різновидом кооперації вірменської
діаспори в Україні є згадана вище Спілка вірмен
України (далі — СВУ), як об’єднуюча та координуюча форма організації територіальних громад.
У статуті СВУ (першої редакції, 2001 р.), що складається з 8 розділів та 23 статей, містяться чітко
окреслені цілі й завдання, які обумовлюють її статус об’єднуючого органу вірменської громадської
діяльності в Україні. Згідно із статутом, основною
метою діяльності спілки є централізація та координація діяльності організацій членів СВУ та захист
їх законних прав. Ще однією особливістю установчого документу СВУ, яка відрізняє її від інших організацій, є масштабність цілей та завдань, а також
комплексність підходу до вирішення соціокультурних проблем і питань вірменської діаспори в цілому. До поставлених завдань відноситься допомога
в організації недільних шкіл, благодійних фондів
та установ, будівництво і ремонт пам’яток вірменської культури, проведення тематичних свят, спів-

праця з іншими установами, сприяння діяльності
громад-учасників асоціації [25, 3]. Також, своїм
завданням організація вважає сприяння у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у різних сферах. Варто відмітити, що все більшого розголосу в ЗМІ дістають молодіжні форуми,
які проводяться СВУ та СВМУ. На цих форумах
здійснюється значна робота із підготовки кадрового складу активістів.
З огляду на те, що СВУ має широкий спектр
завдань, її структура є досить розгалуженою. Залежно від напрямку діяльності, спілка поділяється
на комітети. Найактивнішими з них наразі є: Комітет з питань історико-культурної спадщини, Комітет з питань фізичної культури та спорту, Жіночий
комітет, Комітет з питань освіти. Розглянемо, зокрема, статут Комітету СВУ з питань фізичної культури та спорту. Статут організації складається із семи
типових розділів (що перегукуються зі статутами
національних громад), де визначено основні засади її функціонування. Так, комітет є структурним
підрозділом СВУ, що визначає характер його діяльності і проектів, як рекомендаційний [17]. Фактично діяльність комітету обмежується його профілем
(напрямком) і передбачає планування й виконання
певних проектів з рівнем відповідальності та із забезпеченням підтримки СВУ.
Є всі підстави говорити про вплив та сприяння
державних органів України діяльності вірменського
громадського руху. Умовно розподілимо підтримку
з боку державних органів та установ за видами на
такі: надання приміщення, матеріальної допомоги, дозволів, дипломів, розповсюдження інформації. На прикладі активного товариства культурних
зв’язків розглянемо, як ця підтримка реалізується
на практиці. Так, безоплатне надання приміщень
є чи не основним проблемним питанням в реалізації багатьох проектів, зокрема, низку проектів
вірменського товариства АОКС було проведено в
приміщеннях, які безкоштовно надали державні
органи та установи, лише в Києві їх нараховується
чимало, а саме: зал засідань КМДА, Кабінету міністрів України, Національний музей Т. Шевченка,
Національний заповідник “Софія Київська”, музей
ім. Ш. Алейхема, художня галерея “Неф”, музей
книги і друкарства, тощо. Матеріальна допомога,
яку подекуди отримує АОКС, найчастіше використовується для книгодрукування. Для прикладу наведемо “Збірник кращих творів конкурсів багато-
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річного проекту “Моя батьківщина — очима дітей
різних етносів України””, який видано за сприяння
Державного комітету України у справах національностей і релігій [9]. До виду державної підтримки
можемо зарахувати дозвіл на розміщення меморіальної дошки пам’яті О. Авагяна на території Меджибізької фортеці. Кожен з конкурсів, у рамках
згаданого проекту “Моя Батьківщина…”, завершується виданням дипломів, частина з яких підписана
міністрами освіти та науки України.
Окрему базу установчих документів мають парафіяльні організації, які відіграють важливу роль
у культурному житті вірмен. До уваги нами взято
низку статутів релігійних громад різних міст України. В результаті аналізу 11-ти статутів релігійних
громад Вірменської апостольської церкви (міста:
Львів, Херсон, Київ, Запоріжжя, Рівне, Донецьк,
Миколаїв, Шепетівка, Дніпро, Севастополь, Феодосія і Закарпатська область), виявлено, що усі вони
мають уніфікований вигляд та однакову структуру.
Розглянемо конкретніше основні положення статуту релігійної громади на прикладі Рівненської.
Документ складається із семи розділів, де визначено завдання, структуру, майновий стан парафії та
порядок припинення її діяльності. Згідно зі статутом, релігійна громада є первинним структурним
підрозділом Вірменської Апостольської церкви
(ВАЦ) та діє за віровченням та канонами ВАЦ, а
також чинним законодавством України. Відповідно
до цих джерел, завданнями релігійної громади є:
задоволення релігійних потреб віруючих, просвітницька робота серед членів громади, паломництво
до святих місць, міжцерковне спілкування, розповсюдження релігійної літератури [29]. Подекуди, та чи інша громада вносить у список завдань
видавницьку діяльність, наприклад, цей пункт є в
статутах парафій м. Севастополь, Феодосії, Дніпра
та Закарпатської області.
У сучасному незбалансованому і конкурентному світі політична та економічна орієнтації окремих держав далеко не завжди збігаються. Наявність широкої мережі активно діючих вірменських товариств у нашій країні є стабілізуючим
фактором гармонізації міждержавних відносин
України та Вірменії. Твердження про те, що хоча
політико-економічна орієнтація обох країн дещо не
сходиться щодо обрання країн-партнерів, Україну
та Вірменію міцно пов’язують багатовікові й досі
актуальні зв’язки в культурно-гуманітарній сфері,

підтверджує вітчизняний науковець Л. Аветисян.
Ці зв’язки реалізуються в комплексі заходів, таких
як: українсько-вірменські круглі столи, спільні наукові проекти, навчальні програми, тощо [1, 77].
Важливими питаннями у діяльності організацій, націлених на правове забезпечення культурних
запитів вірменської діаспори України є: по-перше,
діяльність спеціалізованих органів, націлена на захист прав і свобод національних меншин, та, подруге, участь етнічних громад у державних структурах країни.
Порівнюючи наявність та дієвість державних
структур, що є гарантами прав і свобод національних меншин з 2000 по 2018 рр., спостерігаємо деякі трансформаційні процеси, що спричиняють
значні наслідки. Так, станом на 2001 р. важливими
дорадчими органами захисту прав і свобод національних меншин О. Биков називає Раду представників громадських організацій та Раду з питань
мовної політики [4, 8]. Так, віднаходимо архівні
документи 2007 р. “Про склад ради представників
громадських організацій національних меншин
Херсонської області”, у яких зазначено, що членом
цієї ради є С. Габрієлян — голова вірменської громади Херсонщини “Урарту” [20]. Однак, обидві
Ради були відмінені, згідно з указами Президента
України (2010 та 2001 рр.). Натомість, наразі при
Верховній Раді України діє Комітет з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин, що складається із семи підкомітетів. Також, Державний комітет України у справах національностей та релігій у 2010 р. трансформувався в
Департамент у справах релігій та національностей
при Міністерстві культури України.
Проте, як зазначає І. Кушніренко, жодна зі структур, створених для реалізації державної політики
у сфері міжнаціональних відносин, не володіє достатніми повноваженнями та ресурсами для забезпечення прав національних меншин [12, 11]. Так,
попри наявність в Україні розгалуженої системи
національних товариств (понад 1200 одиниць, 37 з
яких — всеукраїнські), невирішеними залишаються питання надання їм приміщень, забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів з викладанням мовами національних меншин, тощо [12, 12].
Проте на практиці вірменські товариства знаходять
шляхи вирішення цих проблем, використовуючи
наявні ресурси та зв’язки. Наприклад, багаторічна
співпраця вірменських громад з державним запо-
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відником “Софія Київська” здійснюється подекуди
на безоплатній, проте взаємовигідній основі.
У цьому контексті важливо також відмітити активну позицію, яку займають вірмени в політичному житті України. У 2011 р. головою Спілки вірмен
України став В. Шатворян — колишній депутат
Одеської обласної ради (2010-2012 рр.), народний
депутат України, член Комітету Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю на корупцією. Так, завдяки плідній праці
В. Шатворяна Спілка вірмен України стала першою
громадською організацією України, яка стала членом одного з головних органів ООН — ЕКОСОС.
Значні здобутки в політичній сфері демонструє
також А. Аванесян, який обіймає низку посад:
член Ради міжнаціональної злагоди при Кабінеті
Міністрів України, президент національного конгресу вірмен України. Діяч був першим президентом Спілки вірмен України (2001–2007 рр.), а в
2008 р. — заступником Голови Ради з питань етнонаціональної політики при Президенті України.
Наразі, А. Аванесян очолює представницьку структуру — Раду національних спільнот України, яка
займає активну позицію в благодійних та культурноосвітніх проектах, в яких задіяні етнічні громади.
Також у 2014 р. Рада оголосила Меморандум “Про
національну злагоду в Україні”, який пов’язаний із
суспільно-політичними подіями в Україні [19].
Активним учасником політичного життя України є вірменська громада АОКС та О. Оганесян.
Так, пані О. Оганесян є членом Громадської Ради
при Міністерстві охорони здоров'я України з питань співпраці із Всеукраїнською Радою Церков і
релігійних організацій; Громадської ради з питань
співпраці із церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти та науки України; Комісії
з питань свободи совісті при Громадській раді при
Міністерстві культури України.
Отже, політико-правове забезпечення життєдіяльності національних меншин має як негативні
так і позитивні сторони. Прогалини державної по-

літики у сфері національних меншин полягають в
браку можливостей та повноважень забезпечення
прав цих меншин. Не дивлячись на це, вірменська
діаспора та сформовані в її межах культурні товариства виявляють активну позицію у громадській
ініціативності України. Об’єднуючись в регіональні громади, а ті, в свою чергу, у спілку, вірмени
утворюють злагоджений організм, що здатен досягати максимального коефіцієнту корисної дії
при наявних ресурсах. До позитивних факторів,
що сприяють життєдіяльності вірменської діаспори України відносимо усі ті права і свободи, які з
1991 р. держава надає національним меншинам,
що проживають на її території. Як бачимо, вірменська діаспора спроможна до самоорганізації й досягнення високих цілей, однак в умовах, якщо вона
має свободу дій. Крім цього, виявлено, що вірменські товариства нерідко беруть участь не лише у
культурному а й в політичному житті України, намагаючись налагодити панування сприятливої міжетнічної атмосфери й толерантних настроїв.
Наукова новизна дослідження полягає у введені в науковий обіг результати аналізу установчих
документів вірменських громадських організацій.
Висновки. У результаті проведеного дослідження висвітлено сучасний стан, а також переваги й недоліки українського законодавства в контексті діяльності національних громад у культурній
сфері. За допомогою аналізу реальної діяльності
національних товариств виявлено, що попри деякі складнощі, вірменська діаспора комфортно себе
почуває в Україні та є активним учасником культурного процесу. Також зазначено, що від початку
формування інструменту державного врегулювання діяльності національних товариств і до сьогодення він зазнав деяких змін, які призвели до певних наслідків.
Перспектива подальших досліджень полягає
у закладенні базису до розвідки в тематиці ролі й
місця вірменської церковної діяльності в Українській культурі доби незалежності.
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Данник Екатерина Александровна
Система армянских национальных обществ: правовые основы и культурные запросы
Аннотация. Основой этнокультурной жизнедеятельности национальных обществ в Украине являются их цели
и условия функционирования. К перечню важных факторов этих условий относится, в частности, политика государства по отношению к общинам всех национальных меньшинств, населяющих ее. Исследование посвящено анализу украинской законодательной базы в отношении таких категорий, как национальное меньшинство, национальная
община, союз общин. Прояснение современного состояния функционирования армянских обществ показывает, что
в целом законодательная база и социально-правовой строй в Украине является благоприятным для успешной жизнедеятельности всех ее меньшинств.
Ключевые слова: культурная организация, диаспора, национальное общество, культурная община, армяне, законодательная база, правовые основы общества.
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Катерина Данник

Kateryna Dannyk
System of Armenian National Communities: Legal Basis and Cultural Requests
Summary. The Ukrainian legislative framework has been analyzed in relation to such categories as national minority, national community, association of communities and found that it has a number of positive features concerning the
democratic and tolerant attitude towards national minorities. In addition, negative moments have been identified that relate
mainly to the mechanisms for ensuring the rights and freedoms of national minorities and their cultural societies. However,
an analysis of the current state of functioning of Armenian societies shows that, in general, the legislative framework and
the social and legal system in Ukraine are conducive to the successful livelihoods of all the minorities that inhabit it. In the
process of research, the question of documentation of church communities arose, which laid the basis for research on the
important direction of the Armenian diaspora, namely the role of the Armenian Church in the cultural space of Ukraine.
The political and legal support of the life of national minorities has both negative and positive sides. The gaps in government policy in the area of national minorities are lack of opportunities and powers to ensure the rights of these minorities.
Despite this, the Armenian Diaspora and the cultural associations formed within it have an active role in the public initiative
of Ukraine. By uniting into the regional communities, and those, in turn, in the union, the Armenians form a harmonious
organism that is able to achieve the maximum rate of usefulness with available resources. To the positive factors contributing
to the vitality of the Armenian diaspora of Ukraine include all those rights and freedoms that the state has granted to national
minorities living on its territory since 1991. As we see, the Armenian diaspora is capable of self-organization and achievement of high goals but only under the condition that it has the freedom to act. In addition, it was discovered that Armenian
societies often take part not only in cultural but also in the political life of Ukraine trying to establish the supremacy of a
favorable interethnic atmosphere and tolerant attitudes.
Keywords: cultural community, diaspora, national society, cultural community, Armenians, legislative base, community
legal basis.
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Анотація. Мета роботи: узагальнити процес трансформації
національно-європейського стандарту від античної моделі до сучасної системи знань. Методологія дослідження спирається на культурологічний, герменевтичний, аналітичний методи, що дало змогу
з’ясувати особливості формування та розвитку національної моделі вищої освіти на засадах спільної європейської спадщини. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що обрана тема є першим
культурологічним узагальненим дослідженням становлення вищої
національної освіти за європейським зразком, відродженим сучасною Болонською системою вищої школи. Висновки зроблені на основі доробку філософських, педагогічних, історичних галузей наук, що
в комплексі склали культурологічний напрям дослідження проблеми
ремінісценції європейської науково-освітньої спадщини, яка на тисячоліття стала фундаментом гуманітарно-природничих знань вищої
освіти європейського та національного зразка. Вона є універсальним
знаряддям для формування вітчизняної наукової еліти в усіх галузях
знань як історії, так і сучасності.
Ключові слова: аристотелізм, громадянський, етико-філологічний, етико-антропологічний гуманізм, грецько-візантійська модель,
елінофільство.

Актуальність. обраної теми визначена євроінтеграцією
України та пов’язаними з нею самоідентифікаційними процесами й збереженням культурних надбань України, у т. ч. у галузі національної вищої освіти, становлення якої самобутньо
відбулося історично ще в середньовічний період, як і розбудова гуманітарної освіти Європи.
Як свідчить проведений аналіз сучасної історіографії,
проблема ремінісценції національної освіти за європейським
стандартом не була об’єктом окремого наукового культурологічного дослідження. Проте в межах фундаментальних заявлених наукових праць з позицій педагогічного досвіту, філософського світогляду, історичної практики висвітлювалася
суто з вузькопрофільного аналізу ролі й значення збереженої
системи знань європейського зразка. Серед найважливіших
варто згадати дослідження вітчизняних науковців, таких як
канд. філос. наук, доц. М. Бобак [1], М. Дойчик [4], Г. Антонюк [9], І. Мозгова [12], М. Симчич [14], Л. Черник [16]; канд.
пед. наук, доц. О. Велемець [2], О. Гапченко [3], Т. Дороніна
© Оксана Дульська, 2018
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[5], С. Кваша[10]; д-ри іст. наук, доц. Л. Посохова
[13], Н. Яковенко [17]; канд. іст. наук В. Яремченко
[18], З. Хижняк [15]; канд. культурології А. Мірошніченко [11] та ін.
Метою статті є системний аналіз еволюції
європейської вищої освіти на засадах античного
екзистенціалізму, що трансформувався у стандарт
національної вищої освіти європейського зразка.
Виклад основного матеріалу. Сучасне реформування національної освіти за європейським
зразком Болонської системи знань тісно пов’язане
з ремінісценцією гуманітарно-природничих дисциплін, закладених афінською моделлю навчання.
Протягом тисячоліть античний зразок вищої освіти
зберіг цю традицію, трансформуючись від загальноосвітніх шкіл до вищої професійної, зберігаючи
фундаментальну базу гуманітарних дисциплін, що
складає й нині високий інтелект та зразок моральності всієї національної освіти. Історичні етапи
трансформації античної освітньої традиції в європейську автор статті розкриває в публікаціях [6],
[7], [8]. Європейський стандарт на теренах національної освіти “..впроваджувався ще за часів Київської Русі на основі грецько-візантійського варіанту освіти «вільних мистецтв»...” [18, 266], що супроводжувався й у період культурно-національного
піднесення України XVI–XVII ст. Середньовічна
модель освіти зберегла античну традицію, доповнивши дисциплінами теологічно-схоластичного
зразка вчень Отців церкви, що впроваджувався в
курс богословських наук.
Історична ремінісценція античного світогляду в
супроводі середньовічної схоластики з елементами
наукової методології через спостереження й експеримент у епоху Відродження формує науковопізнавальне знання нового світогляду. Цей сформований стандарт європейського зразка науковості
ширився на теренах України, де сформувався ареол
національної освіти європейського зразка на рівні
братських шкіл, колегіумів, академій, університетів,
що в основі освіти зберегли європейську традицію.
Про впровадження грецько-візантійського та
західноєвропейського зразків освіти в національну
говориться в праці С. Кваші [10], де тодішню освіту він поділив на два періоди: “домогилянський”,
що характеризувався, на його думку, перевагою
грецького впливу; другий — “могилянський”, де
переважав західно-латинський вплив, що “проявився в запозиченні кращих зразків освітнього до-

свіду в організації навчальних закладів, у ставленні
до світської науки і спричинив створення власних
вітчизняних педагогічних систем, де впроваджувалися тогочасні наукові досягнення” [10, 10]. Луцька
братська школа, на його погляд, сприяла підготовці
наукових кадрів та вчителів, які були представниками української культури та еліти зі знаннями мов,
таких як грецька, слов’янська, латинська, українська (руська), польська та ін.; риторики, діалектики, математики, геометрії, астрономії, музики, поетики, історії, філософії, богослов’я.
Про західноукраїнський регіон європейської
освіченості говориться в праці О. Велемець [2], де
цей процес успішно втілився в братських школах
Львова, Рогатина, Перемишля, Комарно, Галича,
Дубецька, Луцька, Кам’янця-Подільського, Немирова, Кременця й інших містах. Національною особливістю братських шкіл, на думку автора, були
принципи “народного самобутнього навчання та
виховання, гуманізму та демократизму, що відображалось у вивченні дисциплін “…простонародна
українська та церковно-слов’янська мови…” [2, 9].
Національними подвижниками прогресивного
західноєвропейського впливу були Костянтин Острозький, Мелетій Смотрицький, Кирило Ставровецький, брати Стефан та Лаврентій Зизанії, Петро
Могила, Іпатій Потій та інші. Найбільшою їх заслугою, на думку доцента М. Бобак, було “…критичне
мислення, уміння орієнтуватися в обставинах життя, у потребах земної людини; поряд із духовним
спасінням, думки про майбутнє свого народу, як
суб’єкта історії, про усвідомлення ним своєї самобутності й неповторності, а отже, і про майбутнє
суверенної України…” [1, 8], що відобразилося у
загальній національній культурній спадщині. Консервативний грецько-візантійський зразок національної освіти й виховання утверджували Іван Вишенський, Йов Княгиницький, Йов Почаївський,
Ісайя Копинський, Віталій з Дубна та ін., що зосередилися на духовному вдосконаленні й молитві,
де покладалася вся надія на божественну мудрість і
ласку. На цих двох течіях засновуються “ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі ХVІ–ХVІІ ст.” [1, 8], що в комплексі заклали
підвалини вітчизняного гуманістичного світогляду
та європейського знання.
Про ідеї європейського гуманізму на українському ґрунті у XVI–XVIIст. та входження національної культури в загальноєвропейський культурно-
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освітній процес говориться в авторефераті О. Гапченко [3]. Заявлений період вона характеризує
утвердженням ранньогуманістичних ідей, поширенням “етико-філологічного або громадянського
гуманізму…” з елементами “…домінування православної… духовності” [3, 8]. Виникає ідея в
освіті формування гармонійної людини, що поєднує в собі яскраві індивідуальні якості, високі патріотичні почуття, громадянську свідомість, що
стимулювало пробудження ідеалів громадянського
служіння й патріотизму, формуванню нових типів
навчальних закладів, таких як Острозька грекослов’яно-латинська, Замойська академії, Київський
колегіум, протестантські й братські школи.
Про національні школи, що сформувались на
рубежі греко-словянської культури й латинської
Європи, пише в монографії Г. Антонюк [9]. Українська освітня традиція, на думку автора, “завдячує” католицьким школам зростанням кількісті
студентів-українців у університетах західної Європи, а “..латинська наука стала платформою для
реформи кириличної школи, переорієнтації її на
загальноєвропейські освітні зразки...” [9, 152–153].
Цей процес уперше було застосовано в Острозькій
колегії, братських школах, навчальній програмі
Києво-Могилянської академії (КМА).
Саме з “Острогу бере початок “модернізації”
політичної ідентичності мешканців Русі-України
та демонтаж тогочасної руської культури” [17].
На думку професора Н. Яковенко, там сформувався “...Острозький учений осередок або гурт
інтелектуалів, які сприяли фундації греко-латинослов’янської школи, або тримовного ліцею, який
ще мав назву “академія”…” [17, 211]. Поява школи
греко-латино-слов’янського типу була справжньою
революцією в освітній православній традиції, уперше “..поєднавши на порубіжжі греко-словянського
ареалу й католицької Європи візантійський “Схід”
із латинським “Заходом”…” [17, 212].
Про освітнє поєднання візантійської та латинської спадщини йдеться у дослідженні І. Мозгової
[12]. У праці відзначається український педагог,
письменник і церковний діяч Захарія Копистенський, як такий, що у творі “Палінодія” обґрунтував концепцію “духовної традиції України з античним світом, до якої прилучалися українці як до
духовно-освітніх скарбів греко-римської культури і
якими пишаються католики, має, передусім грецьке, а не римське походження” [12, 13]. З. Копистен-

ський рекомендував читати твори християнських і
світських авторів античного періоду, набиратись їх
мудрості, що добре слугує православ’ю, обґрунтувавши право українців на засвоєння не тільки культурних античних цінностей і результатів розвитку
європейської науки подальших періодів.
До складу європейського стандарту освітньої
програми спільної спадщини України у складі Речі
Посполитої увійшла Замойська академія. Уже на
той час як вищий навчальний заклад 1594 р. за “спеціальною папською буллою… новий університет
з факультетами — “…вільних мистецтв”, права,
медицини та теологічним…” [17, 298], де відбувалась інтеграція теоретичного та практичного
знання, що сприяло професійній орієнтації студентів. Цей факт свідчить про ремінісцентний переніс античних цінностей в епоху гуманістичнореформаторського демократичного руху європейського Відродження та національно-культурного
піднесення XVI–XVII ст.
Ґрунтовним фундаментом для осягнення високої національної європейської освіти відіграли
колегіуми, що активно поширювалися в процесі національно-культурного піднесення України.
Прикладом європейського зразка освіти всіх рівнів
був Києво-Могилянський колегіум, Чернігівський,
Харківський, Переяславський та ін., що яскраво засвідчило “латинський” освітній зразок української
освіти. Про це свідчать дані монографії Л. Посохової [13]. На її думку, модель православного колегіуму сформувалась у ході “трансферу й адаптації
форми “латинської школи” загальноєвропейського
зразка, зокрема такого його різновиду як єзуїтський
колегіум. …нова форма настільки прижилась, що
київські вчені сприймалися як носії “латинської”
вченості…” [13, 323]. Ця спорідненість, на думку
автора, “…спричинила підготовчу місію до сприйняття моделі класичного університету…” [13, 326].
Таким прикладом модернізації освітньої програми з колегії в академію стала Києво-Могилянська,
що, на думку З. Хижняк [15], мала виняткове значення для розвитку освіти в Україні. Вона виокремила “науково-освітню аристотелівсько-природознавчу” [16, 84] раціоналістичну лінію, що передбачала засвоєння наук, освіти, ремесел, мистецтв
і виховання. А етико-антропософський, за визначенням З. Хижняк, процес знань ґрунтувався на
ремінісценції “платонівсько-поетичної лінії” [16,
84], пов’язаний не так із теоретичним знанням, як
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із символічним та інтуїтивним особистим способом сприйняття світу, тобто з духовно-моральним
етичним аспектом кожного спудея. Носії цих ідей
“засуджували розкіш, славу, марнотратство, які
вони вважали перешкодою для людського щастя, й
шукали його у спокої, внутрішній гармонії, осягненні глибин людського серця, у спілкуванні лише
з обраними людьми або ж в усамітненні [16, 86].
Про глибокі витоки духовного, а отже, гуманістичного світогляду античної філософської спадщини та християнського світогляду говориться в праці
Л. Черник [16], яка наголошує на етичних і політичних аспектах аристотелівського вчення як проблемі людини і її земного життя й переосмисленні
його відповідно до вимог часу. Як зауважила вчена,
“…свій повний розвиток раціоналістична традиція… знайшла у Києво-Могилянській колегії: філософський курс тут започаткували з перших років
заснування закладу (1632 р.), в основу якого були
покладені праці коментаторів Аристотеля, насамперед ті, котрі вивчалися в західноєвропейських
університетах…” [16, 11]. У складі курсу філософії
першочерговим завданням було етико-філософське
виховання духовного начала людини, що залишається актуальним для сучасників, а отже, виховання глибокоморальної людини, яка має нести повну
відповідальність за результат її власних вчинків.
Розширює роль і значення філософсько-етичної
спадщини доцент М. Симчич [14]. Він зазначив,
що філософський курс КМА складався з чотирьох
головних частин, таких як діалектика, логіка, фізика та метафізика, заснованих на знаннях творів
Аристотеля, таких як “...«Категорії», «Про тлумачення», «Перша» і «Друга» Аналітики, «Фізика»,
«Про небо», «Про виникнення і зникнення», «Про
метеори», що формували практичні знання про
природу, світ та етично-моральний порядок, зокрема праця «Про душу»…” [14, 9–10].
У складі навчального курсу КМА, за відомостями А. Мірошніченко, належне місце приділялося
музичній освіті [11]. Студенти Києво-Могилянської
академії, на її думку, детально вивчали трактат
давньо-грецького філософа Платона “Держава”,
у якому наголошувалося на особливо важливому значенні музичної освіти для людської душі,
її духовного збагачення. КМА стала культурноосвітнім мистецьким центром на ціле століття, де
вивчали не тільки музику, спів, поетику, риторику, малювання, основи театрального мистецтва, а

й створювали перші підручники, посібники, у т.ч.
з музичної підготовки; студенти та викладачі творили драми, інтермедії, вертепи, “...демонстрували
свої знання в образотворчому мистецтві, музичній
теорії, акторській підготовці та музичному виконавстві..” [11, 211]. Така, в основі своїй антична,
система музичної освіти сприяла розвитку та становленню національної музичної школи.
Про українське самобутнє відродження в усіх
складових йдеться мова в дослідженні М. Дойчика
[4]. За його визначенням, цей рух мав дві світоголядні позиції: новаторська, прогресивна та традиційна, що була вже поширена в тогочасних культурних колах. Новаторська форма складалася з “етикогуманістичного світогляду греко-античного світу,
творів Отців церкви, середньовічних коментаторів
Аристотеля” [4, 9], духовного надбання західноєвропейського гуманізму, тобто всієї історичної
європейської спадщини, що сприяло секуляризації
етичної думки в Україні. Українські ж гуманіститрадиціоналісти відстоювали “візантійсько-києворуську духовну традицію” [4, 10] розвитку Нового часу, заперечуючи ідейну спадщину античності,
запозичення західно-європейського філософськоантропологічного досвіду стримувало науковий
прогрес світоглядних парадигм часу.
Висновки. Заявлена історіографія частково розкрила історичну тенденцію трансформації європейського зразка освіти: від античності до епохи
Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, на
засадах яких відбувався національно-культурний
рух, зберігаючи основи національної самобутності,
народної та професійної педагогіки. Ремінісценція
античної спадщини дала поштовх розвитку новаторської західноєвропейської інтеграції наукового
світогляду, з одного боку, з іншого — зберегла консервативну традицію візантійської форми духовного розвитку. На двох основах спільної спадщини
було сформовано блискучу плеяду вчених, письменників, філософів, митців, державних діячів,
ієрархів. Вони склали українську еліту з ґрунтовними знаннями вітчизняної і світової літератури,
історії, іноземних мов, філософії, здобутків математики, правових теорій, художнього мистецтва,
що впроваджувалися в методологію як наукових
досліджень, так і навчальних курсів шкіл, колегіумів, академій, університетів, що й у сучасних умовах слугують для підготовки фахівців європейського зразка.
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Дульская Оксана Владимировна
Культурологический аспект становления национального высшего образования европейского стандарта
Аннотация. Цель исследования: обобщить процесс трансформации европейского стандарта от античной
модели до современной системы знаний. Методология исследования основана на культурологическом, герменевтическом, аналитическом методах, что позволило выявить особенности формирования и развития национальной
модели высшего образования на основе общего европейского наследия. Научная новизна исследования заключается
в том, что выбранная тема есть первым культурологическим обобщенным исследованием формирования высшего национального образования по европейскому образцу, возрожденному современной Болонской системой высшей
школы. Выводы сделаны на основе источников философских, педагогических, исторических отраслей знаний, что в
комплексе составили культурологическое направление исследования проблемы реминисценции европейского научнообразовательного наследия, которое на тысячелетия стало фундаментом гуманитарно-природоведческих знаний
высшего образования европейского и национального образца. Она есть универсальным орудием для формирования
отечественной научной элиты во всех отраслях знаний как истории, так и современности.
Ключевые слова: аристотелизм; гражданский, этико-филологический, этико-антропологический гуманизм;
греческо-византийская модель, эллинофильство.

Oksana Dulska
Сulturological Aspect of Establishing of the National Higher Education of the European Standard
Summary. The aim of the research is to generalize the transformation process of the European standard system from
the antique model to the modern Bologna educational system, to analyse and systematize the evolution of European higher
education on the basis of antique existentialism, which has transformed into a standard of the European model. The research
methodology is based on cultural, hermeneutic, and analytical methods, which gave the chance to find out the peculiarities
of the national model’s formation and development in the higher education on the basis of a European common heritage,
historically formed during the formation of humanitarian education in Europe in the medieval period. According to the
analysis of modern historiography, the problem of antique reminiscence in national European education was not the subject
of a separate scientific cultural research. However, within the framework of the fundamental declared scientific works from
the standpoint of pedagogical history, philosophical outlook, historical practice, the problem was covered exclusively from a
narrow profile analysis of the role and importance of the preserved system of knowledge of the European model. The scientific
novelty of the research is that the chosen theme is the first cultorological generalized research of higher national education
formation according to the European model, renewed by the modern Bologna system of higher education. Results. The
historical reminiscence of the ancient worldview has formed the standard of the European scientific model, which spread on
the territory of Ukraine in fraternal schools, colleges, academies, universities, which have preserved the European tradition
in the basis of education. On the basis of historiographic works of philosophical, pedagogical, and historical fields of study,
the cultural line of the research, related to the problem of the European scientific and educational heritage’s reminiscence,
which was the foundation of humanities and natural science in a higher education of the European and national standards
was formed. It is a universal instrument for the national scientific elite formation in all branches of knowledge, both history
and modernity.
Keywords: Aristotelianism, civil, ethic-philological, ethic-anthropological humanism, Greek-Byzantine model,
ellinophilism.
Стаття надійшла до редакції 19.03.2018
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Анотація. У статті розглядається питання, що стало приводом для дискусій багатьох генерацій. Намагання сформувати упродовж століть стійке сприйняття однорідності українсько-російського культурологічного простору у свідомості численних поколінь є
своєрідним догматичним полоном. Визначення культурологічних відмінностей у ментальності народів, що є географічними сусідами,
певною мірою, може викликати когнітивний дисонанс — психологічний дискомфорт. Утім, на користь зазначеного свідчать наведені у
статті дані щодо походження та семантику імен і прізвищ історичних постатей Російської імперії; сукупність ознак формування
фіно-тюркської історичної спільноти сучасної Росії — заселення
Мещери (Середньоруська рівнина) татарськими іліями та поступове їх зрощення з корінним фінським населенням Московії, а в майбутньому Російської імперії. Публікація знайомить із археологічними розвідками графа А. С. Уварова, проведеними за результатами
розкопок курганів мері, а також з висновками краніологічних досліджень професорів А. П. Богданова, К. М. Бера.
Ключові слова: слов’янський етнос, татарські ілії, краніологічні
дослідження, культурологічні відмінності, етимологія імен та географічних назв.

Актуальність. Сучасний світ, взаємодія його соціальних,
культурологічних, економічних відносин та історичних процесів вимагають адекватної відповіді на реалії сьогодення. Основне завдання гуманітарної наукової думки, зокрема культурології — вчасно реагувати на виклики сучасності щодо спотворення уявлення про історію становлення та розвитку народів.
На зазначене доречно згадати висловлювання Віссаріона Бєлінського: “Свобода творчості легко узгоджується зі служінням
сучасності; для цього не потрібно писати на теми, що базуються
на домислах; ґвалтувати фантазію; для цього треба бути тільки
громадянином, сином свого суспільства і своєї епохи; з’єднати
свої прагнення з його прагненнями; для цього потрібна симпатія, любов, здорове практичне почуття істини, яке не відокремлюється від справи, а твори від життя…” [2, 286]. Утім, амбіції
керівництва та політичних еліт ряду сучасних держав викривлюють загальну картину світу та вносять дисонанс в органічний
розвиток історичного поступу людства, так би мовити, деформують культурологічний простір. Україно-російська практика
соціально-історичної взаємодії є яскравим прикладом результату системного спотворення всього культурно-історичного контенту заради підтримки легітимності влади.
© Валентин Рябенький, 2018
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Розмаїття мов, традицій, обрядів, вірувань,
догм, світоуявлень, релігій, історичних подій, хитросплетіння політичного контенту тощо створює
умови для взаємопроникнення соціального континууму на географічно-суміжні території України і
Російської Федерації та сприяє помилковому уявленню про їх спорідненість: географічно — поруч,
а ментально — різні. Ці відмінності у мисленні,
поглядах на світ спостерігають ще історики періоду становлення та розвитку Моксель-МосковіїТартарії (сучасної Росії): Олександр Гваньїні, Андрій Лизлов, Олександр Радшин, Джелал ад-Дін
Мангуберді, Мавро Орбіні, Джованні да Плано
Карпіні, Абу-ль-Маалі аль-Джувайні, Ібн Хальдун,
Ібн Фадлан тощо. Цікавими є розвідки й угорського дослідника минулого століття Ласло Бендефі.
Перелік авторів можна продовжувати. Вивчення
праць цих вчених дає розуміння про тогочасну
перцепцію культурологічних комунікацій України
(Руси) та Росії (Моксель, Московії, Тартарії), що
докорінно відрізняється від нав’язуваного сучаснику сприйняття духовної та ментальної спорідненості “двох слов’янських народів”.
І як результат — постає питання: про яке
слов’янське братерство йде мова?
Потреба у спростуванні міфів про єдиний культурологічний простір України (Руси) та Росії (Тартарії), про спільне слов’янське коріння України
(Руси) та Російської Федерації, про “спільне древо”, як часто висловлюється академік НАН України
П. П. Толочко, і як підсумок — з’ясування корінної
відмінності культурологічних просторів, визначила
мету даної статті. Узята до розгляду тематика містить широкий діапазон аспектів: етнічний, лінгвістичний, родоплемінний ареол проживання, побут,
традиції, мови, звички, ментальність, художньоприкладне мистецтво, економіку, виробничі сили,
виробничі відносини тощо. Проте, зосередимось у
даній статті на доказах етимології імен й прізвищ
знаних родів Російської імперії, засадах формування фіно-тюркської історичної спільноти населення
Московії (Тартарії), результатах археологічних та
краніологічних досліджень.
Наявність великої кількості фактів з історії, культури, лінгвістики у значному масиві праць російських, французьких, англійських, американських,
угорських, скандинавських, казахських, польських,
арабських, тюркських, українських учених як сучасних, так і попередніх епох дозволяє з великою

долею впевненості стверджувати, що основою
Московії — сучасної Росії — є тюркомовні народи,
які й дотепер заселяють безкраї її території.
Якщо до монгольського вторгнення (1238 р.)
основними етносами Московії (Моксель) були
фіно-угорські, то згодом, переважно, тюркські. За
свідченням мандрівників того часу, на території
майбутньої Московії не було якихось більш-менш
великих поселень, народ вів напівдике існування
та жив по лісах. Татаро-монгольська анексія зіграла вирішальну/видатну роль у розвитку економіки
та становленні Російської державності. У 1272 році
за указом Менгу-Тимура (за літописами — Мангутемір, Мункє-Тимур) проводиться перепис населення, під час якого на частині володінь роду Чилаукуна (дикі землі за Москва-рікою) засновується
московський улус (монг. — плем’я, люди, народ,
спільнота, військо, держава) й, відповідно, місто
Москва (за дослідженнями російського вченого
О. Радшина). Надаючи допомогу Православній
церкві у примусовій християнізації та закріпаченні
тубільних племен угро-фінів (на чому постійно наголошували Митрополит Золотої Орди Кирило та
єпископи Мещерського і Темниковського улусів),
що призводила до прикріплення людності до храмів й зростання військових та загальнодержавних
ресурсів, Менгу-Тимур передає землі Московського улусу Петру Ординському (сину Берке-хана),
після прийняття ним християнства. Підтвердженням татарського походження Петра-царевича є
тамга (родовий знак династії, герб) на його могилі,
однієї з перших в клітях Архангельського собору
Московського Кремля — усипальниці російських
царів та ханів.
Заселення московських земель переважно
тюркськими родами ширинів, баринів, дулатів та,
особливо центральної частини Московії — династією каракиреїв, засвідчують й надгробні плити
поховань на Кулішках. “Кара” — тамга каракиреїв у вигляді “вилкообразного хреста” — наявна на
стягах міста Москва (і тільки над нею “чорного кольору”) [14]. Аналогічна тамга присутня на гербі
Глинських — рід Мамая, на полі якого розташована й друга тамга — роду Дулатів. До речі, одна з
величних веж Симоновського монастиря має назву
Дуло на честь роду дулатів. Слід зауважити, що на
могильних плитах тамга родів дулатів і каракиреїв — перших мешканців поселення Москва — присутня не тільки на Кулішках, але й на багатьох
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плитах інших старих монастирських та міських
кладовищ Москви, зокрема Старосимоновського
монастиря (Москва), Лужицького монастиря (Можайськ), а також на старовинних кладовищах міст
Калуга (татарською “застава”), Вязьма. Зазначимо,
ніяких поховань із позначенням родоводу Рюриковичів не знайдено — це теж російський міф.
На підтвердження нашої думки доречно пригадати й Велику Ясу Чингізхана (закон, поведінка),
що дозволяє дійти певного висновку. Для цього
наведемо фрагмент спогадів перекладача та супутника Джованні да Плано Карпіні брата Бенедикта
Поляка, який добре володів уйгурською мовою та
особисто спілкувався в ставці з ханом та з багатьма
Чингізидами: “Він (Чингізхан) також установив,
щоб (татари) підкорили всі землі світу та не укладали мир ні з ким, хіба тільки ті самі відкрито та
беззаперечно не здадуться їм, і на цей випадок наказано щадити простих людей, а всіх найбільш знатних умерщвляти” [21]. Наведене висловлювання
залишає питання та викликає сумнів щодо інтерпретацій російських “літописців” про правління
княжого роду Рюриковичів та їхніх спадкоємців.
Упередженість у дослідженнях російських вчених
та публіцистів із цього питання викликає посмішку. Ще б пак! Надто дорога ціна. Отже, історичний
період, на який посилаються дослідники НАН Росії
як на період окупації Суздальських земель та початок формування “слов’янського” етносу Російської
Федерації, насправді був епохою завоювання землі
Моксель (Ростово-Суздальскої — назву введено за
часів Катерини П) войовничими татарськими родами. І це є ключовим лицемірством та найбільшим
міфом Російської Федерації, оскільки відбулась
стовідсоткова анексія територій, землі країни почали заселяти тюркомовні роди на чолі з ханами.
А не слов’яни!
Не засвідчує єдиного слов’янського етносу і
автор “Повісті минулих літ” Нестор. І згадування
слів російського вченого В. О. Ключевського: “Великоруське плем’я…було наслідком нових різноманітних впливів.., причому краї, що лежали поза
старою корінною Руссю і в ХІІ столітті були більш
інородницькими, ніж руським краєм. Фінські племена розташувалися серед лісів та боліт центральної й північної Росії ще в той час, коли не було
помітно жодних слідів присутності слов’ян” [13];
і факти, наведені російським істориком М. М. Карамзіним: “Жили тоді… Меря навколо Ростова й на

озері Клещині, …Мурома на Оці, де ця ріка впадає
в Волгу; …Весь на Білоозері; Перм у названій так
губернії; ...Печора на річці Печорі… Наша великоросійська фізіономія не зовсім точно відтворює
спільнослов’янські риси…” [12] свідчать, що північні та центральні райони Росії заселяли фінські
племена: мурома, весь, меря, мещера, мокша, печора, мордва, марі, вотяки, чохлома, хохлома та інші.
Отже, цілком слушним є висновок, що етнос Росії — це фіно-угро-татарський народ.
Російські вчені намагались через уведення поняття “в’ятичі-слов’яни” та обстоювання їх нібито плавного “перетікання” із земель Руси до центральних районів Московії — до річок з фінською
назвою Ока (JOKI), Протва, Москва, Силва — довести історію розвитку слов’янства Московії. Однак, цілком слушно виникає питання, що робить,
так би мовити, слов’янське плем’я в’ятичів на річці
В’ятка, розташованої за тисячі кілометрів на північному сході Руси, на просторах, вкритих непрохідними лісами та болотами з суворими умовами
проживання? Який сенс залишати м’який клімат та
південні родючі землі Руси, де ще багато незаселених територій? У реальності, просування військ
хана Батия на захід позначається переселення іліїв
(родів) тюркомовних народів: “Хан Батий після завоювання країни Моксель (Московії — В. Р.) розділив цю землю між своїми братами, сім з яких оселилися на землях сучасної Московії” [8]. Заслуговує
на увагу свідчення історика М. І. Смірнова: “Після
спустошення московської землі татарські війська
під орудою Батия не пішли назад до Азії, на цей
раз вони залишились” [17]. Десятки татарських іліїв залишились на теренах Калузькі та Смоленські
землі, заснувавши багато містечок та сіл з історичними “руськими” назвами: Вязьма, Татарське, Баскаково, Годуново, Царьово, Займище та інші.
Значущим для розгляду обраної теми є також
аспект віросповідання володарів земель Моксель нащадків Чингісхану, оскільки прийняття татарами
християнства мало на меті покласти на “єдину” релігію відповідальність за об’єднавчу ідею, що позначилось на засадах формування фіно-тюркської
історичної спільноти населення Московії (Тартарії). Першим ханом улусу Джучі, який прийняв
християнство був Сартах — син хана Батия. Син
першого володаря землі Мещера хана Чілаукуна
(Бахмета із роду ширинів) — Беклемиш приймає
християнство та у хрещенні отримує ім’я Михайло
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Тверський (від назви заснованого ним міста Твер).
Нащадки Михайла Тверського — син та онук —
іменуються як князь Федір та князь Юрій: “В лето
6706 Князь Ширинский Бахмет Усейнов син пришел из большие Орды в Мещеру, и Мещеру воевал,
и засел ее, и в Мещере родился у него сын Беклемиш. И крестился Беклемиш, а во крещении имя
ему Князь Михайло, и в Андрееве городке поставил храм Преображения Господа нашего Иисуса
Христа, и с собою крестил много людей. У Князя
Михайло сын Князь Федор. У Князя Федора сын
Князь Юрьи” [15].
Землі ядра майбутньої Московської держави
були розбиті на улуси домену Золотої Орди: “Ось
як далекоглядно розподілялися землі між братами
хана Батия. Кожен улус мав можливість прирощувати свої володіння…
1. Улус хана Батия — територія між ріками Волга та Урал: можливість приросту земель на сході,
заході, півдні.
2. Улус хана Берке — територія західного Прикаспію: можливість просуватися на південь і північ.
3. Улус хана Беркечара — територія Темніковської Мещери: перспектива прирощувати землі на
південь та схід (до Волги).
4. Улус хана Шейбана — територія сучасного
Північного Казахстану — від Кустаная до Уральська:
можливість прирощувати улус на північ та схід.
5. Улус хана Тангута — басейн річки Сирдар’я:
була змога нарощувати терени до Каспію та на північ до володінь Шейбана.
6. Улус хана Бувала — територія між річками
Дон та Дніпро: міг рухатись на захід та північ.
7. Улус хана Чилаукуна — територія сучасних
Московської, Володимирської, Івановської, Тверської та частини Калузької, Рязанської, Ярославської,
Костромської областей, так звана Мещера: міг прирощувати улус на захід та північ.
8. Улус хана Чимпая — територія сучасних КоміПерм’яцької, Удмуртської, Марійської Автономних
Республік та східна частина В’ятської області: можливість розширення улусу на північ та схід.
9. Улус хана Мухаммеда — східна частина сучасної Волгоградської області та заволзька частина
Ярославської, Костромської і Нижегородської: міг
розширяти терени на північ [3].
Північним кордоном слугували витоки річки
Волга. Якщо говорити про Мещеру, яку “воював та
посів Бахмет Усейнів син”, слід розуміти ту її час-

тину, яка не відійшла до земельних володінь хана
Беркечара. Кордоном володінь між ханами Беркечаром та Чілаукуном (Уковичем) була річка Ока.
Правий берег річки належав Беркечару, лівий —
Чілаукуну. Цікавий факт: у ХІІ–ХVІ ст. назвою
“Мещерська земля” позначали, так звану, “велику
руську рівнину” — від Рязані та Калуги до Твері,
та Нижнього Новгорода північним кордоном слугували витоки річки Волга, а південним — витоки
річки Оки. На території сучасної Тверської області
родичі та нащадки хана Беклеміша (Михайло Тверський) заснували поселення: Твер (“Андрієв городок”), Кашин, Калязин, Холм, Стариця, Зубов, Микулин (нині село Микулино Московської області),
Білий городок, Вертязін та інші. Із цих поселень
вийшли десятки княжих родів Чингізидів, що нині
іменуються “руськими”: Кашини, Холмські, Микулинські, Зубаті, Зубцови, Старицькі, Беклемішеви,
Мосальські, Мещерські.
Разом із Чингізидами на терени Тмутаракані та
Мещери, як ті землі називалися у ХІІІ столітті, переселилися сотні тисяч тюркомовних мешканців,
десятки тюркомовних родів, а саме: татари, каракиреї, ширини, барини, аргини, дулати, мангити,
кияти, кипчаки, киянити, меркити, канирати та
інші. З появою тюркського населення починається бурхливе будівництво міст Московського улусу,
як-от: Калуга, Вязьма, Радонеж, Боровськ, Верея,
Руза, Серпухов, Кашира, Темніков, Мосальск, Нова
Рязань, Наровчат, Мещовск, Беклемішев та інші.
Зводяться близько сотні нових міст по річці Волга;
фортеці Орєхов, Корела, Ладога, Ямгородок, Копорьє, Порохов, Ізборзьк тощо. Розвиткові землі Моксель зараджують знання китайських науковців, які
були радниками татарських ханів, зокрема сприяли
становленню ямської служби тощо. Московська
“канонічна” християнська церква приносить присягу на вірність Чингісхану й більш як на декілька століть стає надійним форпостом великої Орди.
Утім, московіти шанують татарські звичаї і до 1651
року моляться в церквах у шапках. Йде формування історичної фіно-угро-тюркської спільноти та її
еліти — соціуму майбутньої Росії.
Підтвердження зазначеному знаходимо в іменах та прізвищах багатьох знатних родів та “руських” великих князів та царів, які правлять дотепер.
Усі “старі царі” (термін ХVII–XVIII ст.) включно
із Петром Першим були татарського походження
(наступні — вели родовід від німецького коріння),
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а імена та прізвища, після навернення у християнство, отримували, зазвичай, грецькі. Процес формування прізвищ потребував більше часу та набув
масового вжитку тільки наприкінці XІХ ст. після
опублікування спеціального указу Сенату Російської імперії 1887 року, яким засвідчувалось зміцнення державної влади та більш повний та точний
облік населення. На межі XVIII–ХІХ ст. під впливом російської адміністрації тюркомовне населення було змушене змінювати свою особливу систему сімейного імення шляхом додавання суфіксів
-ов/-єв або -ін до прадавніх арабо-мусульманських
імен. Проілюструємо думку стислим переліком
прізвищ письменників, видатних російських діячів, чия родословна починається з генетичних татар, а саме: Аксаков, Аракчеєв, Аляб’єв, Ахматов,
Бакаєв, Батурін, Бердяєв, Булгаков, Бунін, Годунов,
Голеніщев-Кутузов, Горчаков, Давидов, Державін,
Єрмак, Ізмайлов, Карамазов, Кармазин, Корсаков,
Кутузов, Мусіни-Пушкіни, Мічурін, Огарьов, Поліванов, Потьомкін, Рахманінов, Салтиков, Строганов, Суворов, Тараканов, Татищев, Тютчев, Третьяков, Тургенєв, Ушаков, Чаадаєв, Шереметьєв,
Шувалов, Шишков, Юсупов та інші.
Для прикладу, у Баранових записано: “Нащадок
роду Баранових мурза Ждан, на прізвисько Баран,
а по хрещенню названий Даниїлою, приїхав у 1430
році із Криму”. Доказовою є етимологія прізвищ:
Аблязін (від тюрк. аблязі — “повновидий”), Абдулов (від тюрк. абдула — “служник бога”), Арканов
(від тюрк. аркан — “товста мотузка з петлею”), Балашов (від тюрк. балаш — “коштовний камінь”),
Балдичов (від тюрк. балдак — “кільце”), Борсуков
(від тюрк. борсук), Баришников (від тюрк. бариш —
“прибуток”), Бекетов (від тюрк. бекет — “вихователь”), Валєєв (від араб. валей — “опікуватись”),
Гайдар (від тюрк. гайда — “вершник”), Ганєєв (від
тюрк. гані — “заможний”), Манюров (від тюрк. манур — “переможний”), Єрмак (від тюрк. єрмак —
“забава”), Заганшин (від тюрк. святий — заможний),
Козаков (від тюрк. казак — “вільний”), Аляб’єв
(від тюрк. алі, бей — “високий, рід”), Кареєв (від
тюрк. кара — великий, керей — “тюрський рід”),
Карташов (від тюрк. карташ — “льодовик”), Кабаєв (від тюрк. кабай — “колиска”), Касаєв (від тюрк.
касай — “напівмісяць”), Кокшаров (від тюрк. кокшар — “келих”), Кудухов ( від тюрк. кудух — “криниця”), Муслімов (від тюрк. муслім — “покірний
богу”), Кутузов (від тюрк. кутуз — “шалений”),

Галлеєв (араб. вищий), Суворов (від тюрк. сувор —
“вершник”), Ушаков (від тюрк. ушак — “молодий”), Хадарцов (від тюрк. хадар — “красний”),
Чигішов (від тюрк. чегиш — “бій”), Боярський (від
тюрк. боярин — “бай, заможний”), Баталов (від
тюрк. батал — “укріплена фортеця”), Нагієв (від
тюрк. нагі — “чистий”), Бабаєв (від тюрк. Бабай —
“баба-дідусь”), Галібін (від тюрк. галіб — “переможець”), Булдаков (від тюрк. булдак — “базіка”), Кощеєв (від тюрк. кощей/коши — “стоянка”), Маликов
(від тюрк. малік — “принц”), Шакуров (від тюрк.
шакур — “благодатний”), Шереметьєв (від тюрк.
шеремет — “бідолаха”), Шарапов (від тюрк. —
“доблесть”) та інші.
Слушно згадати, що татарське походження графа Шереметьєва підтверджується і на родовому
гербі, де є зображення срібного півмісяця. Російський полководець та державний діяч, учасник військових конфліктів, що їх вела Імперія (1790-ті —
1820-ті р.) О. Єрмолов, чиї тюркські пращури виїхали 1506 року з Золотої Орди на службу до Великого князя Василя Івановича, свій родовід починає
так: “Нащадок цього роду Арслан-Мурза-Єрмолов,
а по хрещенні іменований Іоанном”. Князі Куракіни поселилися в Тартарії (Московія) за Івана ІІІ, ведучи свій рід від Одрея Курака, який був нащадком
ординського хана Булгака, визнаного прабатьком
“великоруських” князів Куракіних та Голіциних,
дворян Булгакових. Князі Черкаські походять від
ханського роду Інала, праправнук якого - великий
князь Кабарди Темрюк Ідаров (Айдаров) на знак
підданства направив до Московії свого сина Салтанкула (у хрещенні — Михайло) та дочку Марію,
“котра потом была в супружестве за царем Иоаном
Васильевичем…Михайло Темрюкович Черкасский
“сидел первым в Боярской думе и при перечислении думных списков назывался всегда первым”
[15], — свідчить літопис (Не плутати із походженням топоніму “Черкаси”, етимологію якого ведуть
від тюркізмів чири киши або чири кисі, що означає “люди сили” або “люди армії”. Це тлумачення
повністю доводить ідеї тюрксько-слов’янського
єднання у боротьбі проти половців у домонгольський період. Або цікавою є версія тлумачення топоніму Черкаси від праслов’янського слова čьrkati
(черкати межу), позаяк місто було розташоване на
межі Змієвих валів). Канцлер Олександр Горчаков
(нащадок татарського посла Карач-Мурзи), дворяни Дашкови, Сабурови, Мансурови, Тарбєєви,
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Годунови (ведуть родословну від мурзи Чета, який
покинув Орду 1330 року), Глинські (від Мамая),
Колокольцеви, Тализіни (від мурзи Кучука Тагалдизіна (Тагай-Эльдиза), після хрещення — Яків) та
багато інших є видатними родами “руського” столбового дворянства, з благородних татар та тюрків.
Втім, ніяк не слов’ян.
Перелік можна продовжити. Так, видатний адмірал Ф. Ушаков є нащадком роду ординського
хана Редега. Не менш відомий російський адмірал
О. Колчак (турец. колчак — “рукавиця”) належить
до роду османського воєначальника Іліаса Колчакпаші, командувача молдавським фронтом турецької
армії, а надалі коменданта Хотинської фортеці, узятого в полон фельдмаршалом Х. А. Мініхом; після
закінчення війни Колчак-паша селиться у Польщі,
а в 1794 році перший з його нащадків, Лук’ян, переселється до Росії та приймає православ’я. Серед
науковців: Менделєєв, Павлов, Тімірязєв (рід від
Ібрагіма Тімірязєва, що 1408 року приїхав до Московії із Золотої Орди), Мєчніков, дослідники півночі Челюскін, Чіріков. У літературі — Достоєвський, Тургенєв (з аристократичного ординського
ілія мурзи Льва Тургена), Чаадаєв, Язиков, Булгаков, Купрін. У мистецтві — танцівники Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Специвцева, Рудольф
Нурієв, а також композитори Скрябін та Танєєв.
Аналіз прізвищ московського дворянства періоду ХVІ–ХІХ ст. доводить кількісну перевагу (понад
95%) чисельності дворян, що походять від татар.
Решту складали вихідці з Литви, Руси (України),
Німеччини, Франції, і ще менший відсоток з інших
країн [15; 16; 1]. У ХVІІІ столітті можновладці Росії склали сучасну етнографічну мапу, склали як бажали: цілі губернії були записані в “слов’янство”.
Так, Росія стала такою, про яку кипчак із ілія (рід)
Турген (письменник Тургенєв) казав: “На тисячу
верств одна Росія”. Всього лише триста років тому
мешканців Тамбовської, Тульської, Орловської, Рязанської, Брянської, Воронезької, Саратовської й інших областей іменували “татарами”, а землі сучасної Росії на мапах іноземців позначалися Великою
Татарією (або Велика Тартарія), тобто це колишнє
населення Золотої Орди. Навіть до цих пір старовинні кладовища в Рязані, Орлі, Тулі називають татарськими. Тому не треба дивуватися, що носіями
переважної більшості звичних “руських” прізвищ є
нащадки ординців татарського походження.
Яскравим свідченням цього стали роботи ви-

датного італійського історика та мандрівника Олександра Гваньїні (Алесса́ндро Гваньї́ні де Ріццоні),
який детально описує орди (монг. “ордо” або тур.
“орта”), тобто народи, етноси, групи, з яких склалася мозаїка народів сучасної Росії. У восьмій книзі наведено перелік та опис “слов’янських груп”
ХVІ століття, з яких склалася ця держава, а саме:
Казанське ханство, Козачковська орда, Шибанська
орда, Туркменська орда, Ногайська орда, орда Юргенських татар, орда заволзьких татар, Калмицька
орда, Шемаханська орда, Башкирська орда, Кеселітська орда, Астраханська орда, Білгородська орда,
Тюменська орда та інші. Надалі всі ці орди приймають, здебільшого примусово, православ’я, перетворюючись на “споконвічне руське” населення
Російської Федерації. Показовим є опис А. Гваньїні мовного складу “серця” сучасної Росії середини
ХVI століття — Московії. Хроніка князівств Московських надає нам таке: Водська країна — власна мова, провінція Карела — власна мова, країна
Устюг — своя мова, провінція Вологда, Білозеро,
Ярославське князівство, Ростовське, Суздальське,
В’ятка, Пермська країна — власні мови; провінція
Сибір, країна Югра — угорська мова; країна Печора — власна мова, країна Обдорія — власна мова
(осередок вогулів та угринів); країна Кондора, країна Лукомор’є, країна Лоппія (принагідно відзначимо, що корінне населення цих районів — черемиси,
вогули, мордва — магометанці та язичники). І все
це станом на кінець ХVI століття [9].
Опис Москви на початок ХVIІ століття знаходимо у свідченнях курляндського купця Я. Рейтенфельса: “…місто являє собою чотири кути, у двох
з яких проживають язичники, у третьому — християни, четвертому — мусульмани. Язичники мешкали у районі Поганих Ставів” [11] (за іронією долі
зараз ці стави називають Чистими). Також мешканець тогочасної Москви розповідає про компактні
групи поселення балтів у міжиріччі Неглінної і
Яузи. Цікавим є свідчення англійського дипломата Джеймса Флетчера (1549–1611): “Ежегодный
доход Бориса Годунова с поместьев, вместе с жалованием, простирается до 93700 рублей и более,
как можно видеть из следующих подробностей.
С наследственного имения в Вязьме и Дорогобуже… он получал 6000 рублей в год…” [11]. Зауважимо, мова йде про “руську” еліту початку ХVII
століття.
Достойне уваги також надзвичайне свідчення,
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що знаходимо у “Довідниковому енциклопедичному словнику” 1847 року [18, т. 10], в якому зазначено, що на початку ХIХ століття в селах Тверської губернії Російської імперії мешкали тисячі
збіднілих дворян. Були великі села, де проживали
одні “барини”. Також є свідчення російських науковців ХIХ століття: “В числе тверских дворян
есть особенный разряд, который только по правам
своим принадлежит к благородному сословию, а
по образу жизни и понятиям совершенно отличен.
Это так называемые “мелкопоместные дворяне” и
“баре”, которых много в Осташковом и, особенно, в Вышневолоцком уездах. В последнем есть
даже целые деревни, населенные одними барами.
Таковы деревни Хвошня и Стригово. Все эти баре
принадлежат к древнему дворянству, и фамилии их
записаны в 6-ю родословную книгу; но от размножения своего и постепенного раздробления имений
они впали в такую бедность, что большинство из
них вовсе не имеют крестьян. Эти баре нигде не
служат и уже неколько поколений состоят из недорослей; наиболее имеют сношений с соседними крестьянами. Еще недавно они вели, подобно
цыганам, совершенно бродяжническую жизнь, занимаясь исключительно песнями и пригащивая по
целым неделям у богатых помещиков” [18]. Тисячі
таких “баринів” у ХVIII–ХIХ століттях можна було
знайти на теренах центральних губерній Російської
імперії, апелюючи до історичної та художньої літератури. І тут не варто дивуватись — це ординарні нащадки прибулого в 1238 році разом із ханом
Башметом тюркського роду баринів.
Незаперечливі факти походження “слов’янського” етносу Російської Федерації знаходимо у
дослідженнях визначного вченого, засновника російської наукової археології, сина міністра освіти
та президента Академії наук “російської імперії”
Алексія Сергійовича Уварова. Його батько Сергій
Семенович Уваров, автор висловлювання “Православие, самодержавие, народность”, міг би пишатися своїм сином — впливовим вченим у російських академічних та історико-археологічних колах. Роботи А. С. Уварова знищують стереотип
та повністю спростовують міф про “слов’янське”
походження населення Росії. Російські історики передовсім уникають згадування або роблять
вигляд, що зовсім не знайомі з роботами цього
видатного вченого. Однак, родоначальник російської археології А. С.Уваров покінчує з теорією

слов’янського походження “руських” у Росії та відновлює правду. У 1850-му році міністр внутрішніх
справ Л. А. Перовський доручив А. С. Уварову дослідити землі Новгорода та його “україн”. Уваров,
натомість, запропонував дослідити землі ніколи до
того не досліджені — Суздаль та його “україни”.
Граф Перовський дав згоду, після чого до 1854 року
були проведені археологічні дослідження в Переяславському, Володимирівському, Суздальському,
Юр’євському, Ростовському повітах. За чотири
роки було досліджено 164 місцевості, розкрито
7729 курганів, що дає підстави оголосити достатньо точний результат про перебування, звичаї, побут, торгівельні відносини фінського населення
цих країв, у даному випадку — народу меря. Були
проведені розкопки головних політичних центрів
Ростово-Суздальської землі, таких як: Володимир,
Ростов, Юр’єв, Суздаль. Членами експедиції були
досліджені Кострома, Твер, Москва, Муром, Рязань
Ярослав, Можайськ, Коломна, Галич-Мерський.
Археологічні знахідки підтвердили проживання на
цій землі фінської мері, починаючи з VI–VII до XIX
століття включно. Фінський етнос заселяє ці простори до сьогодні. З ним пов’язані тисячі фінських
назв сіл, міст, річок, урочищ. А. С. Уваров надає перелік сотні, не приналежних до слов’янської мови,
назв Ярославської, Володимирської, Костромської
та Московської областей: Шульпіно, Шупалово,
Шипуліно, Шутарово, Брємбола, Сорпово, Веськово, Шокшово, Весь, Кіжала , Саурово, Гекма, Тара,
Учма, Шопша, Лохово, Воржа, Бікань, Юкша, Сора,
Вологдіна, Тума, Шухра, Волочіно, Маймори, Кострома, Вологда, Воліно, Тумбаль, Ворсіно, Воржа,
Вонгодиці, Номаа, Какша, Москва, Кєргуй, Некоузь, Вигор, Сагда, Лушма, Мича, Ягорбіно, Андоба,
Шуда, Чухлома, Ізма, Пєчєнга, Хомкіно, Воча, Бакі,
Дешано, Урень, Надога, Молога та інші. Також назви фінських річок (тільки на літеру В): Волготня,
Вончила, Вослома, Волга, Ворга, Вокшера, Вольга,
Ворсма, Вонога, Вонгиль, Войга і тому подібне. За
висновками професора А. С. Уварова, навколо постійно осілого населення мері (центральна область
Росії) проживає фінський етнос — мурома, черемиси, весь, мордва та інші.
Отже, основними доказами неслов’янської
культури “руських” Російської Федерації, знайденими в курганах, є:
1. Одяг та прикраси — мері надавали перевагу
обручам на шиї, бусам, по дві сережки у вухах та
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особливо підвіскам у вигляді конячок, обручам на
зап’ястях та вище ліктя, що зовсім не характерне
для культури слов’янських поховань. Слов’янки
носили буси тільки зеленого кольору, чого не було
у фінів. Сучасник того часу арабський літератор
Ахмед-Ібн-Фадлан писав: “…на Русі (Україна)
платили по одному драхему за одну зелену бусу. За
язиком можна було сплутати Мерю з Вессю, Мордву з Муромою, але ж не зі слов’янською (українською) мовою” [19].
2. Форма курганів — для фінського поселення
властива кругла форма курганів, конусоподібна,
для слов’янських поховань — довгаста. Отже, одним із основних висновків експедиції А. С. Уварова, згідно мапи розкопок, що відповідає сучасній
Російській Федерації (Московії) аж до кордонів з
Україною (Русь), було те, що не знайшлося жодного слов’янського кургана на цій території.
3. Релігійно-культурний контекст поховань —
до початку XIII ст. спостерігаються 100% поганські
захоронення на території сучасної Росії (Московії).
До початку XVII ст. ця частка зменшується до 75%.
Для фінського поховання характерне хаотичне, а
частіше групове захоронення, на відміну від християнського, у яких тіла зорієнтовані на схід зі схрещеними руками, дуже часто наявні сліди кремації.
Спадковість традицій поховань, збережена наступними поколіннями, дає підстави стверджувати, що
цей народ постійно проживає на цих теренах до
сьогодення. Міф про прийняття християнства на
Московії одночасно з Руссю (Україною) не витримує жодної критики. Достатньо згадати спогади лівонського купця XVII століття, мешканця Москви:
“Москва на той час являє собою чотири кути, у
двох з яких живуть поганці, третьому — християни, четвертому — мусульмани. Язичники мешкають у районі поганих ставів…” [19].
4. Економічна культура, монети — монети,
оскільки це один із важливих артефактів археологічних розкопів, що свідчить про єдиний народ,
єдину валюту, територію, економіку та державу.
Отже, граф А. С. Уваров та його група у близько
8 тисячах курганів виявили понад 8 тисяч монет.
Більше ніж 300 монет періоду ХІ–ХІІІ ст., серед
яких не було жодної київської монети. Також не виявлено ці монети за більш ніж шість століть на землі меря (з 980 по 1580 роки). Здебільшого це монети з Волзької Болгарії, Хорезма, Візантії, невелика
кількість зі Скандинавії та, звісно, власні монети

Золотої Орди, які карбувались у місті Наровчат.
5. Примітивність культури побуту мері та знарядь праці — за свідченнями посла Франції Людовика Вільгельма де Рубрука, який відвідав “країну
царя Сартаха” (територія центральної Росії) у 1254
році — країну Моксель (найменування Московії до
ХІІІ століття, зауважте, не Русь! — В.Р.) заселяють
чисті язичники, які не знають міст, живуть у маленьких хатках по лісах [19].Тому не дивно, що під
час розкопок великої кількості курганів, А. С. Уваров не знайшов біля них великих сіл та міст. Правдиві свідчення Вільгельма де Рубрука суголосні з
результатами сумлінної праці археолога графа Уварова [19].
Наведений аналіз дає підстави стверджувати,
що літописні зводи, які начебто “знайшла” єкатерининська комісія у XVIII столітті, є продуктом
відвертої фальсифікації історії. Як наслідок, лопається теорія повільного перетікання слов’янської
культури (в’ятичів) у сучасні області Російської
Федерації. Дослідження Уварова перекреслюють
повністю теорію про те, що в ХІІ столітті столиця
Руси переходить до Володимира, а Київ, буцімто,
слабшає через міжусобиці. Як бачимо, свідчення
Вільгельма де Рубрука, Плано де Карпіні, Юліана Угорського, Бенедікта Польського, Ала-ад-дінДжувайні, Рашид-ад-Дина, Джеймса Флетчера, Еріка Палмквіста, Марко Фоскарині, Олександра Гваньїні та інших, що держава Моксель (Московія) —
країна вкрай відстала, не має великих поселень, а
населення, переважно, мешкає по лісах та землянках, підтверджені результатами розкопок Уварова.
Принагідно відзначимо: істинність результатів
археологічних досліджень А.С.Уварова стає зовсім
не прийнятною для новонародженого тирана сучасної Росії — Путіна. “Трагізм” російських “вчених під козирок” в тому, що написати “на замовлення” можна все, що завгодно, будь-які “історичні
трактати та літописи”, однак археологічні наукові
дослідження, артефакти — річ незламна. Російська
історична писанина була започаткована ще Іваном ІІІ (Улу-Мухаммедом, царем татарського походження), продовжена Василем ІІІ, Іваном ІV та їх
нащадками. Для фальшування історії та написання
“своєї” російський імператор Петро Олексійович
Перший (син княжни Наталії Наришкиної, дочки
татарського мурзи Ісмаіла Нариша) запрошує досвідчених німецьких істориків Шлецера, Міллера,
Байера. “Недолуга” Катерина ІІ присвятила десять
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років свого життя написанню російської “історії”.
За її розпорядженням створюється та працює у
1783–1792 р “комисия по сложению российской истории”, що очолює граф А. П. Шувалов. Склад комісії доволі переконливий, такі визначні особистості, як: статс-секретар А. В. Храповицький, І. І. Лепехін, П. С. Палас, І. М. Болтін, М. М. БантишКаменський, І. П. Єлагін, А. І. Мусін-Пушкін,
О. І. Малиновський підготували велику кількість
літописних зводів, “нібито випадково знайдених”.
Втім, автор “Скіфської історії” Андрій Лизлов за
вивчення у ХVІІ ст. монастирських та міського
московського архівів (завідувачем останнього був
його батько) не зустрів жодного “літописного зводу”. Великому Данилу Туптало, знавцю історії, філософу, “зводи” також не відомі. У ХVІІ–ХVІІІ ст.
традиції фальсифікації продовжують історики Татіщев, Ключевський, Ломоносов, Карамзін, Шахматов, Спіцин, Соловйов тощо.
Підсумовуючи, можна сказати, що культурологічні засади самоздійснення Російської Федерації
аж ніяк не вписуються в домінанту слов’янської
культури, є штучним продуктом держави з типовим
ординським мисленням.
Надто суттєвим підтвердженням культурологічного фіаско слов’янського коріння населення
Російської Федерації є дослідження видатного російського вченого ХІХ століття, професора краніології А.П. Богданова. Російські ідеологи, звісно,
не поспішають згадувати ці роботи, існування яких
замовчують в академічних кругах Росії, наче нічого
ніколи не було. Втім, у “Великій радянській енциклопедії” зауважено: “…професор А. П. Богданов
один із засновників антропології Росії… засновник
перших антропологічних закладів і популяризатор
природничо — наукових знань…”. Цей науковець
був професором Московського університету (з
1867 р.) і членом-кореспондентом Петербурзької
академії наук (з 1890 р.), сприяв розвитку антропології — “науки про походження та еволюцію
людини, формування людської раси, про нормальні
варіації фізичної будови тіла людини” [8, 107].
Професор А. П. Богданов, вивчаючи фінську
культуру мері, у праці “Курганне плем’я Московської губернії” приділив значну увагу краніологічним дослідженням будови черепа людини.
Відповідно до світових стандартів, череп людини
характеризується за трьома основними антропологічними типами: доліхоцефалія, мезоцефалія,

брахіцефалія. Медична енциклопедія так визначає
ці три будови черепа: “Брахіцефалія — короткоголовість. Форму черепа відрізняємо великим відношенням показника найбільшої ширини голови до
її найбільшої довжини. Вираховується по формулі:
(В:А)х100, де А — повздовжій діаметр голови від
надбрівної точки (глабела) до потиличної, В — поперековий діаметр між точками тімені” [20, 10].
Наведений вище індекс був вирахуваний 1842 року
шведським антропологом А. Реціусом. Таким чином, брахіцефалія- короткоголовість, характеризується індексом 81,0 та вище; доліхоцефалія — довгоголовість, характеризується індексом 55 — 74,9;
мезоцефалія — знаходиться між брахіцефалією та
доліхоцефалією й має індекс 76,0 — 80,9.
Відповідно до світових стандартів, слов’яни є
носіями індексу брахіцефалів — 81,0 і вище.
Антропологи К. М. Бер, А. П. Богданов, Ф. П. Ландцерт провели паралельні дослідження курганів селища Доброва Володимирської губернії, розкопаних
професором А. П. Уваровим. Основний висновок,
який зробили антропологи А. П. Богданов, К. М. Бер,
Ф. П. Ландцерт, дослідивши майже 8 тисяч розкопів
А. П. Уварова, такий: “Черепи мають показник індексу 55–74 (довгоголові). Черепи дуже схожі на черепи
казанських татар, причому проміжні, якби вони були
змішані з фінами” [19, 111].
Наведемо результат проведених досліджень курганів, що науково доводять антропологічний зріз
сучасної Росії [5; 6; 7], а саме, доліхоцефали: Московська губернія — індекс 74,7; Верейська — 72,8;
Звенігородська — 73,4; Подольська — 73.3; Коломенська — 75,0; Рузька — 73,4; Бронницька —
72,1; Богородська — 74,8.
На відміну від черепів території Руси-України,
що характеризують слов’янський тип, а саме —
брахіцефали: воронезькі українці — 83,0; харківські українці — 83,4; полтавські українці — 83,5;
київські українці — 84,4; волинські українці —
82,1; таврійські українці — 84,5; кубанські українці — 82,6; херсонські українці — 83,7; галицькі
українці — 84,4; подільські українці — 85,2; буковинські українці — 85,1; закарпатські українці —
85,0; катеринославські українці — 83,3.
Найбільш відчутного удару по теорії культури
московського слов’янства нанесла саме російська
археологія та антропологія. Результати потужної
кількарічної праці та основні висновки досліджень,
що зроблені саме цими науковцями такі: населен-
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ня, яке проживало в колисці Російської Федерації
(Велика Руська рівнина) повністю відрізняється від
слов’янського культурного етносу; різне за антропологічними, археологічними, історичними, економічними та культурологічними аспектами населення Російської Федерації (так звані руські) є народом
іншої — неслов’янської культури та не має у своєму корені слов’янського начала. Усе, що пов’язане
з культурою Руси (України), безсовісно та нахабно
вкрадене “московською державою”. Московськоординський вірус упродовж кількох століть насаджає свій ген у тіло культури Руси-України, тим
самим сприяє породженню мутантної культури —
нежиттєспроможної ідеології за назвою “Руський
мир”. Це оптично-ілюзорно спотворене тіло, що
волає про цілісність новоутворення, опираючись
на перебрану на себе історію Русі Київської, привласнення її книг, учених, не говорячи вже про
реліквії та історичні договори. Останні спалені чи
переписані собі на користь. Росія, як дочка диких
кочівників та правонаступниця Золотої Орди, жила
й продовжує жити грабунком, руйнацією інших та
насиллям. Росія, як трутень, проникає в тіло здорової іноземної культури та висмоктує з нього всі
живильні соки, завдяки чому набухає до небачених
розмірів. Згадаємо Катерину II, яка охоче проголошувала любов до демократії “ззовні” у листуванні із найпрогресивнішими мислителями того часу.
Натомість, Вольтер у листах до імператриці зазначав, що Європа знає тільки одну Русь — Київську.
Сьогоднішня Орда — Російська Федерація — продовжує у ХХІ столітті татаро-монгольську експансію (зокрема, культурну), маючи у своєму арсеналі
кібер-, інформаційно-психологічну зброю та ядерний кийок.
Карне керівництво Росії (імперії, а згодом —
федерації) за всіх часів свідомо йде проти людяності, приховуючи від світу велику історичну спадщину Золотої Орди: історичне документознавство
Руси (України), Литви, Польщі, Кримського Ханства. Чого тільки варті понад 2 тисяч книг та сувоїв
Хара-Хото, віднайдених експедиціями професора
П. Козлова 1907–1909 та 1926 р. і доправлених
до Росії всупереч інтересам Монголії: Литовська
Метрика, що була вивезена під час третього поділу Речі Посполитої або спалена ханська бібліотека в Бахчисараї військами фельдмаршала Мініха;
оригінали літопису Руського та інших документів
у Лаврських архівах. До сьогодні ці свідчення при-

ховуються від світового людства. Що приховують
ті зловмисники, крадії чужої історії та назви?
Росія, як радикально-авторитарна держава, мілітаристична політика якої дозволяє кваліфікувати наявність і системність фашистської ідеології,
характерними ознаками якої є культ особи (Петро
Перший, Ленін, Сталін, Путін), тоталітаризм; ідея
постійної війни, панування, єднання й мобілізації
народів та держави проти всіх (від політики міфічного “собирания земель Руси” за часів Петра
Першого до сучасного “Русского мира” Путіна —
а у дійсності відвертого військового захвату, пригноблення й пограбування сусідніх народів), у всі
часи продукувала міфи та хибне уявлення щодо
спільності історії Руси та Московії (Тартарії), а в
подальшому Російської імперії. Ці упорядковані
та структуровані “витвори” російської академічної
історико-культурологічної думки набули загрозливого обсягу викривленої/переписаної інформації.
На думку нобелівського лауреата, видатного російського вченого Івана Петровича Павлова, джерелом фашизму став більшовицький переворот в
Росії: “...я понад усе бачу схожість нашого життя
з життям азіатських деспотій. За хворобливої нервової системи у її парадоксальному стані втрачається сприйнятливість до дійсності, але лишається
сприйнятливість тільки до слів. Слово починає змінювати дійсність. У такому стані знаходиться все
російське населення. Російська людина має таку
слабку мозкову систему, що вона не здатна сприймати дійсність як таку. Для неї існують тільки слова. Її умовні рефлекси координовані не з дійсністю,
а зі словами” [10].
На сьогодні московсько-кремлівський фашизм,
російська політична система, постає перед нами
як недемократична, оскільки демократизм несе
руйнацію авторитаризму у Росії. Ознаками останньої є етатизм, гіпернаціоналізм (“Руський мир”),
гіперкульт особи верховного лідера. Слушною для
Російської Федерації є думка губернатора Луізіани Г’юї Лонга, який свого часу зазначив, що, коли
фашизм прийде до Америки, він називатиме себе
антифашизмом. На жаль, у сучасній Росії відбувається мілітаризація суспільства, економіки —
створюються воєнізовані формування (нацгвардія,
ЧВФ “Вагнер” тощо), війна проти всіх стає святим
обов’язком. Показовим є визнання Путіним свого
захоплення міністром пропаганди гітлерівської Німеччини доктором Геббельсом, якого на зустрічі
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2014 року із представниками єврейських общин назвав “талановитою людиною, яка добивалася свого”
та процитував: “Чим нахабніша брехня, тим охочіше
в неї повірять”. Тому путінська Росія визнала вдалою маніпуляцію інформацією задля анексії Криму
та війни на Донбасі, скориставшись напрацюваннями пропагандистської машини нацизму. Російський фільм “Крим. Шлях на батьківщину” — заледве не точна копія пропагандистської стрічки
Третього Рейху “Німецькі Судети повертаються
на Батьківщину”. Різниця тільки у дійових особах
— замість “правильної анексії Криму”, тоді “захищали” німців Судетської області Чехословаччини,
яким, начебто, забороняли розмовляти німецькою
та й взагалі хотіли знищити.

Як і вісім століть тому Україна практично наодинці протистоїть агресивній навалі східної “культури” як у прямому, так і переносному розумінні.
Кремлівська деспотія уже кілька століть незаконно
називає себе Руссю, більш того, апологетом руської
культури, тим самим забиває в нестійку свідомість
європейського обивателя брехливу думку, що Російська Федерація — то і є руська культура, а Україна —
це її законна земля. Такі заяви й дають підстави
легалізувати її територіальну агресію. Розглядати
Україну і Росію як єдиний культурологічний простір, не тільки велика помилка, але й великий злочин для слов’янської культури. Зупинити агресивну
та брехливу місію Російської Федерації є життєво
важливим загальноєвропейським завданням.
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Рябенький Валентин Степанович
Украина — Россия: культурологические отличия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, что стал поводом для дискуссий многих поколений. Попытки
сформировать на протяжении столетий устойчивое восприятие однородности украинского-российского культурологического пространства в сознании многочисленных поколений является своеобразным догматическим пленом.
Определение культурологических различий в ментальности народов, которые являются географическими соседями, в определенной степени, может вызвать когнитивный диссонанс — психологический дискомфорт. Впрочем, в
пользу указанного свидетельствуют приведенные в статье данные о происхождении и семантике имен и фамилий
исторических фигур Российской империи; совокупность признаков формирования финно-тюркской исторической
общности современной России — заселение Мещеры (Среднерусская равнина) татарскими илиями и постепенное
их срастание с коренным финским населением Московии, а в будущем Российской империи. Публикация знакомит
с археологическими исследованиями графа А. С. Уварова, проведенными по результатам раскопок курганов мере, а
также с выводами краниологических исследований профессоров А. П. Богданова, К. М. Бэра.
Ключевые слова: славянский этнос, татарские илии, краниологические исследования, культурологические отличия, этимология имен и географических названий.

Valentyn Riabenkii
Ukraine — Russia: Culturological Differences
Summary. The article deals with the question that became the cause for discussions of many generations. An attempt to
form during centuries proof perception of homogeneity of Ukrainian-Russian culturological space inconsciousness of numerous
generations is a kind of dogmatic captivity. The definition of culturological differences in the mentality of peoples who are geographic neighbours, to a certain extent, can cause cognitive dissonance — psychological discomfort. However, in the interest of
the above, the data given in the article on the origin and semantics of the names of the historical figures of the Russian Empire
are evidenced; the aggregate of signs of the formation of the Finno-Turkic historical community of modern Russia — the settlement of Meshchera (Middle Russian Plain) by Tatar allies and their gradual merging with the indigenous population of Muscovy,
and in the future of the Russian Empire. The publication introduces the archaeological findings of Count A. Uvarov, conducted
on the results of excavation of burial mounds, as well as with the conclusions of craniological researched carried by Professors
A. Bohdanov and K. Ber. Russia, as a radical authoritarian state, whose militaristic policy allows us to qualify the existence
and systematic nature of fascist ideology, whose characteristic features are the cult of a person (Peter the First, Lenin, Stalin,
Putin), totalitarianism; the idea of a permanent war, domination, unity and mobilization of peoples and the state against all
(from the policy of mythical “gathering of the lands of Russia” during the days of Peter the Great to the modern “Russian world”
of Putin — but in the reality of frank military capture, oppression and robbery of neighbouring peoples), in all times produced
myths and misconceptions about the commonality of the history of Russia and Muscovy (Tartarus), and in the future the Russian
Empire. These well-ordered and structured “works” of Russian academic historical and cultural thought have assimilated a
distorted amount of distorted / rewritten information. For some centuries, the Kremlin despotism has illegally called itself Russia, moreover, an apologist for Russian culture, thereby clapping the false belief in the unstable mind of the European inhabitant
that the Russian Federation is a Russian culture, and Ukraine is its legitimate land. Such statements give grounds for legalizing
its territorial aggression. Considering Ukraine and Russia as the only culturological space, is not only a big mistake, but a great
crime for Slavic culture. Stopping the aggressive and false mission of the Russian Federation is a vital European-wide task.
Keywords: Slavic ethnos, Tatar allies, craniological researches, cultural differences, etymology of names and geographical
names.
Стаття надійшла до редакції 11.05.2018

125

УКРА¯НСЬКА КУЛЬТУРА
УДК 791.633-051(477)

ORIGINS OF CREATIVE AND PEDAGOGICAL
ACTIVITY OF V. B. KISIN

Oleksandr Bezruchko

Doctor of Arts (Sc.D.), Associate
Professor, Professor of Department
of Cinema and Television Art
(Section of direction of cinema
and television), Kyiv National
University of Culture and Arts

Безручко
Олександр Вікторович

доктор мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри
режисури телебачення факультету
кіно і телебачення Київського
національного університету
культури і мистецтв

Безручко
Александр Викторович

доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры режиссуры
телевидения факультета кино
и телевидения Киевского
национального университета
культуры и искусств

Summary. This article explores the origins of the creative and
pedagogical activity of the well-known Ukrainian theater and television director, art teacher, head of the department of television directing
of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute, founder
of the Institute of Cinema and Television of the Kyiv National University of Culture and Arts, Doctor of Philosophy (PhD) in Arts, professor,
Honoured Artist of Ukraine Viktor Borysovych Kisin, who would have
turned eighty-five years old in 2018. His studying in the director’s and
acting workshop of the famous director and theater scientist, director
and laboratory assistant, secretary of the “Berezol” director's office
M. P. Verkhatskyi.
Keywords: Viktor Kisin, creative activity, origins, pedagogical activity, joint workshop, Mykhailo Verkhatskyi.

Problem formulation. The urgency of this study is due to
the need to study the creative heritage of leading Ukrainian
artists who have done a lot to build Ukrainian culture. Among them
there are the origins of the creative and pedagogical activity of the
well-known Ukrainian theater and television director, art teacher,
head of the department of television directing of the Kyiv State
I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute, founder of the Institute of Cinema and Television of the Kyiv National University of
Culture and Arts, Doctor of Philosophy (PhD) in Arts, professor,
Honoured Artist of Ukraine Viktor Borysovych Kisin (April 14,
1933, Khabarovsk (Russian Federation) — September 4, 1997,
Kyiv (Ukraine)), who would have turned eighty-five in 2018.
Analysis of recent research and publications. Creative and
pedagogical activity of the famous Ukrainian theater and television director, artistic teacher V. Kisin described V. Skurativskyi
[15; 16], V. Horpenko [4; 5], R. Shyrman [19; 20], L. Naumova
[12; 13], V. Viter [3], S. Marchenko [10; 11], V. Khmelnytskyi
[18], Yu. Furmanov [17], O. Bezruchko [2; 21] and others. Nevertheless, we can admit that Viktor Borysovych Kisin remained
actually beyond the attention of modern Ukrainian cinema researchers.
The scientific tasks of this article are to study the origins of
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the creative and pedagogical activities of the outstanding Ukrainian theater and television director, actor, art teacher V. B. Kisin; to discover the situation
with getting from the workshop of Maria Osypivna Knebel on the faculty of acting of the Mikhail
Shchepkin Higher Theatre School (Moscow) to the joint
acting and directing workshop of Mykhailo Polievktovych Verkhatskyi at the Kyiv State I. K. KarpenkoKary Theatre Arts Institute; to reconstruct his first experience of teaching work while helping the teacher
M. P. Verkhatskyi in the Kyiv Theater Studio at the
“Bilshovyk” Culture House; to analyze the participation of Viktor Kisin in the work of the “Youth theater”
in July-August, 1958.
The purpose of the article is to study and analyze
the origins of creative and pedagogical activity of
V. B. Kisin — the specifics of studying in the director's
and acting workshop of M. P. Verkhatskyi at the Kyiv
State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute.
Summary. After graduating from high school,
V. Kisin joined the faculty of acting of the Mikhail
Shchepkin Higher Theatre School (Moscow) in the studio of Maria Osypivna Knebel, the student of K. S. Stanislavsky.
The official biography of the artist noted that Viktor
Kisin from the second year of the school transferred to
the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute, but in reality the situation was somewhat different:
“A young man from the Saksaganskyi Street in Kyiv
entered the Mikhail Shchepkin Higher Theatre School
(Moscow) without any problems. But soon he did not
“obey” and starred in the movie “Maturity Certificate”
(in which Vasyl Lanovyi also debuted), for which he
was then punished. So he had to leave the school and
go to the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts
Institute” [14]. This situation can be explained by the
fact that during the Soviet period theater teachers during first courses of study strictly forbade their students
from filming.
Despite such a severe punishment, V. Kisin “all his
life was spiritually connected with his teacher Maria
Osypivna Knebel and continued to follow her work”
[9, 244].
At the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts
Institute, Viktor Kisin got into the studio of Mykhailo
Polievktovych Verkhatskyi, the patriarch of Ukrainian

Viktor Kisin, student years (1950s)
Віктор Кісін, студентські роки. (50-і рр. ХХ ст.)

theater pedagogics, a well-known director and theater
critic, a former “birch-lion”, director and laboratory
assistant, secretary of the director's office “Berezol” of
L. S. Kurbas.
Viktor Kisin could compare two teachers — from
Moscow and Kyiv: “I had with whom to compare
Mykhailo Polievktovych as a teacher. Knebel, who was
my teacher in Moscow (and at that time also a modest
associate professor), was an outstanding figure in the
theater pedagogics. From the very first days of communicating with Verkhatskyi, I felt that I was attached
to a real treasure, to a very influential nature, although
for a long time I could not solve the mechanism of his
pedagogical magic. For students, he was the model of
the professor himself — regarding culture, erudition,
ease of teaching, the ability to vigorously “lead”, inspire their soul as an indisputable authority, as a living
conscience. And all this without the slightest pressure”
[7, 185].
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Viktor Kisin, together with other classmates, in
order to have the directorial practice over the curriculum, actively participated in the teacher's artistic and
pedagogical experiment — founding a theatrical studio
for Ukrainian senior pupils at the “Bolshevik” Culture
House in Kyiv.
K. Hryhoriev in the newspaper “Literary Gazette”
talked about the work of the theatrical studio: “We
were present at the regular classroom of the senior
group conducted by M. Verkhatskyi. He was assisted
by a third-year student of the Viktor Kisin director’s
department. During the acting lesson, studio students
performed exercises ‘in relation to the subject’” [6].
As can be seen from the article, the assistant of
M. Verkhatskyi was Viktor Kisin. Let's dwell on this
stage of the formation of a young director in more detail. Since there were a lot of boys and girls aged 13
to 17 who dreamed of joining the theater studio, but
there were only sixty places, three rounds of entrance
examinations were held in which Viktor Kisin, along
with his fellow students, actively helped his teacher.
The training programme was thorough: classes on acting, language skills, vocals, stage movement, musical
writing, the history of theater, etc. After this training,
the best students were recommended to join the Kyiv
State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute.

So during his studies, V. Kisin was involved in
theater pedagogics based on the principles of the
Berezol Artistic Association. Work in this theatrical
studio will be further analyzed and described in the
dissertation again under the scientific guidance of
M. P. Verkhatskyi.
Also, as a student, Viktor Kisin worked as an assistant director at the Kyiv Television Studio to master
the new kind of audiovisual art.
At the end of studying at the Kyiv State
I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute V. Kisin
took part in another creative experiment of Mykhailo
Verkhatskyi, which again was based on the experience of Les Kurbas. This most cherished embodied
pedagogical dream of M. P. Verkhatskyi, according to Viktor Baienko, was the organization of the
“Youth Theater”: “Our course with performances
“The Owner” by I. Tobilevych, “Astoria Hotel” by
O. Shtein, “The Death of Tarielkin” by I. Sukhov-Kobylin travelled all the then-young Komsomol-youth new
buildings of Dnipropetrovsk, Kryviy Rig, Donbass. It
was an unforgettable tour of the future of “The Youth
Theatre” [1, 213].
Viktor Kisin, together with another graduate-director Lev Udovenko, in July 1958 in the newspaper
“Kyiv Komsomolets” told about the plans of the newly
formed the Youth Theater: “As we arrive in Dnipropetrovsk, we will definitely act before the workers of
the locomotive depot. After all, our Anatolii Pazenko
was working there, he was a gray-haired, hurrying
somewhere on the steps. We will show the railwaymen
the play “Hotel Astoria”. In this play, Anatolii acts as
a selfless and modest journalist Trojan. So the young
actor will report to the working group that gave him
a ticket to life. In Luhansk, a kind of examination will
take Vanya Sorokin in front of the miners” [8].
Unfortunately, the theater was closed after the tour,
and each of the students of Mykhailo Verkhatskyi went
to the state theaters. In particular, after graduating with
honours with the specialization “the director of the Drama Theater” Viktor Kisin worked as a director of the
Odessa Ukrainian Drama Theater, of Crimean Russian
Drama Theater, of the Cinema Actor Theater-Studio at
the Kyiv Oleksandr Dovzhenko Feature Films Studio,
of the Kyiv TV studio, of the UkrTeleFilm Studio, of
the educational theater of his “alma mater”.
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ХХ ст.)

However, most of all V. B. Kisin became famous as
an art educator who successfully brought up the young
actors and directors of theater and television at the Kyiv
State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute.
First of all, as he himself believed, due to the loyalty to the traditions of his teachers: “I think that when
I have a certain authority over my students, not because
of my modest performances in the theater and on TV,
but above all because they subconsciously feel me living correspondent of a prominent cultural tradition, who
can be believed without proof, and after reporting something to guess, to discover the artistic secrets” [7, 184].
Conclusions. At the beginning of the article the
purpose of the article was set: to analyze and research the origins of creative and pedagogical activity of V. B. Kisin — the specifics of the studying in
the director's and acting workshop of Mykhailo Polievktovych Verkhatskyi at the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute. The goal was
achieved.

Summing up the aforesaid, one can note that the scientific tasks set were fulfilled: the origins of the creative
and pedagogical activity of the prominent Ukrainian director of theater and television, the actor, the art teacher
V. B. Kisin were researched; the situation with entering
from the workshop of Maria Osypivna Knebel on the
faculty of acting of the Moscow State M. S. Shchepkin
Higher Theater School to the joint acting and directing
workshop of Mykhailo Polievktovych Verkhatskyi at the
Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute;
his first experience of teaching work during his help the
teacher M. P. Verkhatskyi in the Kyiv Theater Studio at
the Bilshovyk Culture House; Viktor Kisin's participation in the “Youth Theater” in July-August,1958 were
analyzed.
Despite thorough scientific research on the life
and creative work of Viktor Borysovych Kisin, it
can be noted that the perspectives of scientific researches
remain large since his director's productions in Ukrainian theaters have not been fully researched yet.
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Витоки творчої і педагогічної діяльності В. Б. Кісіна
Анотація. У статті досліджено витоки творчої і педагогічної діяльності відомого українського театрального
і телевізійного режисера, мистецького педагога, завідувача кафедри режисури телебачення Київського державного
інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, засновника Інституту кіно і телебачення Київського національного університету культуру і мистецтв, кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна, якому в 2018 році виповнилося б вісімдесят п’ять років.
Проаналізовано його навчання в режисерсько-акторській майстерні відомого режисера і театрознавця, режисералаборанта, секретаря режисерського штабу “Березоля” М. П. Верхацького.
Ключові слова: Віктор Кісін, творча діяльність, витоки, педагогічна діяльність, об’єднана майстерня, Михайло Верхацький.
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Истоки творческой и педагогической деятельности В. Б. Кисина
Аннотация. В статье исследованы истоки творческой и педагогической деятельности известного украинского
театрального и телевизионного режиссера, творческого педагога, заведующего кафедрой режиссуры телевидения
Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, основателя Института кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств, кандидата искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Борисовича Кисина, которому в 2018 году
исполнилось бы восемьдесят пять лет. Проанализировано его обучение в режиссерско-актерской мастерской известного режиссера и театроведа, режиссера-лаборанта, секретаря режиссерского штаба “Березоль” М. П. Верхацкого.
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Анотація. У статті досліджено культурологічні аспекти плагіату як невід’ємної складової процесу залучення людства до екранного простору.
Наведено аргументи стосовно того, що технологічний прогрес
та активне використання людством досягнень сучасної техніки,
котрій притаманна така конструктивна особливість як екран або
монітор, може мати як позитивний, так і негативний вплив та
культуру та творчість.
Визначено поняття плагіату у сфері культури та мистецтва, а
також взаємозв’язок збільшення його масштабів, його інтенсифікації з надмірним споживанням сучасним людством екранної продукції.
Ключові слова: плагіат, екран, екранний простір, екранний продукт, культура екрану.

Постановка проблеми. Більшість людей у сучасному світі
має можливість долучитись до різноманітних матеріалізованих проявів науково-технічного прогресу — апаратури, зокрема телевізорів, мобільних телефонів, планшетів, персональних
комп’ютерів, ноутбуків, засобів зв’язку тощо. Більшості з них
притаманна важлива конструктивна особливість — наявність
визначеного поля для продукування на його тлі візуальних образів — екран або монітор. У цьому контексті важливо дослідити рівень корисності впливу цього масштабного образного
потоку не лише на психоемоційну, інтелектуальну сфери людини, але й процес її творчих пошуків та його результати.
На разі автори не обмежені лише друкованими засобами
масової інформації, вони можуть використовувати для оприявлення результатів своєї творчості також широкі можливості
глобальної мережі Internet, сучасного телебачення. З одного
боку, така доступність є корисною для кінцевого “споживача”
авторського культурного продукту, оскільки сприяє його інтелектуальному збагаченню, самоосвіті, стимулює творчий розвиток, з іншого, може зашкодити автору, зокрема виявитися в
такій поширеній нині формі порушення його авторських прав,
як плагіат.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Юридичні
аспекти плагіату, зокрема визначення його поняття, видів та
форм вираження, власне санкцій за виявлені та доведені в судовому порядку факти плагіату в різних сферах суспільного
життя, неодноразово ставали об’єктом вивчення багатьох до-

© Марина Міщенко, 2018

132

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2018. №13

Марина Міщенко

слідників, зокрема В. С. Зеленецького, Т. В. Коваленко, О. О. Мазіної, О. В. Піхурець, В. С. Петренка, І. В. Порало, І. В. Романової, Г. О. Ульянової,
О. І. Харитонової, Р. Б. Шишки, О. О. Штефан та
інших.
Посилення боротьби з плагіатом у сфері науки
та вищої освіти, і, як наслідок, суттєве підвищення
вимог щодо його відсутності в наукових працях,
особливо тих, які були виконані на здобуття наукових ступенів кандидата або доктора наук, значно активізувало означену проблематику. Ці питання досліджували, зокрема І. І. Брус, С. А. Дикань, К. В. Ковальчук, Ю. А. Коцюк, Л. А. Лупаренко, В. В. Побіженко, І. А. Побіженко, А. М. Сингаївська.
Разом із цим передумови виникнення плагіату у культурно-мистецькій сфері, а особливо влив
екранного мистецтва на плагіат як явище, рівень
його поширеності, досліджувалися на досить незначному, фрагментарному рівні. Науковці не робили спроб пов’язати плагіат у культурі та мистецтві з
рівнем залучення людини (у даному випадку плагіатора, тобто особи, яка є автором твору, що містить
плагіат) до екранного простору та її залежності від
візуальних складових цього простору.
Враховуючи все вищевказане, метою статті
є дослідження взаємозв’язку та взаємозалежності
між плагіатом та процесом активного залучення
людства до екранного простору.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Першочергово варто з’ясувати особливості понятійного апарату даного дослідження, зокрема
визначення таких понять, як “плагіат”, “екран”,
“екранний простір”, враховуючи специфіку саме
культурно-мистецької сфери.
Юридичне розуміння поняття плагіату сформульовано у Законі України “Про авторське право і
суміжні права” від 23 грудня 1993 року як оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не є автором
цього твору — ст. 50 [2].
У тексті Закону України “Про вищу освіту” від
1 липня 2014 року (редакція від 5 вересня 2017 року) окремо не визначено поняття “плагіат”, однак
у ст. 69 законодавцем фактично виділено окремий
його підвид — академічний плагіат, як “оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або
відтворення опублікованих текстів (оприлюднених

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства”.
Як бачимо, логіка побудови даного визначення
цілком відповідає вищезазначеному законодавчому
визначенню поняття плагіату, а саме містить набір
базових ознак, таких як вказівка на вид об’єкта інтелектуальної власності, його приналежність, форму прояву плагіату.
Тлумачні словники подають декілька визначень
плагіату, зокрема трактують його як привласнення
авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх
працях чужого твору без посилання на автора; як
твори, написані одними особами, але надруковані іншими під власними прізвищами без змін чи з
певної переробки, повністю або частково [13].
Викликає інтерес визначення плагіату через сукупність його складових, а саме: усі твори, які дозволено законом і автором вільно використовувати,
однак використовуються вони без зазначення імені
автора й джерела запозичення [7, 129]. Визначають
його також і в досить вузькому значенні, на нашу
думку, як викрадення чужого результату інтелектуальної творчості [8].
Досліджуючи історичний розвиток та сучасний
стан плагіату, І.В.Романова зауважила, що плагіат є
багатовимірним явищем, а тому його варто розглядати в культурологічному аспекті як привласнення чужого тексту в широкому, культурологічному
ключі [9, 271].
Отже, під плагіатом у правовому сенсі цього поняття варто розуміти всі можливі форми свідомого привласнення авторства на будь-який чужий
твір мистецтва, літератури або науки, якому надано матеріалізованої форми, з його подальшим
обов’язковим оприлюдненням. Ідеться саме про
твори, яким надано матеріалізованої форми, адже
важко довести авторство, утім, як і сам факт плагіату, стосовно думок, ідей, висловлювань, яким
не було надано відповідної форми з можливістю
ідентифікувати авторську приналежність. Адже на
практиці трапляються ситуації, коли майже у той
самий час, у різних, жодним чином не пов’язаних
між собою людей (авторів, творців) формуються
подібні за змістом наукові твердження, теорії, сюжети для літературних творів, сценарії для кінофільмів, програмне забезпечення тощо. Означені
випадки позбавлені головної, на мою думку, скла-
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дової плагіату — умисного, усвідомленого й демонстративного присвоєння авторства на об’єкт інтелектуальної власності.
Випадки, коли відбулося запозичення, крадіжка
чужих ідей, думок, висловлювань хоч у загальному
вигляді й називають плагіатом, однак у правовому
сенсі воно не карається законом. Плагіатор може
нести відповідальність тільки в тому випадку, якщо
зовнішня форма вираження ним цих думок чи ідей
була повністю ідентичною або дуже подібною до
авторської.
Плагіат можна одночасно розглядати як складне
негативне суспільне явище, а також як форму протиправної поведінки — посягання на чуже право
інтелектуальної власності. Проте науковці досить
часто змістовне наповнення означеного поняття коригують відповідно до особливостей тієї сфери, де
виявляють плагіат.
Враховуючи все вищезазначене варто наголосити, що на даний час неможливо сформулювати
таке визначення плагіату, яке було б універсальним
і могло б однаково ефективно використовуватися
одночасно в правознавстві та культурології.
У науці розроблено багато класифікацій плагіату за різними критеріями. Так, у своєму дисертаційному дослідженні Г. О. Ульянова виокремила
плагіат в авторському праві, промисловий плагіат,
плагіат у науковій сфері, плагіат у роботах учнів та
студентів та плагіат у засобах масової інформації
[13, 2]. Тобто, наведена класифікація, імовірніше за
все, була розроблена залежно від того, у якій сфері має місце плагіат. Також авторка запропонувала
обрати як самостійний критерій для класифікації
плагіату мету, яку бажає досягти плагіатор — некомерційний плагіат (науковий, літературний) та
комерційний (промисловий) плагіат [13, 152–153].
Разом з цим окремі автори в різний час обґрунтовували необхідність класифікувати плагіат
також і за іншими критеріями. Зокрема, В. С. Петренко класифікував плагіат залежно від наявності умислу на його вчинення — на навмисний та
ненавмисний (з його розподілом на підсвідомий,
випадковий і тиражований плагіат); за формою вираження — точне копіювання твору або його частини без внесення будь-яких змін; повтор ідейної
основи твору, яка складає його цінність; оприлюднення об’єкта авторської роботи, зміст якої містить
частину або весь матеріал іншого (-их) авторів у
мовній, лексичній, технологічній інтерпретації [7,

128–131]. В.С.Зеленецький виділив два види плагіату — інтелектуальний та механічний [3, 30]. На
думку Л. А Лупаренко, варто класифікувати плагіат в освіті та науці на такі види: текстовий плагіат,
плагіат програмних кодів та плагіат в нетекстових
джерелах [6, 153–154].
Таким чином, фахівці класифікують плагіат за
різними критеріями, однак базовими з них слід
уважати форму вираження, сферу прояву, особливості суб’єкта, мету та спосіб його вчинення.
Що ж до визначення поняття “екран”, то це слово також розглядається в декількох значеннях. Зокрема, як “поверхня, у тому числі різноманітних
апаратів (наприклад, телевізора), на якій передають
і демонструють зображення (кіноекран, телеекран
тощо) [1]; пристрій з поверхнею, що відбиває, убирає або перетворює випромінювання різних видів
енергії з метою захисту чи використання [11, 459].
Разом із цим екран не завжди сприймають лише
як матеріальний об’єкт, складову апаратури, його
також трактують у дещо метафоричному сенсі.
Досліджуючи тематику, пов’язану з візуалізацією реального в сучасному культурному просторі,
Г. Чміль та Н. Корабльова визначили екран у досить
широкому сенсі як картину світу, спосіб мислення, образ людини, форму об’єктивації соціальнокультурного досвіду [14, 76].
На думку А. Скорик, у контексті дослідження
знакової текстури екранного мистецтва, екран виступає мистецьким дзеркалом культури, текстом
мислення, культурологічного досвіду [10, 121–122].
Уважаю, що з огляду на досліджувану проблематику, під екранним простором слід розуміти як
безпосередньо існуючий зримий фізичний простір,
який охоплює поверхню різноманітної апаратури,
що має здатність продукувати й показувати зображення, суб’єкта (-ів), який, взаємодіючи з екраном,
сприймає оприявлені на ньому візуальні утворення, а також і той віртуальний простір, уявний світ з
різноманітними образами, символами, знаками, їх
поєднанням, що формується у свідомості кожного
конкретного споглядача.
У сучасному світі важко відшукати людину, яка
б жодного разу у своєму житті не ставала споживачем того чи іншого екранного продукту, будь то
художній фільм, ток-шоу чи комп’ютерна гра.
Технічний прогрес активно сприяє тому, що
більшість сучасної апаратури має екран, на який
безпосередньо й відбувається продукування образ-
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ної інформації. Потенційно сукупність таких образів хоч і може мати досить високу пізнавальну здатність, являти загалові нові знання в різних галузях
науки, знайомити з надбаннями мистецької сфери,
разом із цим може нести в собі й певні небезпеки, а
саме ряд “спокус”, здатних зруйнувати хитку межу
між реальним та вигаданим віртуальним життям.
Уважаємо, що рівень розвитку інтелекту, індивідуальні психологічні та моральні якості кожної
окремо взятої людини також впливають на ступінь
залучення її до простору екрану, суб’єктивну оцінку якісної складової екранного продукту, і відповідно, власне ставлення до творчості й можливих
зазіхань на чужу інтелектуальну власність.
Широка доступність екранних продуктів навіть
на підсвідомому рівні має здатність провокувати
потенційних авторів на несвідомий плагіат. Цьому
сприяє сукупність таких факторів:
1. Рівень індивідуальної психологічної стійкості
особи щодо сторонніх впливів. Не обов’язково бути
фахівцем у галузі психології та психіатрії, щоб усвідомити, що людина, піддатлива до навіювання, яка
легко сприймає побачені раніше образи, почуті думки, поступово втрачаючи орієнтири у швидкоплинному інформаційному потоці та здатність до критичного мислення, може, навіть не усвідомлюючи цього, у майбутньому з легкістю видавати їх за власні.
2. Суб’єктивне ставлення до правового інституту інтелектуальної власності, широковідомих
випадків порушення чужих авторських прав іншими особами. Це означає, що людина, яка вважає цілком нормальною ситуацію, коли інші запозичують
чужі результати інтелектуальної праці (для прикладу, копіюють програмне забезпечення без спеціальної ліцензії виробника, відео- та фотопродукцію у
просторі мережі Internet без дозволу на це її автора
тощо) з більшою імовірністю може вдатися до плагіату, ніж той, хто засуджує таку поведінку.
3. Ступінь емоційної залежності людини від
екранної культури та її “продуктів”. Уже давно
встановлено, що чим більше людина проводить
часу перед екраном або монітором, тим більше її затягує до екранного простору, вона поступово втрачає власне “обличчя”, губиться у цьому віртуальному світі. Навіть знайдено найменування для таких
форм залежностей. Зокрема, у медицині нав’язливе
прагнення до застосування інтернету, його надмірне використання та проведення великої кількості часу в мережі називають інтернет-адикцією

(інтернет-залежністю) [4]. Для залежності від телебачення у літературі та засобах масової інформації
часто використовують термін “телеманія”.
4. Високий рівень поширеності так званого
інтернет-піратства, як форми порушення авторського права і (або) суміжних прав. Об’єктами для
зазіхання за такого порушення авторських прав
найчастіше виступають комп’ютерні програми або
бази даних, музичні твори, відео-матеріали, книжкова продукція, фотографічні зображення, які, потрапивши до рук третьої особи, публікуються для
вільного, у окремих випадках за певними винятками (зокрема, розміщення у “закритих” групах на
інтернет-форумах або у соціальних мережах лише
для обмеженого кола зареєстрованих користувачів),
доступу всіх зацікавлених осіб у мережі Internet
без попереднього узгодження таких дій з автором.
Таке розміщення може мати як економічну складову — мету наживи, так і здійснюватися безоплатно,
з інших особистих мотивів.
Безумовно вплив екранного мистецтва та його
образів на людське сприйняття дійсності, її діяльність є колосальним, однак не можна однозначно
визначити коефіцієнт корисності такого впливу. У
цьому сенсі, досліджуючи сучасну екранну культуру та вплив на суспільну свідомість медіа-продукції
на українському телебаченні, А. І. Колодко цілком
слушно наголошував на тому, що розвиток такого
типу культури приводить до значних змін у загальному культурному середовищі як позитивного, так
і негативного спрямування [5, 466].
Реальні ситуації дозволяють дійти висновків,
що вплив екранного простору на людину може
бути як корисним (наприклад, телевізійні передачі, які спрямовані на освіту й навчання різних вікових груп людей; програми з пошуку талантів у
різних жанрах мистецтва; трансляції різноманітних культурно-мистецьких заходів; інтерактивні
курси, метою яких є самоосвіта тощо), так і доволі негативним, навіть “токсичним” (наприклад,
комп’ютерні ігри, які пропагують культ насильства, жорстокості; телевізійні фільми та передачі,
які романтизують спосіб життя засуджених осіб,
злочинців, що ведуть антисоціальний спосіб житті,
нівелюють загальноприйняті норми моралі, поведінки в соціумі, зловживають забороненими речовинами — алкоголь, наркотики тощо).
Проведене дослідження дозволило дійти таких
висновків:
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• варто більше уваги приділяти дослідженню
не лише юридичних, а й культурологічних аспектів
поняття плагіату, зокрема розробленню його визначення власне для потреб і з урахуванням особливостей культурно-мистецької сфери. Це обумовлено тим, що більшість з проаналізованих наукових
класифікацій плагіату не містить такий окремий
його підвид;
• вплив екранного простору на таке складне й
багатогранне явище, як плагіат, можна назвати неоднозначним, оскільки, з одного боку, він ілюструє
прояви демократії, плюралізм суспільної думки,

доступність екранних продуктів, тобто є позитивним. З іншого, таке різноманіття може мати й негативний вплив на творчість в усіх її можливих
проявах, зокрема може призводити до порушенням
авторських прав, а тому потребує вжиття принаймні базових загально-превентивних заходів — популяризації серед зацікавленої аудиторії наявних
юридичних засобів для їх захисту;
• індивідуальні морально-психологічні якості
кожної окремо взятої людини та рівень її захоплення
культурою екрану можуть впливати на ступінь проявів підсвідомого плагіату в її творчому доробку.
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Плагиат как неотъемлимая составляющая вовлечения человека в экранное пространство
Аннотация. В статье исследованы культурологические аспекты плагиата как неотъемлемой составляющей
процесса вовлечения человечества в экранное пространство.
Приведена аргументация относительно того, что технологический прогресс и активное использование
человечеством достижений современной техники, которой присуща такая конструктивная особенность как экран
либо монитор, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на культуру и творчество.
Определено понятие плагиата в сфере культуры и искусства, взаимосвязь увеличения его масштабов, его
интенсификации с чрезмерным потреблением современным человечеством экранной продукции.
Ключевые слова: плагиат, экран, экранное пространство, экранный продукт, культура экрана.

Maryna Mishchenko
Plagiarism as an Independet Constitutuent of Human Attraction to the Screen Space
Summary. The article represents the investigation of the culturological aspects of plagiarism as the inalienable constituent of the process of involving a man to the screen space.
Arguments for technological progress and the active use of modern technology by mankind, which has such a constructive feature as a screen or monitor, possessing both positive and negative effects on culture and creativity are provided.
In the context of the investigated range of problems, the term “screen space” is to understand as directly existent material space that includes various apparatus able to produce and show an image, and a subject or subjects that perceive these
objects, as well as “virtual space” where various images, symbols, signs, their combinations exist.
It is certain that more attention is to spare to the development of the definition of the concept of plagiarism in the field
of culture and art. It is conditioned by the fact that the most of analyzed classifications of plagiarism do not contain such a
separate subspecies.
Level of intellectual development, individual psychological and moral internals of separate person also influence the
degree of one’s bringing in to space of screen, personal subjective estimation of the screen product quality, and, accordingly,
own attitude toward work and possible trenching upon stranger intellectual property.
Influence of screen space on the sphere of culture and art in the sense of such phenomenon as plagiarism is possible to
name ambiguous, as, on the one hand, it illustrates democracy, pluralism of public ideas, variety and availability of screen
space products, so it is positive. On the other, such variety can have negative influence that abuts upon violation of copyrights,
and that is why requires implementing preventive measures such as popularization of legal facilities for their defense.
Keywords: plagiarism, screen, screen space, screen product, culture.
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Анотація. Мета дослідження полягає в аналізі причин та наслідків канонізації “системи” Станіславського, перетворення її
в догму, а імені автора — в ікону. Методологічною основою дослідження є застосування аналітичного, історичного, культурологічного та компаративного методів розкриття процесів канонізації
“системи” Станіславського та наслідківцього явища. Новизна
дослідження полягає у відсутності аналогічних досліджень у мистецтвознавстві та театральній педагогіці. Висновки. Звільнення
“системи” Станіславського від догматичних пут сприятиме активізації процесу освоєння широкого розмаїття естетичних напрямків, систем та методів виховання актора, процесу розвитку театрального мистецтва.
Ключові слова: “система” Станіславського, МХАТ, канонізація,
тоталітаризм, догма, “відлига”.
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“Кого безумці хочуть погубити,
того вони перетворюють на Бога”.
Генрі Бернард Левін,
англійський журналіст, письменник

Постановка проблеми. Протягом останнього століття
театральне мистецтво живе під значним впливом так званої
“системи” Станіславського. Радянська ідеологічна машина канонізувала й “систему”, і її автора, піддавши остракізму “інакомислячих”, які не вписувались у прокрустове ложе соціалістичного реалізму, та перекривши залізною завісою доступ до
альтернативних європейських освітніх систем, педагогічних
методів та шкіл виховання актора та режисера.
Аналіз досліджень та публікацій. У Росії Станіславський
посідає почесне місце національного надбання, тому його ім’я
та “система” його імені є недоторканими, що виключає можливість їх серйозного аналізу та ревізії на території Росії. В
Україні ж театрознавча думка досі перебуває в стані летаргійного сну, і ніхто не наважується торкнутись цієї “священної
корови”. Аналіз теорії та практики виховання актора професійного театру засвідчив, що на сьогодні українська театральна школа потерпає від гострого дефіциту нових методик та
практик розвитку творчих здібностей нового покоління служителів сцени, що й обумовило актуальність теми цього дослідження.
Головною метою дослідження є звільнення вітчизняної театральної сцени від догматизму, від рудиментів тоталітаризму у сфері виховання актора для активізації педагогічної дум© Валерій Пацунов, 2018
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ки на шляху збагачення арсеналу методів, шкіл
та засобів виховання нового покоління акторів та
режисерів.
Виклад основного матеріалу. В історії мистецтва є унікальна за драматизмом сторінка, пов’язана
з долею славнозвісної “системи” Станіславського,
про що не наважувались писати з причин її канонізації радянською ідеологією. Про “систему” існує
море наукових (у кращому разі), ненаукових (у гіршому разі) та псевдонаукових (у найгіршому разі)
досліджень, невтомні автори яких захистили сотні
дисертацій. Та мало хто звертав увагу на трагедію
митця, якому за життя судилося стати жертвою канонізації свого педагогічного вчення, що значною
мірою загальмувало процес розвитку театрального
мистецтва. Простежимо ж генезу канонізації вчення Станіславського та її наслідки.
1911-й рік. Фрагмент листа Станіславського до
дружини М. Ліліної: “Немирович сам, в моем присутствии, объяснял труппе мою систему. Говорил
толково, но обще. Думаю, что поняли с пятого на
десятое…” [6, 531].
З “п’ятого на десяте” — м’яко сказано. Яка сила
здатна змусити сісти за шкільну парту дорослих акторів, які на той час уже уславились не лише в Росії,
а й у Європі? І після цього знову вчитись? І актори
створюють “підпільний фронт опору” реформам
свого вчителя. Відтоді й почався тривалий процес
згасання Московського художнього театру.
Революції, війни — Світова, Громадянська…
Уявімо собі стан розгубленого інтелігента з ворожим для диктатури пролетаріату буржуазним
минулим. Чого чекати? Про що ставити вистави?
Куди бігти? Голод! Холод! І раптом у 1919 році
приймається рятівна урядова постанова про присвоєння Московському художньому театру звання
“Академічний”. Цим актом МХАТ набирав статусу
зразкового. І саме з цієї події починається літопис
тривалого процесу “іконізації” образу Станіславського та “канонізації” його “системи”.
На початку 20-х років колектив МХАТ здійснює
гастролі по США. Шалений успіх! Актори, гримери, костюмери, адміністратори — усі на гребні
щастя! Усі, крім Станіславського! Вслухаймось у
відчайдушний зойк душі в нью-йоркському листі
до Немировича-Данченка, датованому кінцем лютого 1923 р.:
“Дорогой Владимир Иванович!
[…] Надопривыкнуть к мысли, что Художе-

ственного театра більше нет. […] Во время путешествия все и всё выяснилось с погной точностью
и определенностью. Ни у кого и никакой мысли,
идеи, большой цели — нет. А без этого не может существовать идейное дело. […] У меня нет энергии
начать новую работу на самих старих основах. […]
Актеры с этим не считаются. […] Побороть этот
предрассудок невозможно. Я отказываюсь. А работа по прежнему способу меня приводит в ужас”
[5, 41–42].
Наслідки хвороби театру, діагнозованої його
засновником, не забарились. 1926–28 р. на МХАТ
розгорнулась нищівна атака. У пресі друкуються
розгромні статті з досить красномовними назвами: “Куда идет МХАТ?”, “Начало конца МХАТ
І” тощо. Такий остракізм завершувався, зазвичай,
арештом керівника з усіма подальшими наслідками. Здавалося, що Костянтину Сергійовичу вже
можна було, як кажуть, сушити сухарі.
Та невдовзі Президія ЦВК СРСР приймає рішення про перейменування Художнього театру у
“МХАТ СРСР” та про перепідпорядкування його
ЦВК (Центральному Виконавчому Комітету)
СРСР. Це безпрецедентне рішення унікальне тим,
що воно здійняло МХАТ не лише над усіма театрами Росії, а й над усіма театрами Радянського Союзу. А це вже статус придворного! Імперського!
І нехай хтось тепер пискне проти Станіславського!
А щодо його “системи”, то заходи були здійснені
прості — розіслана вказівка про широке її впровадження в практику всіх театрів Радянського Союзу
як єдиного взірцевого методу роботи! Так диктатура пролетаріату народила диктатуру Станіславського. Чи винен у цьому сам Станіславський? Щонайменше. У його архівах зберігся запис про те, що
його книги за кілька років постаріють.
Але партія не дозволила старіти “системі” Станіславського, яка через свою реалістичність стала
головною і єдиною театральною доктриною великої імперії та набула, за твердженням одного з
провідних МХАТознавців А. Смілянського, офіційного статусу “марксизму-ленінізму театрального мистецтва”. Усі ж інші здобутки європейської
театральної педагогіки як ідеологічно ворожі радянській системі були перекриті залізною завісою.
З внутрішніми ж “ворогами” (Мейєрхольдом, Курбасом та ін.), естетика яких шифрувалась метафоричною лексикою, було легше — вони оголошувались ворогами народу та підлягали знищенню.
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Багато радянських театрів, хоча й потрапили під
вплив ефективної на той час мхатівської правдоподібності, однак відповіли на насилля прихованим
ігноруванням “системи”. Та оскільки в поглядах на
її тлумачення навіть учні Станіславського не знаходили спільної мови, то МХАТ СРСР поступово
став віддалятись від свого творця. І от настав час,
коли великий реформатор сцени назавжди відмовився перетинати поріг рідного дітища. А до кінця
його життя залишалось чотири роки!
Станіславський помер влітку 1938 року. То була
лише його перша смерть. Фізична. Та на цьому його
трагедія не закінчилась. З винищенням наприкінці
30-х років антиподів Станіславського настала, за
влучним визначенням польського режисера ЄжиКрасовського, доба “царства побутового реалізму”.
Уся театральна країна за вказівкою партії стала
грати “під МХАТ”, тобто, замість життєвої правди, яку сповідував Станіславський, сцену заполонила псевдо-правда, тобто “правда брехні” І освічувала її протягом багатьох років, за твердженням
А.Смілянського, саме “система” Станіславського.
Омертвіння МХАТу та послідовників “системи”
стало другою смертю Станіславського. Творчою.
1953 рік. Помер Сталін. Однак сталінські кадри,
а разом з ними й ідеологічна машина “сталінізму”
залишилась, а з нею і культ Станіславського. Ім’я
Станіславського займає чільне місце на прапорі боротьби з лівими течіями в мистецтві театру.
Німецький критик Курт Велькіш стверджував,
що “коммунистическая ортодоксальность использует школу Станиславского в качестве реакционного оружия борьбы против наследства ведущих
театральных режиссеров — Мейерхольда, Таирова, Вахтангова” [1, 50–51].
Після викриття культу особи Сталіна (1956)
розпочинається славнозвісна хрущовська “відлига”, відома у світі, як “оттепель”. Достатньо було
ковтка свіжого повітря, щоб сталося масове пробудження духовної енергії неймовірної сили, що
призвело до виверження мистецького вулкану,
яке можна порівняти хіба що з вибухом творчого
вільнодумства 20-х років. Провідні режисери країни, окрім, звісна річ, режисерів-мхатівців (їх варто
зрозуміти — причетністю до Станіславського вони
годувались), підняли голос проти диктатури мхатівської театральної школи. І їм надали, нарешті,
трибуну на сторінках центральних видань. Запекла
дискусія про театральні напрямки точилася протя-

гом кількох років. Автор не обтяжуватиме читача
докладним аналізом цієї напрочуд цікавої “битви
титанів”, бо ті журнали доступні. Режисери перебували в передчутті довгоочікуваної театральної свободи: “Нарешті нас почули! Якщо вже розвінчали
культ Сталіна, то культ Станіславського — поготів!”. І раптом з трибуни ХХІІ з’їзду КПРС (1961)
лунає нищівна критика на адресу діячів культури,
які “подвержены такой болезни, как лженоваторство, формализм в искусстве… Причудливая игра
красок и теней, вычурные рифмы и звуки мешают иным творческим работникам увидеть маразм,
безысходность, идейную опустошенность современной буржуазной культуры” [2].
Такі заяви, та ще й виголошені з високих трибун, не минають без гучних наслідків. Ідеологічні тези (а вони готувалися заздалегідь), озвучені
з трибун з’їздів КПРС, виконували роль команди
“фас!”. За цією командою зграя собак, вибачте,
державний бюрократичний апарат величезної країни, пускалася в масові перегони за виконання та
перевиконання директив партії. Хто раніше добіжить до хазяїна і, захекавшись, доповість про
успішне виконання директив, той отримає кістку, вибачте, орден чи медаль, або велику подяку.
Ордени та медалі вішались, зазвичай, породистим
мастям, а дворнягам — лише велика подяка. Але
Дуже Велика! Тому країна жила від з’їзду до з’їзду.
Здавалось, якби, не дай Боже, черговий з’їзд відмінили, то життя зупинилося б. Або сталася б Третя
світова війна. В усякому разі, більшість населення,
зомбованого вказівками та директивами з’їздів, з
яких вона, власне, і годувалася, не знала б, як жити
далі. Адже за нас думала партія. А хто, навпаки,
хотів думати за партію, тим виділяли окремі території в районах вічної мерзлоти, аби ніхто більше
не заважав цим розумникам думати.
І от по всій країні розгорнулась кампанія з закручування гайок на театрі шляхом подальшого
зміцнення його “системою” Станіславського, за
якою закріпилась репутація панацеї від буржуазного “маразму”. Замість довгоочікуваної відлиги
в мистецтво повернулися морози. А МХАТ СССР
надовго залишиться зразково-показовим театром
імперії, вітриною її режиму. Смілянський свідчить: “Когда театр […] приезжал на гастроли в
какую-нибудь национальную республику, актеров
непременно принимал первый секретарь ЦК компартии. Перед актерами отчитывались, их разме-
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щали в специальных правительственных резиденциях, въезд в которые охранялся войсками КГБ”
[4, 106].
І так було майже до кінця ХХ століття, до розвалу радянської імперії. А з її розвалом настала третя смерть Станіславського. Ідеологічна. Його ім’я
нині майже не чутне в театрах, воно продовжує
жити лише в навчальних театральних закладах, але
здебільшого у вигляді ікони. Ми й понині перебуваємо в полоні цього Імені. Культового Імені. Бо
культ Станіславського живе в наших генах. Допоки живе в генах потреба у вождізмі, буде жити й генетична потреба в Імені Станіславського. В Іменісимволі. Тому ми надто часто “всує” посилаємося
на Нього, не уявляючи ні істинної місії носія цього
Імені, ні його вчення.
У передмові до 2-го тому 9-титомного зібрання творів К.С.Станіславського, виданого МХАТом
через 30 років після першого видання, Смілянський
змушений визнати: “Никакой развернутой, отточенной и продуманной во всех деталях “системы
Станиславского” в литературном вари анте нет”
[3, 9]. Звертаю, шановні, вашу увагу на те, що цей
сенсаційний висновок бувоголошений майбутнім
ректором Школи-студії МХАТ, головного бастіону неіснуючої “системи”, тому набирає ваги офіційного статусу. За 30 років по тому серйозних
спростувань вищенаведеного твердження з боку
фахівців не з’явилося.
А втім, справа не в терміні “система”, а в тому,
яку реальну педагогічну спадщину залишив нащадкам режисер? І отут варто наголосити, що
Станіславський все ж таки створив систему фундаментальних питань технології акторської
творчості, однак відповідей на ті питання не дав,
та й не міг дати, бо таїна людської психології (а

саме це є предметом театру) не має меж. І відповіді
треба шукати не в догмах “системи”, не в застарілій частині термінологічного словника її автора,
а в людській природі та в багатющому розмаїтті
естетичних напрямків, систем, творчих методів та
освітніх відкриттів, які сталися по смерті Станіславського, врешті-решт, — у світовій театральній
практиці, яка щодня дарує нам свої одкровення, і
якої гостро потребує сучасна театральна школа.
Посмертну трагедію Станіславського Коженевський порівнює з трагедією царя Едіпа, котрий “не
хотел ниубить собственного отца, ни жениться на
собственной матери. Станиславский также, несомненно, не хотел совершать насилия над театрами,
навязывать им единую мертвую форму или шаблон.
В искусстве именно это является преступлением,
равным отцеубийству или кровосмешению. Но все
же Эдип убил царя и женился на матери. И все же
Станиславский своїм творческим наследием в значительной степени способствовал уничтожению
всякой оригинальной мысли в театре и распространению в нем скуки, почти смертельной” [1, 55].
Висновки. Театральна школа досі потерпає від
канонізації Станіславського та його “системи”,
вона потребує “інвентаризації” творчого надбання
класика режисури, очищення його від застарілих
догмзадля збереження та розвитку животворних
елементів “системи”. Звільнення від залишків тоталітаризму у сфері виховання театральної молоді
сприятиме активізації процесу освоєння світової
театрально-педагогічної практики, широкого розмаїття естетичних напрямків, систем, методів та
науково-освітніх відкриттів, які сталися по смерті Станіславського, врешті-решт, спонукатиме до
наукової-творчої діяльності професорсько-викладацького складу вітчизняних театральних вишів.
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Пацунов Валерий Петрович
Генезис догматизма театральной школы
Аннотация. Цель исследования заключается в анализе причин и последствий канонизации “системы” Станиславского, превращения ее в догму, а имени автора — в икону. Методологической основой исследования является применение аналитического, исторического и культурологического методов раскрытия процессов канонизации “системы” Станиславского и последствий этого явления. Новизна исследования заключается в отсутствии аналогичных
исследований в искусствоведении и театральной педагогике. Выводы. Освобождение “системы” Станиславского
от догматических оков будет способствовать активизации процесса освоения широкого разнообразия эстетических направлений, систем и методов воспитания актера, процесса развития театрального искусства.
Ключевые слова: “система” Станиславского, МХАТ, канонизация, тоталитаризм, догма, “оттепель”.

Valery Patsunov
The Genesis of the Dogmatism of the Theatrical School
Summary. The aim is to analyse the process of transforming the Stanislavsky “system” into a dogma.
Research methodology. The general scientific principles of historicity as well as analytical, cultural and comparative
methods in the analysis of the factual material on the process of the Stanislavski system transformation. The study focuses on
the analysis of canonization of Stanislavski Acting Method to clear the way to a deep perception of creative secrets of human
nature in theatrical art.
Throughout the last century, theatrical art has been living in the captivity of Stanislavski Acting Method. The Soviet ideological machine iconized both the “Method” and its author destroying all “dissenters” who did not fit into the Procrustean
bed of socialist realism. The dictatorship of the proletariat gave birth to Stanislavski’s dictatorship, and Stanislavski Acting
Method became the main and only theatrical doctrine of the great empire and, as alleged by Anatoliy Smilyansky, one of the
leading Russian MAT (Moscow Art Theater) experts, acquired the official status of “Marxism-Leninism in theatrical art”.
The Moscow Art Theater of the USSR has long been a model theater of the empire, a showcase of its regime. According to
A. Smilyansky, during the tour in any of the republics the actors were received by the first secretary of the Central Committee
of the Communist Party, other people reported to them, they were put up in special government residences, the entry into
which was guarded by the KGB.
The iron curtain erected by the totalitarian system blocked access to alternative European systems, methods and schools
for the education of actor and stage director. It hampered the development of theater and theater pedagogy on the territory of
the Soviet Union for several decades. In addition, until now Stanislavski occupies the honorable place of the national heritage of a planetary scale in Russia. Thus, the name and the “Method” of the stage director are sacred in the native country,
which excludes the possibility of their serious scientific analysis and any revision. However, in Ukraine theatrical view is still
in lethargic sleep, so no one dares to touch upon this “sacred cow”. Further, the domestic scientific and pedagogical thought
in the field of theater has also frozen in the middle of the last century and needs rethinking of methods and practices of the
theatrical and educational process.
Novelty. The scientific novelty of the article is in the analysis of the process of iconization of Stanislavski Acting Method,
which slowed down development of the theatrical school for many decades, significantly limited the range of methods for the
education of actor, and impaired the level of theatrical art in general, in particular, the Ukrainian one.
The practical significance. The theatrical school needs “inventory” of the creative achievement of the great stage director, purification from outdated dogmas and finding a way to a broad world theatrical practice, the rich diversity of aesthetic
directions, systems, methods and scientific discoveries. Release from the remnants of totalitarianism in the field of theatrical
youth education should become an urgent task of the higher theater school.
Results. It was investigated that throughout the last century theatrical art has been living in the captivity of Stanislavski
Acting Method. The Soviet ideological machine iconized both the “Method” and its author destroying all “dissenters”
who did not fit into the Procrustean bed of socialist realism. The dictatorship of the proletariat gave birth to Stanislavski’s
dictatorship, and Stanislavski Acting Method became the main and only theatrical doctrine of the great empire and blocked
access to alternative European systems, methods and schools for the education of actor and stage director. It hampered the
development of theater and theater pedagogy in the territory of the Soviet Union for several decades. Moreover, until now
Stanislavski occupies the honorable place of the national heritage of a planetary scale in Russia. Thus, the name and the
“Method” of the stage director are sacred in the native country, which excludes the possibility of their serious scientific
analysis and any revision.
Keywords: “System” of Stanislavsky, МАT (Moscow Art Theater), canonization, totalitarianism, dogma, “thaw”.
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Анотація. В орнаментиці українського іконостаса кінця XVII–
XVIII ст. уводилися зображення різноманітних посудин: чаші, вази,
кубки з кришками, кошики та мушлі. Символіка цих посудин залежала
від композицій, до яких вони входили, та розташування в іконостасі.
Протягом XVII–XVIII ст. відбувається зміна репертуару посудин, що
вказує на переінакшення символічної програми декору іконостасів.
Цей процес розвивався як перехід від посудин, які є символами Христа, до композицій з посудинами, що символізують Рай. Від середини
XVIII ст. в опорядженні іконостасів починають переважали посудини з марійною символікою, що було реакцією на історичну ситуацію
та відобразило реалії духовного життя того часу.
Ключові слова: іконостас, декор, посудини, христологічні, марійні символи, марійний культ.

Серед орнаментальних мотивів, що поширилися в українських іконостасах значно пізніше порівняно з іншими, був
мотив посудини, який починає регулярно траплятися в різьбленій орнаментиці лише з кінця XVII ст. Із цього часу в іконостасах можна бачити різні посудини: євхаристичні чаші,
різноманітні за формою вази з ручками й без них, вази й кубки з кришкою, плетені кошики. До цього ж ряду приналежний мотив мушлі перлівниці, яка традиційно осмислюється
як посудина, що зберігає дорогоцінний перл, і яка з середини
XVIII ст. стає невід’ємною частиною оздоблення українських
іконостасів.
Сенс і причини введення посудин в декор іконостасів до теперішнього часу не були предметом спеціального дослідження, хоча вже робилися спроби пояснити присутність в іконостасі деяких з них. Насамперед, увагу звертали на зображення
потирів, трактуючи їх, цілком природно, як євхаристичний
символ, значення якого наочно демонструють композиції, де
з чаші піднімаються виноградні лози [10, 127]. Щодо вази з
квітами й виноградними лозами — висловлена думка, що вона
перенесена в іконостас з арсеналу орнаментики Ренесансу або
безпосередньо з композиції ікон Благовіщення, що містили
вазу з букетом [2, 128], а в цілому, мотив означав “чистоту й
кришталеву моральність” [13, 515].
Відсутність розгорнутої інтерпретації для всього репертуа-
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ру представлених в оздобленні іконостасів посудин
вже сама по собі може бути приводом для дослідження цієї теми. Однак важливішим є з’ясування
можливих причин для виникнення наприкінці
XVII ст. уподобання до цього мотиву в програмі
різьбленого оформлення українських іконостасів
і стійкої переваги до нього, що тривала протягом
XVIII ст. З огляду на те, що мотив посудини в християнській іконографії є символом, що має кілька
рівнів релігійного смислу, реконструкція його значення і, відповідно, ідеї, яка обумовила його регулярне введення до іконостасу, можлива тільки з
урахуванням контексту. Цим контекстом у даному
випадку є не тільки композиції, які містять посудини, і їх місце в структурі іконостасу, але також історичне й культурне тло. Тому метою цієї роботи буде
спроба інтерпретації сенсу посудин в оздобленні українських іконостасів та виявлення взаємозв’язку між їх використанням у програмі оформлення та актуальними для того періоду ідеями.
Перш ніж перейти до заявленої мети дослідження, зупинимося на хронології появи й розміщенні посудин на фасаді іконостасів для розуміння розвитку
практики введення цього мотиву в їх оздоблення.
Мотив вази у XVII ст. не був, імовірно, особливо поширений у межах православних земель Річі
Посполитої, бо найбільш ранній і єдиний відомий
приклад уведення вази відомий на царських вратах
іконостасу 1644 р. у Благовіщенській церкві в Супраслі. На них ваза з вузьким горлом і об’ємним
округлим тулубом була вміщена в нижній частині
стовпчика врат, де з неї виростали виноградні лози.
Тільки наприкінці XVII ст. вази починають траплятися на царських вратах українських іконостасів,
проте тепер їх, зазвичай, дві, і вони симетрично розміщуються на нижній рамці кожної стулки. Вази
переважно мають форму високої посудини з вузьким горлечком і округлим тулубом, іноді на ніжці,
з них виростає парость виноградної лози (іл. 1) або
аканта (іл. 2). Іноді, разом з лозою у вазі вміщаються квіти (іл. 3). Слід сказати, що в XVIII ст. варіант
композиції з єдиною вазою в нижній частині стовпчика царських врат, який був застосований в іконостасі Благовіщенської церкви в Супраслі, не було
забуто, він у цей час зрідка трапляється в іконостасах Західної України (іл. 4). З середини XVIII ст. на
вратах з’являються низькі вази з широким горлом,
іноді з двома ручками, які традиційно називають
вазонами (іл. 5, 6). Такі вази можна побачити не
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Іл. 1. Царські врата сер. XVIII ст., Україна.
Фрагмент

Іл. 2. Царські врата сер. XVIII ст., с. Пекарі.
Канівщина
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Іл. 3. Царські врата пер. половини XVIII ст., с. Словіта,
Львівщина. Фрагмент

Іл. 4. Царські врата поч. XVIII cт., с. Ботелька Нижня,
Львівщина. Фрагмент

Іл. 5. Царські врата кін. XVIII ст., Україна. Фрагмент

Іл. 6. Царські врата пер. половини XVIII ст.,
Галичина

тільки на царських вратах, де з них виростає лоза,
а й в цоколі (іл. 7) або встановленими на карнизах
верхніх ярусів іконостасів, і тоді в них знаходяться
пишні букети.

Появу євхаристичної чаші в декорі, мабуть, слід
віднести до рубежу 80–90-х років XVII ст. — саме
до цього часу належать два іконостаси, у яких чаші
трапляються вперше. Самі пам’ятки не збереглися

Іл. 7. Іконостас
Петропавлівської
церкви в м. Чуднів,
Житомирщина.
Фрагмент цоколя
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й відомі лише за фотографіями. Один з них — іконостас Стрітенського приділу Софійського собору
в Києві, створений у 1689 р. На його царських вратах можна розгледіти потири, що стоять у долішній
частині стулок. М. Драган, який перший звернув
увагу на присутність потирів у композиції, припускав, що врата не були сучасні іконостасу і, ймовірно, належали до першої половини XVIII ст. [2,
132]. На жаль, погана якість фотографії іконостаса
не дозволяє розглянути деталі і, відповідно, наполягати на будь-якому конкретному датуванні врат.
Однак імовірність пізнішого походження царських
врат Стрітенського приділу не заперечує можливості появи зображень потира в орнаментиці іконостасів останніх десятиліть XVII ст. Свідченням
цього є царські врата з потирами, які знаходилися в
іконостасі Спасо-Преображенського собору КиєвоМежигірського монастиря, за цього стилістично
ці врата відповідали часу створення іконостасу в
1690 р. [11].
Євхаристичні чаші отримують значне поширення в перші десятиліття XVIII ст., найчастіше, продовжуючи займати місця в нижній частині стулок
царських врат у композиціях аналогічних тим, де
використані вази. У західноукраїнських іконостасах
можна побачити композиції, у яких потири стоять
на підставці з орлиними лапами, як це можна бачити на царських вратах першої половини XVIII ст.
з с. Вербів на Тернопільщині. Відомий приклад,
коли на вратах уведено кілька пар чаш, розміщених
під медальйонами з іконними образами, як було в
іконостасі Георгіївського собору в м. Тараща. До
середини XVIII ст. кількість потирів у різьбленій
декорації скорочується. У другій половині століття
вони майже зникають з царських врат. Зрідка потири з’являються на колонах намісного ярусу, компонуючись з виноградними гронами.
Вази на видовженій ніжці, прикриті кришками й так заповнені плодами та квітами, що вони

Іл. 8. Іконостас невідомої церкви. Київ (?). Фрагмент

звисають через край, з’являються в оздобленні іконостасів з середини XVIII ст. Зазвичай, вони займали місця в їхній горішній частині, прикрашаючи карнизи й виступи (іл. 8). Однак в іконостасі
Софійського собору в Києві, як видно на малюнку
Ф. Солнцева, такі вази розміщувалися на різних
ділянках, оздоблюючи увесь фасад. Після демонтажу верхніх ярусів цього іконостаса кілька таких
скульптурно виконаних ваз установили над намісним ярусом (іл. 9). У декорі іконостаса Софійського собору в Києві також представлений мотив
кубків з кришкою, якими прикрашено колони намісного ярусу (іл. 10). Глибокі жолобчаті прорізи
на поверхні кришок і стінках посудин дозволяють
інтерпретувати цей мотив, як зображення кадильниць або світильників. Схожі за формою посудини
з кришкою прикрашали й інші іконостаси середини — другої половини XVIII ст. Наприклад, у Покровському храмі в с. Вільшани (іл. 11) та у вишуканому в своїй декоративній красі іконостасі церкви с. Стара Водолага на Харківщині.

Іл. 9. Декор іконостаса
Софійського собору в Києві.
Фрагмент
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Іл. 10. Фрагмент колони
іконостаса Софійського
собору в Києві
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Іл. 11. Іконостас Покровської
церкви в с. Вільшани. Харківщина.
Фрагмент

Іл. 13. Царські врата др. половини XVIII ст., с. Бобли,
Волинь

Іл. 12. Царські врата кін. XVII – поч. XVIII ст.,
с. Крехів, Львівщина.
Фрагмент

У першій половині XVIII ст. на царських вратах
уперше з’являється зображення плетених кошиків,
заповнених квітами й листям (іл. 12). Однак поширення вони отримують уже в середині — другій
половині XVIII ст. (іл. 13). Примітно, що кошики
могли не вміщати пагонів лози й тоді вони зображувалися як би відокремленими від іншої рослинної орнаментики на вратах, іноді навіть займаючи
місце на окремих панелях у нижній частині врат.
Мотив мушлі морського гребінця починає регулярно з’являтися в оформленні іконостасів близько
середини XVIII ст. Такі мушлі розміщували на найрізноманітніших ділянках іконостасів: царських
вратах, колонах (іл. 14), на замку арки, над бічними
проходами в іконостас, на раскрепованому антаблементі (іл. 15) в обрамленнях ікон і в декорі цоколя (іл. 16, 17).
Отже, збережені матеріали свідчать, що з кінця
XVII і протягом XVIII ст. відбувається не тільки
поповнення репертуару посудин в іконостасі, але
зростає їх загальна кількість і розширюється схема
розподілу по його фасаду. Відразу наголосимо, що
введення посудин в орнаментику іконостасів XVII–
XVIII ст. не було проявом місцевої традиції. На той
час, коли мотив посудини з’являється й займає своє
місце в оздобленні українського іконостаса, він уже
давно поширений в іконостасах балканських храмів. Простежити ранні приклади його використання
в декоративній програмі вдається з початку XVII ст.
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Іл. 16. Фрагмент обрамлення ікони іконостаса
Софійського собору в Києві

Іл. 14. Фрагмент колони іконостаса Софійського
собору в Києві

на прикладі грецьких пам’яток. Насамперед, це іконостас з Успенсьного собору Протата (Афон), датований 1611 р. [10, 127], у якому на арці царських
врат уміщено зображення двох чаш, з’єднаних вертикальною віссю. У цілому конструкція нагадує
фонтан, а також з нижньої чаші виростають рослинні пагони, а з верхньої п’ють птахи.

Іл. 15. Іконостас Миколаївської церкви в м. Лебедин

Іл. 17. Декоративна композиція в цоколі
іконостаса Софійського собору в Києві
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Зображення посудин, але вже потира й вази замість фонтана, згодом регулярно використовувалися в декорі балканських іконостасів XVII ст., про
що свідчать численні пам’ятки. Оскільки докладний огляд мотиву посудини в оздобленні балканських іконостасів не входить у завдання цієї роботи, обмежимося кількома прикладами, що свідчать
про існування в XVII ст. різних композицій з цим
мотивом і варіанти їх розміщення. Наприклад, у
низці іконостасів XVII ст. у храмах на східному
узбережжі Пеліона (Греція), центральний і бічний
проходи у вівтар обрамлені попарно розташованими з боків потирами й вазами, з яких піднімаються
виноградні лози [31, 128, 137, 148, 153]. Потир з
лозами, які з нього виростають, міг розміщуватися в центрі арки, над проходом до вівтаря, а ряд з
мальованих або різьблених ваз із квітковими букетами часто прикрашає цоколь іконостасів [31, 135;
32, 40, 41; 28, 279]. Вази з букетами також трапляються на стулках царських врат, як це можна бачити на вратах з іконостаса Журечського монастиря
св. Афанасія в Македонії, XVII ст. (іл. 18).
Отже, навіть найкоротший огляд балканських
іконостасів доводить, що протягом XVII ст. зображення потирів і ваз, зазвичай, використовувалися в
їхньому оздобленні. Водночас, існували різні схеми
розміщення посудин. Утім, в Україні спочатку набуває поширення лише варіант розташування ваз і
потирів на царських вратах. Така вибірковість свідчить, що мотив не тільки був запозичений свідомо,
але також, що його сенс повинен був розкриватися
саме в контексті врат. Те, що з часом відбулося розширення локалізації та репертуару посудин в українських іконостасах, дає підставу для припущення
щодо їхньої різної семантики й необхідності арти-

Іл. 18. Фрагмент царських врат іконостаса Журечського
монастиря св. Афанасія в Македонії, XVII ст.

кулювати через відповідну форму потрібні смислові акценти цього мотиву. Тобто багатий репертуар посудин в оздобленні українських іконостасів
XVIII ст. може вказувати, що за цей час відбулася
зміна поглядів на концепцію символічної програми
декору й різноманітність форм цього мотиву була
важливою для трансляції нових ідей.
Щоб спробувати реконструювати значення посудин в оздобленні українського іконостаса, потрібно згадати про їх багату символіку. Почати слід
з того, що мотив посудини — найдавніший символ
Матері Землі, материнського лона [21, 198–200].
У цьому сенсі a priory мається на увазі його наповненість, зокрема “рослиною життя” [26, 58]. Значення посудини як вмістилища, що дає початок
життю, зберігається в християнстві, де вона стає
одним із символів Богоматері. Уже в середньовізантійський період образ стамни, золотої посудини
з манною, небесним хлібом, яким харчувався ізраїльський народ у пустелі й який зберігався в Ковчегу, добре відомий за гомілітичними й гімнографічними творами, літургіями та іконографією, як
старозавітний прообраз Діви Марії [22, 22, 27, 55].
За цього Богоматір-стамна осмислювалася як образ
ікономії в ім’я майбутньої жертви [22, 55]. Свт. Андрій Критський (VII–VIII ст.) у своєму “Слові на
Різдво Марії”, називаючи імена (прообрази) Богоматері, окрім стамни, згадує й інші посудини: алавастр, кадильницю, світильник [24, 867]. Одним з
новозавітних символів Богоматері є глечик або ваза
з гілкою лілії [25, 359]. З ХІІ ст. ваза з букетом квітів стає постійним атрибутом Марії в сцені “Благовіщення”, символічно уподібнюючи її лоно посудині. У добу Ренесансу зображення глечика або
вази з прозорого скла було натяком на чистоту й
непорочність Марії [27, 903, 919]. У ширшому сенсі ваза або посудина в християнській іконографії
асоціювалися з однією з семи християнських чеснот — стриманістю [27, 919]. Продовжуючи смисловий ряд посудини-лона, до символів Богоматері
також можна зарахувати мотив мушлі перлівниці,
яка традиційно зображувалася, як морський гребінець. Утілення Христа, його чудесне народження
Дівою Марією в християнській традиції метафорично пов’язувалося з перлиною і її зародженням
в мушлі [29, 48–49].
Ваза, кошик або інша посудина, заповнена
пишною рослинністю і/або плодами, також була
символом Раю. Ця символіка мотиву, що сходить
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до іудейської традиції [30], присутня вже в ранньохристиянському мистецтві [19, 114]. Крім того,
осмислення Церкви як образу Раю, що існує в
християнській екзегетиці [1, 12], заклало традицію
оформлення храмового інтер’єру та входу до храму композиціями пишно квітучої рослинності [16,
90–93]. Одним з проявів подібного декорування
є практика розміщення ваз із букетами обабіч від
царських врат, як порогу Раю. Райська символіка
вази з букетом, також пов’язувалася з ідеєю вертограду — замкненого саду, символу Діви Марії [9,
57], оскільки Рай був одним з старозавітних прообразів Богоматері [24, 868], що відобразилося в
текстах акафістів як її епітети: “Замкнений сад”,
“Владичице, одухотворений раю, що має посередині дерево життя — Господа”.
Разом з тим, в християнській іконографії посудина — відомий христологічний символ. Уже в
ранньохристиянській теології тіло Христа осмислювалося як посудина, що веде до спасіння [27,
903]. Наочно цю ідею втілювали композиції, у яких
різної форми посудини були заповнені виноградом,
з них пили птахи або виростали виноградні лози
[19, 175–178]. Згодом найголовнішим символічним
утіленням ідеї посудини, що веде до спасіння стає
євхаристична чаша.
Отже, символіка посудини в християнській іконографії має три основні рівні смислів — це христологічний, марійний символ або символ Раю. Повертаючись до цього мотиву в українському іконостасі, ми бачимо там потири з лозами. З інтерпретації потира як євхаристичного та христологічного
символу випливає його введення в орнаментику
іконостаса, як вказівки на таїнство Євхаристії, що
здійснюється у вівтарі1. Той самий сенс, безсумнівно, мають і ваза з вузьким горлом, з якої виростає виноградна лоза, що цілком однозначно
перетворює її на христологічний символ. У таких
композиціях сенс вази, судячи з усього, розкривався в сотеріологічному аспекті. Така інтерпретація
напрошується вже у випадку із зображенням вази
на царських вратах іконостасу в Супраслі. На вратах іконостасів XVIII ст. композиція вази з лозою
зосереджувала увагу на темі шляху до спасіння й
Спасителі, як джерелі вічного життя. Втілюючи цю
ідею, такі зображення фактично дублювали сенс
композиції потира з лозою і вводилися як наочне
роз’яснення доктрини спасіння.
Згодом відбувається зміна сенсу ваз, розміще-

них на стулках воріт. Про це свідчить інший репертуар рослинних мотивів, які містяться у вазах.
З другої чверті XVIII ст. зображення виноградної
лози втрачають провідну роль в оздобленні царських врат. Лоза зберігається на стовпчику врат, а
на стулках її заміщає пишне листя аканта. Посудиною, з якої виростає акант, міг бути навіть потир,
але зазвичай — це різної форми вази. Таку композицію вже складно пов’язувати з христологічною
символікою. Швидше в ній можна бачити образотворчу метафору Раю.
Слід сказати, що райська символіка й раніше
була в оздобленні іконостасів. Згідно з поширеною
думкою, сукупність багатого рослинного оздоблення іконостасів XVII–XVIII ст. з його розмаїттям квітів і плодів символізує родючість і цвітіння
райського саду, водночас символіка окремих рослин багатозначна [18; 4, 656–658]. В українському
іконостасі символіка Раю традиційно розміщувалася в цоколі. Тут можна згадати про багато орнаментовані панелі, які прикрашають цоколь іконостасів XVII в. у П’ятницькій церкві Львова або
церкви Всіх Святих в Рогатині, де екзотичний малюнок рослин відсилає до теми райського цвітіння.
У XVIII ст. тим самим смислом наповнені розміщені в цоколі вази чи кошики з квітами, іноді в цокольному ряду з’являються композиції прямо пов’язані
з темою Раю, як, наприклад, сюжет “Гріхопадіння”
з іконостаса Вознесенської церкви в Березні. Однак у XVIII ст. символи Раю починають займати
місця не тільки в цоколі, але й на царських вратах,
що істотно змінює зміст послання. Якщо, розміщуючись у цоколі, символи Раю були частиною структури іконостаса, візуалізуючи уявлення про шляхи
ікономії Божої, які показує іконостас [20, 322], то
перенесені на врата, вони поєднувалися з символікою входу, нагадували про відкриття Спасителем
перед людством врат Раю й зримо вказували, що
прилучення до Христа — єдина можливість знайти
Царство Небесне.
З середини XVIII ст. програма оздоблення іконостаса зазнає серйозних змін. Рослинному декору,
який раніше покривав усю поверхню іконостаса,
тепер відводиться значно менше місця, репертуар
мотивів дуже скорочується й тема Раю перестає
відігравати провідну роль в оздобленні. Символи
Раю з цього часу присутні тільки у вигляді окремих
зображень ваз з букетами в цоколі й таких само ваз
або кубків з плодами, якими увінчували іконостас.
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Розміщення символів Раю в завершенні й у цоколі
іконостаса надає їм функцію своєрідного обрамлення, перетворюючи на символічну раму для смислів,
що формуються іншим оздобленням іконостаса.
У цей час в орнаментику іконостасів починають
активно вводитися мотиви з марійною символікою:
мушлі та гірлянди з троянд, одночасно значно скорочується кількість виноградної лози. Ця тенденція
характерна в цілому для українських іконостасів
другої половини XVIII ст., проте на Лівобережжі
зміна мотивів очевидніша — там зображення виноградної лози трапляються вкрай рідко. Яскравим
свідченням встановлення нової програми декору є
іконостас Софійського собору в Києві, споруджений до 1747 р., остаточно завершений і освячений
у 1754 р. [8, 89–90], де виноградної лози немає зовсім, а замість неї вдосталь уведені троянди, мушлі морського гребінця і кадильниці (світильники).
Слід зауважити, що ця пам’ятка є показовою за багатьма параметрами. По-перше, іконостас Софійського собору створювався для головного кафедрального храму України, і дбав про його спорудження
сам митрополит Київський Рафаїл Заборовський,
а після його смерті — митрополит Тимофій Щербацький [8, 89–90]. Отже, програма декору виконувалася під їх контролем, і, можливо, за їх участю.
По-друге, незважаючи на зміни в репертуарі мотивів і перехідну від бароко до рококо стилістику
різьбленого оздоблення, у цьому іконостасі, щонайменше, у його нижній, збереженій частині, бачимо характерний для української традиції підхід
до оформлення. У ньому намісний ярус прикрашають масивні, пишно різьблені колони, пластичний
декор покриває всю поверхню, крім профільованих
карнизів і рам. Тобто, отримавши радикальні зміни
в програмі декору, Софіївський іконостас залишався традиційним українським іконостасом за характером образного втілення.
Іншою знаковою пам’яткою, про яку слід згадати, є іконостас Андріївської церкви в Києві, споруджений в 1752–1753 р. [5, 351]. Створений на
кілька років пізніше, ніж іконостас Софійського
собору, він був реалізований за проектом придворного архітектора Б. Растреллі. Цілком закономірно,
що іконостас Андріївської церкви, виконаний петербурзьким зодчим у новій для церковного мистецтва України стилістиці рококо, виявився абсолютно далеким від місцевої традиції оформлення. Він
разюче відрізняється від Софіївського іконостасу

кількістю вільних від декору площин і каннельованими пілястрами замість орнаментованих колон.
Примітно, що іконостас Андріївської церкви, за
всієї його несхожості з Софійським іконостасом
має з ним спільну рису — у його декорі також відсутня виноградна лоза.
Наведені приклади свідчать, що в Російській
імперії до середини XVIII ст. сформувався богословський дискурс, який допускав, а можливо, і
визначав, заміщення в іконостасі чи не головного
христологічного символу — виноградної лози — на
мотиви з іншої символікою. Відтепер це були різні
марійні символи і серед них посудини. Мабуть, з
цієї причини, створені в межах одного десятиліття,
але принципово різні за своїм художнім вирішенням іконостаси Софіївського собору та Андріївської церкви єдині у відсутності лози в декорі.
Переважання мотивів з марійною символікою
в декорі іконостасів другої половини XVIII ст., на
нашу думку, пов’язане не тільки зі ствердженням
у мистецтві того часу стилю рококо, з властивим
для його орнаментики набором мотивів, таких як
рокайль (похідний від мушлі), гірлянди з троянд,
букети квітів і стрічки. Дійсно, у цей період професійні архітектори часто створюють іконостаси,
проектуючи їх за законами панівного художнього
стилю. Їх творіння в подальшому ставали зразками
для наслідування народними майстрами, і таким
чином новий набір мотивів для оформлення іконостасів перетворювався на загальноприйняту основу
їхнього різьбленого оздоблення. Таке оформлення
цілком може бути визнане лише декором, оскільки
нічим не відрізняється від аналогічного репертуару мотивів, що прикрашає будь-який інший об’єкт
доби рококо. Однак, у випадку з іконостасом, важливим маркером, який вказує, що його оздоблення може бути не однією тільки даниною модному
стилю, але також продуманою програмою, яка має
богословське обґрунтування, є саме відсутність виноградної лози.
Як відомо, лоза незмінно була присутня в орнаментиці іконостасів XVII — першої половини
XVIII ст., між тим як за цей час у декоративному
мистецтві України маньєристичні форми змінило
бароко. Під впливом панівного художнього стилю
змінювалися трактування зображень лози, варіювалася її кількість, місцезнаходження, але в програмі вона зберігалася. Отже, ані маньєризм першої
половини XVII ст., ані стиль бароко, що панував
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протягом століття (друга половина XVII — перша половина XVIII ст.), не змогли витіснити лозу
з оздоблення іконостаса, замінивши типовим для
них репертуаром мотивів. Тому видається сумнівним, що, лише починаючи проникати в українське
релігійне мистецтво, стиль рококо зміг справити на
декоративну програму іконостаса такий потужний
вплив, що витіснив з неї найбільш традиційний і
символічно найважливіший мотив — виноградну лозу. Більш очевидно, запропонований стилем
рококо репертуар мотивів виявився доречним для
формулювання нової концепції символічного змісту оздоблення іконостаса, з якого з інших причин
вилучалася виноградна лоза, і потрібно було розмістити різноманітні марійні символи.
Спробувати виявити причини, що викликали
настільки наглядне переміщення акцентів у символічній програмі декору іконостасів Лівобережжя
України з середини XVIII ст., можливо, якщо звернутися до традиції шанування Богоматері в релігійній культурі XVII–XVIII ст., а також до реалій
духовного життя того часу.
Питання про шанування Богоматері в українській культурі XVII–XVIII ст. і різні аспекти його
прояву в образотворчому мистецтві, гімнографії
й гомілетиці досить давно розглядається в літературі. Проведені дослідження виявляють масштабність цієї традиції, адже апеляція до заступництва
Богородиці стає стійкою парадигмою для України
XVII–XVIII ст. [15, 143–159]. Зростання вшанування Богоматері в Україні перегукується із тогочасним піднесенням мірійного культу, що розгортався
в католицькій Європі в посттридентський період
[23, 398]. Витоки його, як відомо, сходили до проголошеної протестантами ідеї “sola fide”, яка вела
до заперечення культу Богоматері. Це викликало
відповідну реакцію як на католицькому Заході, так
і на православному Сході й призвело до розвитку
нового католицького благочестя після Тридентського собору (1545–1569), коли культ Богоматері
став затьмарювати культ Христа [17, 61]. В Україні XVII ст. це відобразилося на зростанні числа
присвят храмів на честь Богоматері, формуванні
локальних культів чудотворних богородичних ікон,
підйомі літературної творчості, у якій прославлялася Богоматір [23, 397–400]. Примітно, що на тлі
розширення культу Богоматері в Україні XVII ст.,
синхронне розширення марійної символіки в іконостасі того періоду не відбулося, а проявилося

лише близько середини XVIII ст. На наш погляд, на
це вплинули історичні реалії, у яких тоді опинилася Лівобережна Україна.
Якщо згадати соціально-політичний контекст
епохи, то виявляється, що тема лози витісняється
з іконостаса в той період, коли в Російській імперії, змінюючи одна одну, править низка імператриць. Ми далекі від думки, що ця обставина
могла справити який-небудь безпосередній вплив
на програму оформлення іконостаса, однак з другої чверті XVIII ст. й до кінця століття в Росії починається майже безперервний період жіночого
правління. Протягом цього часу для декількох поколінь людей складається культурна парадигма
жіночого головування. Апеляція до заступництва
жінки, наділеної верховною владою (імператриці
або “цариці-матінки”) стає частиною повсякденного життя. З урахуванням одночасного розвитку
культу Богоматері можна припускати встановлення
певної базової моделі поведінки, орієнтованої на
набуття патронату Цариці: у духовній сфері молитовні звернення про заступництво й захист були
адресовані до Цариці Небесної, у соціальній — до
цариці земної. Уже в 1730-і роки в образотворчому
мистецтві України виявляються ментальні паралелі у сприйнятті образу Богоматері й земної цариці.
Цілком наочним прикладом цього є зображення
крокуючої Богоматері з ликами святих дів у Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври,
де Цариця Небесна представлена як земна володарка [7, 39].
Про виникнення зіставлень між образом Богоматері та імператриці вже цілком чітко говорять
панегіричні тексти часів Єлизавети Петрівни. Передумови до цього виникають у Росії з часів царя
Олексія Михайловича, коли почав розвиватися
культ монарха, що врешті призвів до “безпрецедентної сакралізації царя... що характеризує весь
імператорський період російської історії” [3, 445].
А також у процесі становлення імператорського
культу виникає необхідність у його підтримці й
поширенні з боку церкви. В. Живов у своєму фундаментальному дослідженні, присвяченому історії
російської культури, вказує, що вже в XVIII ст. перед церквою “постала задача поєднати традиційну духовність з культурою, побудованою на ідеї
державного прогресу й монархічного всевладдя.
Церква прийняла на себе цю роль не без опору, але
вже до початку єлизаветинського царювання опір
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було придушено й імператорський культ уведений
в ужиток православної церкви. Одним з проявів
цього процесу був розвиток панегіричної проповіді...” [3, 447].
Як показують недавні дослідження, вітальні
промови, проголошені в 1742 р. на коронації імператриці Єлизавети Петрівни Новгородським єпископом Амвросієм, мали не тільки структуру, але й
метафори, властиві акафістам Богоматері [14, 28–
32]. Водночас саме в них, на основі акафісної метафори Богоматері “Радуйся, відчинення Райських
дверей”, закладається уявлення про Єлизавету, як
про діву, що відкриває райські двері для Росії [14,
33]. Мабуть, на початку царювання Єлизавети її зіставлення з образом Марії стає для укладачів панегіриків відправною точкою для задуму сюжету.
Звичайно, про вибудовування прямих уподібнень
мова не йшла, але натяки на проведення паралелей
присутні [14, 32; 12, 28–30]. Церковні панегірики
1740-х років, що складені також і українськими
проповідниками Тимофієм Щербацьким і Сильвестром Кулябкою, розвивають теми про благочестиву монархиню, яка відновлює велич православної
церкви, про лагідність і милосердя імператриці,
про Єлизавету — матір Вітчизни [6, 43–46].
Імовірно, саме в контексті розгорнутого в церковному дискурсі вихваляння імператриці, у якому вона виводилася як мати Вітчизни й земна захисниця своїх підданих, у церковному середовищі
виникає ідея посилити й візуально зафіксувати
прославляння Богоматері — вищої покровительки
й предстательниці за християнський народ. Тим
більше, що сама Єлизавета, вступивши на трон,
прагнула підкреслити свою релігійність і, насамперед, турботу про шанування Богоматері, якій не
віддавалося належного поклоніння за попереднього царювання, через те що тоді там панував протестантський дух [12, 25].
Можна сказати, що для втілення цього задуму,
зміна програми оздоблення іконостаса була чи не
найбільш природним рішенням, оскільки саме через його декор традиційно транслювалися зміни в
богословській думці. Мабуть, заповнення іконостасів марійною символікою з усією очевидністю
мало показати, яке значення надавалося шануванню Божої Матері, небесне заступництво якої поширювалося на всіх тих, хто просить, незалежно від
статусу. Від нього ж залежало благополуччя самої
правительки і її імперії.

Формування репертуару декору українських іконостасів з 1740-х років, безсумнівно, знаходилося в
руслі ідей, що закріпилися в суспільній свідомості
того часу. Тому ствердження в іконостасах марійної символіки було цілком закономірним. Однак
зникнення лози й посвята всього символічного тексту різьбленого оздоблення іконостаса Богоматері,
що раптово проявилося в іконостасі Софійського
собору в Києві — менш передбачуване. Настільки радикальну зміну символічної програми декору
можна інтерпретувати, як відгук на зміну політики російського самодержавства щодо церковного
життя України. Толерантне ставлення Єлизавети
Петрівни до української церкви й відновлення нею
в 1743 р. Київської митрополії з Рафаїлом Заборовським на чолі перетворювало імператрицю в найбільш прихильну до України володарку серед усіх
з російських монархів, що царювали до неї. У цій
ситуації для українського духовенства молитовні
звернення до Богоматері про заступництво набували особливого значення. З одного боку, те, що відбулося пом’якшення церковно-політичного курсу,
цілком могло пояснюватися проявом патронату небесної захисниці. З іншого — благополуччя чинної
імператриці дозволяло сподіватися на подальше
розширення прав і свобод Київської митрополії, і
тому молитви до Богоматері про “благодатний захист” Єлизавети Петрівни були винятково важливі
для реалізації подібних сподівань.
Нашарування подібного роду міркувань, на наш
погляд, і призвело до складання абсолютно нової
для України програми декору іконостаса, яка була
реалізована в Софіївському соборі Києва, де тема
прославлення Богоматері сформульована гранично
ясно, навіть дещо демонстративно. Усе це дозволяє
говорити, що програма оздоблення цього іконостаса була результатом ретельно продуманого задуму,
який відобразив сформований контекст шанування
Богоматері та сподівань, які за ним стояли. Примітно, що на спорудження Софійського іконостаса
Рафаїл Заборовський пожертвував 1000 з 1500 золотих червінців, подарованих йому Єлизаветою під
час її візиту до Києва в 1744 р. [8, 89–90]. Завдяки
цьому щедрому жесту відбулося не тільки будівництво іконостаса. З волі митрополита передавання золота імператриці на спорудження Софійського
іконостаса, а також підкреслено марійна символіка
його оздоблення, дозволяли осмислювати іконостас як благочестивий дар імператриці до Цариці
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Небесної, і, подібно до таких дарів, уважатися також її проханням про захист і спасіння.
Сформулюємо основні висновки. Мотив посудини, який не входив до кола традиційного репертуару орнаментики українського іконостаса, привертав до себе більше уваги, ніж звична рослинна
декорація. Через це, пов’язані з посудинами смисли набували в символічній програмі іконостасів

провідної ролі, перетворюючи мотив у потужний
інструмент візуальної проповіді. Водночас, оскільки мотив посудини не був традиційним, він уводився в декорацію іконостасів лише за необхідності, для візуалізації важливих на той момент
богословських ідей та легко вилучався з програми іконостаса, коли актуальність цих ідей вичерпувалася.
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Олянина Светлана Валерьевна
Семантика мотива сосудов в орнаментике украинского иконостаса
Аннотация. В орнаментику украинского иконостаса конца XVII-XVIII вв. вводятся изображения различных
сосудов: чаш, ваз, кубков с крышкой, корзин и раковин. Символика этих сосудов зависела от композиций, в которые
они входили, и расположения в иконостасе. В течении XVII-XVIII вв. происходит смена репертуара сосудов, что
указывает на изменение символической программы декора иконостасов. Этот процесс развивался как переход от
сосудов, являющихся символами Христа, к композициям с сосудами, символизирующими Рай. С середины XVIII в. в
убранстве иконостасов начинают преобладать сосуды с мариологической символикой, что было реакцией на историческую ситуацию и отразило реалии духовной жизни того времени.
Ключевые слова: иконостас, декор, сосуды, христологические, мариологические символы, культ Богоматери.

Svitlana Olianina
Semantic Meaning of the Chalice motif in the Ornamentation of the Ukrainian Iconostasis
Summary. In this paper, I adduce new evidence that the decorative program of Ukrainian iconostasis was a powerful
tool of visual preaching. Among the ornamental motifs of Ukrainian iconostases, the motif of the vessel appears relatively
late, only in the end of the 17th century. It was Eucharistic chalices, varied vases with and without handles, a goblet with a
lid, wicker baskets. The same group should include the motif of shells, which is traditionally interpreted as a vessel that holds
the precious pearl. This shell becomes an integral part of the decoration of Ukrainian iconostases from the middle of the
18th century. Most of these motifs are traditionally considered only as decor. However, different types of vessels appear on
semantically important parts of the iconostases, first of all, on the royal doors. It allowed me to see a certain meaning in these
motifs. In Christian iconography, a vessel is a symbol that has several levels of religious meaning — it is a Christological,
Mariological symbol or symbol of Paradise. So the reconstruction of a meaning of the vessels in the decoration of the
iconostasis depends not only on the compositions in which they are included, but also on their place in the structure of the
iconostasis.
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In the Ukrainian iconostasis, first appears a Eucharistic chalice or a vase with a vine growing out of them. These
compositions clearly presented that vessels were Christological symbols. From the meaning of chalice, as a Eucharistic and
Christological symbol, follows its introduction into the ornamentation of the royal doors as an indication on the Sacrament of
the Eucharist, at the sanctuary behind an iconostasis. The meaning of vase with grapevines in such compositions is revealing
in the soteriological aspect. The composition with a vase and the vine on the royal doors of the iconostasis was focusing attention on the theme of the way to salvation and the Saviour as the source of eternal life. Embodying this idea, such images
actually duplicated the meaning of the composition with chalice and vine and were introduced as a visual explanation of the
doctrine of salvation.
The meaning of the vase placed on the royal doors subsequently is changing. This is evidenced by another repertoire of
plant motifs contained in vases. From the second quarter of the 18th century, the image of the grapevine loses a leading role
in the decoration of the royal doors, it is supplanted by the acanthus. The vessel, from which grow the acanthous lush leaves,
could even be a Eucharistic chalice, but usually, it is a different form of a vase. Such a composition is already difficult to associate with Christological symbols. More likely it is possible to see the visual metaphor of Paradise. The same meaning had
a variety of flowerpots or baskets with bouquets of flowers. Placing in the base of the iconostasis, these symbols of Paradise
were part of its structure depicting the ways of Divine Economy, which shows the iconostasis. Yet, on the royal doors, they
were combined with the symbolics of the entrance, reminded the opening by the Saviour of the gates of Paradise and visually
pointed out that the accession to Christ is the only opportunity to find the Kingdom of Heaven.
The shells and garlands of roses are actively introduced in the ornamentation of the iconostasis from the middle of the
18th century, while the grape vines are significantly reduced, sometimes they disappear at all. The predominance of shells
and garlands in the decor of the iconostases of the second half of the 18th century is connected not only with the assertion
in the art of that time of the style of Rococo with inherent it repertoire of motifs. In the case of the iconostasis, an important
marker indicating that its decoration was not only a tribute to the fashionable style but a well-thought program that was
theological substantiation, is the lack of ornamentation of the grapevine — the most traditional and symbolically most important motif. This may explain why in the ornamentation of the iconostases of that time we can see not only the motifs of
the Rococo but also the Mariological symbols, among which were shells, vases with flowers, censers. Replacement in the
iconostasis of the motifs with the Christological symbolic to the Mariological motifs was a reaction to the historical situation
and reflected the realities in the spiritual life of Ukraine of that time.
Keywords: iconostasis, decor, vessels, Christological, Mariological symbols, the cult of the mother of god.

Стаття надійшла до редакції 12.03.2018

157

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

УДК 7.046

ХУДОЖНІЙ АНСАМБЛЬ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ —
ІСТОРИЧНІ ПРИКЛАДИ ВТІЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
“ВІДТВОРЕННЯ ПАМ’ЯТКИ В ПЕРВИННОМУ ВИГЛЯДІ”

Коренюк
Юрій Oлександрович

кандидат мистецтвознавства,
доцент, старший науковий
співробітник відділу
музеєзнавства та пам’яткознавства
Інституту культурології
Національної академії
мистецтв України

Коренюк
Юрий Александрович

кандидат искусствоведения,
доцент, старший научный
сотрудник отдела музееведения
и памятниковедения
Института культурологии
Национальной академии
искусств Украины

Yurii Koreniuk

Ph.D. in Arts, Associate Professor,
Senior Researcher, Department of
Museology and Monumental Studies,
Institute of Culturology, National
Academy of Arts of Ukraine

Анотація. У статті розглядається історія реставрації Софійського собору в Києві, який зберіг найбільший серед храмових розписів ХІ ст. ансамбль мозаїк i фресок, а також рештки стінного
живопису XVII–XVIII ст. Аналізуються руйнування цього історично сформованого комплексу нашарувань різних культурних епох як
матеріально-предметної структури внаслідок намагань реставраторів ХІХ–ХХ ст. наблизити стан його мозаїк та фресок до “первинного вигляду”. Тезою статті є висновок про недопустимість під
час реставрації історичних об’єктів застосування концепції “відтворення пам’ятки в первинному вигляді”.
Ключові слова: реставрація, мозаїки, фрески, історичні нашарування, “первинний вигляд”.

Після заснування у 1633 р. митрополитом Петром Могилою у Києві при Софійському соборі монастиря Святої Софії
розпочинається перше відновлення храму [13, 109–113]. Про
ремонти Софії після руйнувань Києва військами Хана Батия
у 1240 р. та після неодноразових набігів кримських татар у
ХV ст. відомостей не зберіглося, мандрівники, які відвідували
Київ у ХVІ ст., писали в щоденниках, що велична будівля Софії
занедбана, дехто додавав, що вона наближається до руйнації
[9, 122–125; 43, отдел ІІ, 16, 24]. Відтак, Петро Могила зайнявся у Софійському соборі ремонтно-будівельними роботами, а
перед головним вівтарем встановив багатоярусний іконостас.
Відомості про стан Софії після цього ремонту дає щоденник
архідиякона Павла Алеппського (1654 р.), хоча основну увагу він приділяє софійській мозаїці ХІ ст., але іконостас Петра
Могили своїми розмірами та красою вразив його не менш. Згадує Павло Алеппський і про деякі настінні розписи Софії, які
з’явилися, виходячи з їхніх сюжетів, також у часи Петра Могили [37, 170–173]. Однак достатніх коштів на всі роботи Петро
Могила не мав, тому на час його смерті (1647 р.) відновлення
Софійського собору було ще далеким від завершення. На малюнках А. ван Вестерфельда (1651 р.) східний фасад Софії має
оформлений вигляд (іл. 1), а її західна та південна галереї в
руїнах [13, рис. 49, 50, 55] (іл. 2).
Остаточну відбудову Софійського собору здійснив гетьман
Іван Мазепа. Після її завершення у 1708 р. над замурованими
арками зовнішніх галерей храму з’явилися другі поверхи з до-
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Іл. 1. Софія Київська, східний фасад. Малюнок А. ван Вестерфельда, 1651 р.

датковими куполами на масивних гранчастих барабанах (іл. 3). В інтер’єрі під час побудови західної
частини хорів, середня частина яких завалилася
(або була розібрана), її змістили на одне членування
на захід, що подовжило центральну наву [13, 115–
116, 144–146]. Від первинного малярського ансамб-

лю Софії на той час відкритими збереглися лише
мозаїки (іл. 4, 5), фрескові розписи ХІ ст. в усіх або
майже всіх частинах інтер’єру в кінці ХVІІ ст. були
затиньковані та забілені. У 1718–1724 рр. на стінах
західної частини центральної нави та в трансепті
були написані олійною фарбою зображення семи

Іл. 2. Софія Київська, південна галерея. Малюнок А. ван Вестерфельда, 1651 р.
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Іл. 3. Софія Київська. Сучасний стан

Вселенських соборів (іл. 23). Іконостас часів Петра
Могили розібрали й в 1744–1754 рр. спорудили новий (іл. 6). З середини і до кінця століття олійною
фарбою розписуються хори й усі частини вівтаря
[2, 67, 68; 7, 785, 786] (іл. 24, 38, 41–43). На початку

Іл. 4. Мозаїки купола, підкупольного простору
та вівтаря. Сучасний стан

ХІХ ст. у центральному куполі поверх мозаїк Христа Пантократора й архангела олією написали нову
композицію з Христом і силами небесними [2, 68].
Про існування в Софії стародавніх фресок на
початок ХІХ ст. ніхто вже не пам’ятав. В описі собору, опублікованому в 1825 р. митрополитом Євгенієм (Болховітіновим), перераховані сюжети мозаїк вівтаря й підкупольного простору, а про останні
частини інтер’єру сказано, що вони розписані фарбою по новому тиньку [2, 65–68]. Але незабаром
нашарування нового тиньку почали місцями відпадати й під ним відкрилися фрески ХІ ст. Оглянути
їх у 1843 р. запросили петербурзького археолога й
художника академіка Федора Солнцева, який провів у різних частинах софійського інтер’єру пробні
розчистки й з’ясував, що майже скрізь під пізніми
нашаруваннями збереглися фрески. Тоді ж виникла
думка всі збережені фрески від нашарувань звільнити [7, 806–808]. Свої пропозиції з цього приводу Ф. Солнцев представив імператору Миколі І у
записці: “[…] Щоб зберегти славетний храм цей
[Софію Київську] у належній благоліпності, слід
би розпочати поправку його в усіх деталях, але так,
щоб у ньому лишилося неушкодженим не тільки
усе давнє, нині видиме, але навіть очистити, де
можна, тиньк, що вкриває в деяких навах давній
живопис альфреско, яким храм цей розмальовано
за Ярослава; альфреско цей по змозі поновити […]”
(цитуємо за публікацією Л. Ганзенко [5, 112]).

Іл. 5. Мозаїки купола, Христос Пантократор і архангел
(мозаїчна постать архангела ліва внизу). Сучасний
стан
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На той час провідною темою офіційної історичної доктрини Російської імперії був її спадкоємний
зв’язок з Візантією, у контексті якого пам’ятки
великокнязівської доби, передусім давні собори
та церкви, набували особливого значення. Відтак,
пропозиції Ф. Солнцева імператором були схвалені
й направлені до Св. Синоду, де проект реставрації Софії Київської отримав фінансову підтримку.
У наступному 1844 р. згідно з імператорським указом у Києві створюється Комітет з відновлення Софійського собору, керівниками якого стали митрополит київський Філарет і київський генерал-губернатор Д. Бібіков, а контролювати виконання робіт призначили Ф. Солнцева [7, 808, 809; 27, 38].
У тому ж році розчистка софійських фресок розпочалася й до початку 1846 р. у всіх частинах собору
була повністю завершена. У результаті було відкрито 25 багатофігурних (сюжетних) композицій (без
урахування сюжетів світської тематики в сходових вежах); 220 постатей на повний зріст; 108 поясних зображень і значну кількість орнаментів [3,
32 прим. 18; 7, 812–814; 27, 44]. Однак розчистку
виконували випадково найняті люди, які користувалися металічними шкребками, від яких на фресках, за свідченнями очевидців, лишалися численні
сліди [7, 809]. У той же період загинула більшість
розписів ХVІІI ст., збереглися лише композиції,
розташовані на нових стінах або у місцях відсутності стародавніх фресок. Але олійні записи мозаїк
купола зняті не були, їх лишили тому, очевидно, що
зішкрібати олійну фарбу з фактурної поверхні мозаїчного набору було складно.
Стан очищених фресок, місцями дуже пошкрябаних, для церковного керівництва був неприйнятним. Для заправки (тонування) ушкоджень
на фресках та для написання нових композицій за
рекомендацією Ф. Солнцева було найнято петербурзького іконописця М. Пєшехонова, який приступив до роботи у 1848 р. Попервах Комітет не
мав до нього претензій, але М. Пєшехонов був старообрядцем, що не подобалося митрополиту Філарету. Окрім того, темперні фарби, які Пєшехонов
використовував для тонування втрат, через рік почали від вологи псуватися, у результаті в 1850 р.
контракт з Пєшехоновим розірвали [3, 32; 5. 115;
7, 809, 810]. Нову угоду митрополит Філарет уклав
з ієромонахом Ірінархом, який перед тим займався реставрацією розписів ХVІІI ст. в Успенському
соборі Києво-Печерської лаври. Для реставрації

софійських фресок о. Ірінарх продовжував використовувати олійні фарби, якими користувався в
Успенському соборі, за цього він не лише доповнював ними втрачені місця фресок, а суцільно їх
переписував, у тому числі й ті фрески, які до нього
були затоновані Пєшехоновим. А у центральному
куполі поверх мозаїк, не розчищених від попереднього олійного пофарбування, о. Ірінарх написав
за ескізом Ф. Солнцева нове зображення Бога Отця
з ангелами [7, 801; 28, 162; 42, 384]. Як оцінювали
роботу о. Ірінарха члени Комітету невідомо, а імператор Микола І у період чергових відвідин Софії
Київської в 1851 р., оглядаючи записані олійною
фарбою фрески, висловив “полное Высочайшее
одобрение и удовлетворение” [27, 44]. Тим не
менше, дав митрополиту Філарету розпорядження в приділі Трьох святителів (св. Георгія) постаті
святителів не чіпати, пояснивши: “Фрески эти надобно оставить без подновления, потомки наши,
увидев их, поверят, что все прочее мы поновили,
а не вновь написали” [7, 808; 24, 67] . У 1852 р.
о. Ірінарх, не закінчивши робіт, звільнився, нібито
за станом здоров’я, за іншою версією, отримавши
похвалу імператора, о. Ірінарх перестав слухати
митрополита, за що той його й відсторонив [3, 33;
24, 67]. Нову угоду уклали з помічником о. Ірінарха священиком Й. Желтоножським, у якого було 40
підмайстрів, тож невдовзі фрески, які ще лишалися
відкритими, усі були суцільно записані олійними
фарбами (іл. 6–8). Наново розписаний Софійський
собор 4 жовтня 1853 р. освятили [7, 810; 27, 44].
Тогочасні офіційні оцінки проведеної в Софії
Київській реставрації були схвальними, а серед
неофіційних думок трапляється стримана критика.
Зокрема історик М. Закревський писав, що софійські фрески постраждали двічі, уперше під час побілки та затинькування, удруге під час їхньої грубої
розчистки. Оцінюючи роботу Комітету, він наголосив, що метою було підновлення фресок у місцях,
де фарба “згладилася” (втрачена), але поновлювачам простіше було суцільно замальовувати фрески,
ніж підбирати фарбу під їхні первинні кольори, у
результаті здається, що церква (Софія Київська)
розписана наново [7, 810]. До цього слід додати,
що перед записом усі фрески просочували гарячою
оліфою, яка незворотньо міняла їх тон, окрім того,
у місцях, де тиньк ХІ ст. погано тримався, його
збивали й наносили новий, по якому й розписували
(іл. 18). Тож пам’ятка страждала не двічі, а багато-
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Іл. 6. Іконостас 1744–1754 р. після першого пониження.
Початок 1880-х рр.

Іл. 7. Головний вівтар після повного демонтажу іконостасу в 1888 р.

разово, а правильніше сказати — багаторазово нищилася. Але найбільше претензій у авторів ХІХ ст.
викликало вільне поводження “реставраторів” з
написами біля постатей святих. Після завершення розчистки фресок написів ХІ ст. було виявлено дещо більше двох десятків (у різних авторів це
число варіюється), тому під час поновлення зобра-

жень святих їхні імена обиралися навмання (іл. 14,
15), що призводило іноді до переробки чоловічих
постатей у жіночі й навпаки [7, 808, 810, 811; 24,
68]. Показовою в цьому відношення є ктиторська
композиція з постатями родини князя Ярослава
Мудрого, яка зберіглася фрагментами на північній
і південній стінах центральної нави (її централь-

Іл. 8. Північна частина трансепта із записаними фресками. До 1935 р.

Іл. 9. Південна стіна центральної нави з персонажами
ктиторської композиції (над аркою). Сучасний стан
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Іл. 10. Персонажі ктиторської композиції на південній стіні нави. Малюнок А. ван Вестерфельда (деталь), 1651 р.

на частина знаходилася на торцевій стіні нави,
була майже повністю зруйнована зі стіною (іл. 9)).
У 1651 р. збережені на той час частини цієї композиції замалював А. ван Вестерфельд, який на південній стіні нави зобразив постаті чотирьох княжичів у гостроверхих шапках (іл. 10). Приблизно так
само представлені ці постаті на акварелі Ф. Солцева, зробленій відразу після розчистки їх від нашарувань (іл. 11). Однак єпархіальний архітектор
Спарро атрибутував ці постаті як зображення мучениць Софії, Віри, Надії й Любові [24, 68], тому
під час запису олійною фарбою замість шапок усім
розташованим тут персонажам понамальовували
жіночі чепчики й оточили голови німбами (іл. 12),
яких в оригінальній фресці не існувало (іл. 9, 13).

Іл. 12. Зображення мучениць Софії, Віри, Надії і
Любові, написані у ХІХ ст. на південній стіні нави на
місцях персонажів ктиторської композиції. До 1935 р.

Іл. 11. Персонажі ктиторської композиції на південній
стіні нави. Акварель Ф. Солнцева, 1843–1849 рр.

Іл. 13. Фреска з персонажами ктиторської композиції
на південній стіні нави після розчистки від запису.
Сучасний стан
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З цього приводу протоієрей П. Лєбедінцев, який позитивно у цілому оцінював роботу Комітету, дозволив собі зауваження: “…обновители по странному
недоразумению разсудили преобразовать головы
всех четырех фигур в женские, накрыв их белами
платочками” [27, 40, 41].
У ХХ ст. поновлення фрескового ансамблю Софії Київської періоду 40–50-хх рр. попереднього
століття кваліфікували, якщо делікатно, то “неумілою або безграмотною реставрацією” [52, 61, 62],
а частіше називали варварством і вандалізмом, головним винуватцем якого вважався академік
Ф. Солнцев [3, 31, 34; 10, 66; 21, 161; 24, 66, 69, 70;
25, 24]. Роль Ф. Солцева в історії тієї реставрації ще
в ХІХ ст. була визначена істориком М. Сємєнтовським, який писав, що Солнцев, який бував у Києві
влітку короткими наїздами, контролювати роботи
у Софії не мав ні фізичних, ні моральних можливостей, і ті, хто критично відносився до реставрації Софії, з цією думкою погоджувалися [7, 809].
Г. Вздорнов у ХХ ст. її уточнив, підкресливши, що
серед тих, хто займався поновленням софійських
фресок, Солнцев єдиний був фахово освіченим, тож
саме він мав скерувати роботи так, щоб зберегти
пам’ятку, бодай частково, але Солнцев, поділяючи

смаки царя (знавця старовини, як сам він уважав),
не зробив і десятої долі необхідного, тому головна
відповідальність за спотворення фресок на ньому
[3, 34]. Нині оцінка тогочасних поновлень фресок
Софії не помінялася, а ставлення до автора проекту
“поправки храму в усіх деталях” дещо змінилося,
принаймні у деяких авторів. У кінці минулого століття варіант “реабілітації” Солнцева як реставратора Софії Київської запропонувала Л. Ганзенко.
В Інституті рукописів Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського дослідниця виявила
29 акварелей Ф. Солнцева, виконаних зі щойно розчищених софійських фресок, на яких протокольно
відтворені всі деталі зображень, а також втрати
фарбового шару на момент відкриття (іл. 16, 17).
Подібні роботи, які на той час виконували функцію
сучасної реставраційної фотофіксації, свідчать про
сумлінне ставлення Солнцева до своєї роботи [5,
115–120]. Відтак, на думку Л. Ганзенко, причиною
плачевних результатів тогочасних робіт у Софії був
не особисто Солнцев, а конфліктна ситуація між
ним та митрополитом Філаретом. У зв’язку з цим
дослідниця підкреслює, що Філарет спочатку був
противником розчистки софійських фресок і лише
після того, як пропозиції Солнцева були схвалені

Іл. 14. Фреска св. воїна Димитрія Солунського
(південна частина трансепта) в процесі розчистки
від запису, видно не знятий напис ХІХ ст. Після 1935 р.

Іл. 15. Фреска св. воїна Димитрія Солунського
(південна частина трансепта), після розчистки
від запису. Сучасний стан
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Іл. 16. Фрески святителів Григорія Богослова та Миколая
Чудотворця (південна внутрішня галерея). Акварель Ф. Солнцева.
1843–1849 рр. (за публікацією Л. Ганзенко [5, 115])

імператором, митрополиту не лишалося іншого,
як виконувати імператорські розпорядження. Але,
очоливши Комітет з відновлення софійських фресок, Філарет всіляко обмежував діяльність Солнцева, не даючи можливості залучати пропонованих
ним фахівців, і всі питання виконавців реставрації
вирішував самочинно. Відтак, попри імператорську протекцію, Солнцев не мав реальних важелів
впливу на діяльність Комітету [5, 115–117]. Тому
відповідальність за вандалізм, який коївся в Софійському соборі в період так званої “солнцевської”
реставрації, митрополит київський Філарет (Амфітеатров) несе не меншу, або й значно більшу, ніж
академік Ф. Солнцев.
Завершуючи розгляд даного етапу реставрації
Софії Київської, слід сказати про долю виконаних
Ф. Солнцевим акварелей-копій софійських фресок,
яких було чимало (точна кількість не відома). Імператорське Російське археологічне товариство мало
намір ці копії опублікувати окремим виданням
“Киевский Софийский собор” у серії “Древности
Российского государства”. У 1857 р. Ф. Солнцев
165

Іл. 17. Фреска святителя Григорія Богослова
(південна внутрішня галерея). Сучасний стан

Іл. 18. Фреска “Жертвопринесення Авраама”
з ділянками олійного запису в місцях втрат фрескового
тиньку (південна частина хорів). Сучасний стан
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Іл. 21. Фреска “Сорок мучеників Севастійських”
(південна стіна хрещальні). Сучасний стан

Іл. 19. Приміщення хрещальні, східна стіна
з апсидою ХІІ ст. Сучасний стан

представив для цього 80 акварелей, але відповідальний за видання граф С. Строганов, не знайшовши в них схожості з суцільно переписаними
“фресками”, відмовився їх публікувати. Тим не
менше, проект цього видання було реалізовано, але
історія його анекдотична: із записаних софійських
фресок познімали кальки, і саме ці кальки з усіма
новітніми написами були репродуковані як нібито фрески [5, 120, 121; 24, 68, 69], окремі акварелі

Іл. 20. Фреска «Хрещення Господнє» (конха апсиди
хрещальні). Сучасний стан.

Ф. Солнцева у цьому виданні трапляються (іл. 11),
але це поодинокі репродукції. Наступні півстоліття
чотири альбоми “Киевский Софийский собор” [6]
були основним джерелом інформації про софійські
фрески. У передмові до першого фундаментально
дослідження мозаїк та фресок Софії Київської, опублікованого в 1889 р., його автори Д. Айналов і Є. Редін скромно пишуть, що розглядають свою роботу
як пояснювальний текст до цього видання [1, 1].
Наступний етап реставрації художнього ансамблю Софії Київської розпочався в 1882 р., одночасно
з ремонтом собору [17, 38, 39]. У цей період професор Петербурзької академії художеств Адріан
Прахов розчищав у Києві від побілки фрески Кирилівської церкви, а в Софійському соборі він звернув увагу на невідомі раніше фрески у звільненому
від мотлоху південному компарименті західної зовнішньої галереї (іл. 19). В апсиді цього компартименту, побудованій у ХІІ ст., збереглися фрески з
композицією “Хрещення” (іл. 20) (вона стала підставою для атрибуції цього приміщення як хрещальні), а на його південній стіні заціліла фреска
із зображенням Сорока Севастійських мучеників
(іл. 21). Усі фрески хрещальні уникли поновлень
олійною фарбою, але були дуже забруднені і А. Пра-
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Іл. 22. Фреска мученика Адріана із збереженим написом
ХІ ст. (арка північної зовнішньої галереї). Сучасний стан

хов зайнявся їх розчисткою [33, 346; 35, 7]. Тоді ж
А. Прахов провів зондування закладених арок північної, потім південної зовнішніх галерей Софії, у
яких знайшов і звільнив від мурування кілька добре
збережених фресок [3, 134, 135; 33, 345] (іл. 22).
А коли в 1884 р. встановили у центральному куполі
Софії риштовання, А. Прахов виявив у ньому під
олійними записами мозаїки Христа Пантократора
та архангела (іл. 5), про які забули, а між вікнами
купольного барабана знайшов фрагмент постаті
апостола Павла та напис над втраченою постаттю
апостола Петра з орнаментом. Після цього на північній лопатці вівтарної арки під шарами пізнього тиньку він віднайшов мозаїку первосвященика Аарона (іл. 34). Усі нововідкриті мозаїки були
А. Праховим розчищені [3, 134; 11, арк. 114, 115
(124, 125); 33, 341–344; 35, 5, 7, 8; 42, 384]. Під
час демонтажу в 1888 р. верхніх ярусів іконостасу, який уже Ф. Солнцевим частково понижався, на
закритих іконостасом вівтарних стовпах відкрилося ще близько десятка не записаних фресок (іл. 7),
а всього по собору в той період було виявлено 22
лицеві фрески, не рахуючи фрагментів [33, 355].
Цими фресками займався також А. Прахов, який
обмежувався їх промивкою й незначною косметич-

ною реставрацією без поновлень [3, 134–135]. Щоправда, під час доповнення в куполі олійним живописом втрачених мозаїчних зображень архангелів
(іл. 5) та постаті апостола Павла збережене тло мозаїк на значній площі було вкрите листовим золотом. Уже в ХХ ст. реставратори змушені були його
знімати [16, 247; 42, 384, 485], їм також довелося
розчищати від часткових олійних прописів мозаїки
Богородиці Оранти в апсиді та Деісус над нею, які
вони також уважали наслідками робіт А. Прахова
[30, 357, 358, 364]. У 1893 р. на стінах західної частини центральної нави поверх трьох Вселенських
соборів ХVІІI ст., збережених за часи реставрації
Ф. Солнцева, були написані нові композиції “Різдво Христове”, “Стрітення” та “Хрещення” [52, 63].
У 1918 р. академіком Федором Шмітом для реставрації та досліджень Софії Київської створюється Софійський комітет, куди ввійшли провідні вчені України та Росії. Наступного року комітет провів
консервацію аварійного тиньку фресок софійської
хрещальні (Г. Лукомський і М. Бойчук), але через відсутність коштів і нестабільність політичної
ситуації робота комітету припинилася [8, 67, 68].
З остаточним встановленням в Україні більшовицької влади при Всеукраїнській академії наук у
1921 р. було створено Софійську комісію з аналогічними функціями [8, 69, 70; 36, 10, 128, 129], але
Софія на той час була діючим храмом і атеїстична
держава не поспішала фінансувати її реставрацію.
Тим не менше, у 1927 р. Раднарком УСРР виділив
для Софії 5 тис. карб., і того ж року з Ленінграда
запросили художника-реставратора й технолога
Дмитра Кіпліка. За його визначенням, у найгіршому стані знаходилися тоді фрески сходових веж.
Наступного року Д. Кіплік розпочав роботу в південній вежі, але для закріплення розчищених від
записів фресок він застосовував розчинне скло,
яке незабаром почало біліти, тому від його послуг
відмовилися [8, 71–73]. Запланована надалі Софійською комісією реставрація собору розпочалася в
1930 р. з дослідження стану та розчистки нової позолоти мозаїк купола ленінградським мистецтвознавцем і реставратором Миколою Сичовим [16; 42,
384, 385]. Але у 1933 р. Софійська комісія була ліквідована [8, 73, 74; 36, 132].
Після припинення в 1934 р. у Софії Київській
служби храм було передано як філію Всеукраїнському музейному городку (у 1939 р. він стає самостійним музейним закладом з назвою Державний
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архітектурно-історичний заповідний “Софійський
музей”, з 1994 р. і донині входить до Національного заповідника “Софія Київська”). У тому ж 1934 р.
Раднарком УСРР виділив на ремонт Софії 250 тис.
крб., і незабаром собор уже як музей приймав відвідувачів [36, 134–137]. Щоправда ідилічною тогочасна ситуація не була. За спогадами Олекси Повстенка (у передвоєнний період він був членом наукової Ради Софійського музею, за німецької окупації був його директором), відразу після перетворення Софії на музей в її бокових приділах понищили
всі іконостаси ХVІІ–ХVІІI ст., збереглися лише залишки центрального іконостаса, з якого були вилучені Держбанком срібні царські врата), а деякі приміщення галерей поперероблювали тоді для технічних потреб [34, 176–180]. Але ігнорувати значення
всесвітньо відомих на той час софійських мозаїк
більшовицьке керівництво не наважилося. Відтак,
у листопаді 1934 р. були складені плани робіт із
закріплення й розчистки мозаїк і фресок Софії та
з архітектурно-археологічних досліджень собору.
Для виконання цих робіт Наркомат освіти УСРР
створив комісію на чолі з відомим московським
мистецтвознавцем Ігорем Грабарем, членами комісії стали керівники київських музеїв, архітектори,
археологи, увійшли до неї московський реставратор Павло Юкін та майстер мозаїк ленінградець
Володимир Фролов [36, 139, 140, 151].
В. Фролов займався у той період з групою своїх
помічників демонтажем мозаїк у Михайлівському
Золотоверхому соборі, який згідно з розпорядженням ЦК КП(б)У в 1937 р. було висаджено в повітря.
Після демонтажу “Євхаристії”, головної вівтарної
мозаїки Михайлівського собору, В. Фролов змонтував її в одному з приміщень південної зовнішньої
галереї Софії Київської, де пізніше були виставлені
й деякі інші михайлівські мозаїки та фрески [14,
32–34, 38–44, 92–107]. Після завершення у 1937 р.
цієї роботи В. Фролов приступив до консервації
тинькових основ мозаїк Софії [29, 29; 42, 385, 386].
П. Юкін працював у Михайлівському соборі також,
знімаючи зі стін фрески [14, 38; 30, 352–355, 361,
364], але основним замовленням П. Юкіна була
реставрація софійських мозаїк і фресок. Спочатку
він промивав мозаїки від часткових олійних прописів і забруднень [30, 357, 358, 363, 364, 366, 367],
потім розпочав консервацію і розчистку фресок [30,
355, 356, 359–363, 369]. Його робота з фресками за
1935–1936 рр. детально документована щоденником

студента Сергія Краміди (очевидно асистента) [40;
41]. Згідно з записами самого П. Юкіна, ним у Софії в період з 1934 по 1940 рр. було розчищено фресок 600 кв. м, мозаїк 300 кв. м (площа мозаїк дещо
перебільшена, їх у соборі зберіглося 260 кв. м),
закріплено тиньку ХІ ст. 270 кв. м [18, 262, 263]. Не
обійшлося й без певних курйозів. На час розчистки
чотирьох постатей ктитроської композиції на південній стіні нави (1935 р.) уже узвичаїлася думка,
що під чотирма постатями мучениць, написаних на
цій стіні в ХІХ ст., зображені три доньки та дружина князя Ярослава [30, 359]. Тому П. Юкін, не
можна заперечувати, за вказівкою когось з керівництва вишкрябав у межах контурів чепчиків, намальованих на головах цих постатей олійною фарбою, разом з олійними нашаруваннями і фрескові
пігменти до чистого тиньку. Відтак, “чепчики” на
головах фрескових постатей залишилися й після їх
розчистки від запису (іл. 13) (в оригінальній фресці
світла пов’язка була на голові лише у другої постаті
зі сходу). Надалі атрибуція цих постатей як дочок
Ярослава надовго ствердилася [12, 70; 17, 118–122,
252–255, рис. 102; 20, 177; 21, 164; 22; 23, 56, 57;
24, 113–115; 25, 25, табл. 102–106; 44, 58] .
З 1937 р. консервацію й розчистку фресок Софії
Київської поряд з П. Юкіним виконують московські
реставратори Катерина Домбровська, Іван Овчінніков, А. І. Баранов (ініціали за російським тестом)
[24, 70]. У цей період на західній торцевій стіні
центральної нави було звільнено від запису 1893 р.
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Іл. 23. Олійний розпис “Перший Вселенський собор”,
1718—1724 рр. (західна торцева стіна центральної
нави, зведена на рубежі ХVІІ–ХVІІІ ст.).
Сучасний стан
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Перший Вселенський собор (іл. 23), а фресок за
свідченнями тогочасної періодики було розчищено близько 100 кв. м [46, 44]. Перервані війною
ці роботи поновилися у 1948–1953 рр. К. Домбровська й І. Овчінніков на північній стіні віми й
на лопатках вівтарної арки досліджували розписи
різних періодів і розчищали виявлені фрески [12,
арк. 242–264 (254–276)]. У північній зовнішній галереї В. і П. Брягіни консервували фрески, відкриті
свого часу А. Праховим, виявили й розчистили кілька невідомих раніше фрескових фрагментів [45].
У 1951 р. Академія архітектури УРСР приймає
рішення про повну реставрацію художнього ансамблю Софії Київської з консервацію мозаїк та
фресок і розчисткою останніх від олійних записів
по усьому собору. З цією метою в Інституті монументального живопису та скульптури при Академії
архітектури створюється сектор реставрації і технології настінного живопису, керівником якого призначають відомого українського реставратора Луку
Каленіченка. Розроблений під його керівництвом
проект консервації софійських мозаїк у 1952 р.
було розглянуто і схвалено Науково-методичною
радою з охорони пам’яток культури при АН СРСР,
яка видала дозвіл на проведення робіт [10, арк.
18–36 (14–29); 17, 6]. У тому ж році групою молодих київських реставраторів під керівництвом
автора затвердженого проекту та мистецтвознавця
Євгена Мамолата й хіміка-технолога Ольги Плющ
роботи розпочалися . До середини 1954 р. реставрація всього мозаїчного ансамблю Софії завершилася, пленум Науково-методична рада по охороні
пам’яток під головуванням академіка АН СРСР
Ігоря Грабаря позитивно оцінив їхню роботу [10,
арк. 31–34 (24–27)]. Наступним етапом була консервація й розчистка від записів фрескового ансамблю, яка виконувалася тією ж групою реставраторів з тим же керівництвом. Роботи розпочалися в
п’ятинавовому ядрі Софії, потім перемістилися в її
галереї, де на початку 70-х рр. були завершені.
Консультантом, а фактично головним науковим
керівником реставрації художнього ансамблю Софії Київської в 50–60-х рр. був професор Віктор
Лазарєв, у 1952 р. його було призначено головою
комісії, яка від Науково-методичної ради АН СРСР
контролювала ці роботи [10, арк. 30 (23)]. Але спостерігав В. Лазарєв за реставрацією Софійського
собору з довоєнних часів [19]. Зроблені тоді, під
час розчисток фресок, відкриття знайшли відо-

браження в його всесвітньо відомій монографії з
історії візантійського малярства [26, 76–79] та в
довідково-енциклопедичних виданнях [20]. Оцінюючи роботи того періоду, В. Лазарєв особливих
претензій не висловлював, усе ж відзначив відсутність належної фіксації (для умов того часу це не
дивно), а також певну безсистемність ведення розчисток [24, 70]. Результати реставрації художнього ансамблю Софії Київської 50-х рр. В. Лазарєв
підсумував у кількох статтях [21; 22; 25, 22–29] і в
монографії, присвяченій софійським мозаїкам [23].
Дослідження софійських фресок завершене ним не
було, нотатки до нього у вигляді статті опубліковані вже після смерті дослідника [24].
Донедавна роботи, проведені в Софії Київській
у 50–60-х рр. ХХ ст., уважалися взірцем реставраційної методології. Розчистки фресок від записів
велися в той період методом “фрагментаризації”,
тобто від олійної фарби звільнялися лише ті ділянки стін, на яких зберігся тиньк ХІ ст., у місцях,
де він був замінений новим тиньком, олійний запис ХІХ ст. залишали для цілісного сприйняття
окремих композицій і всього фрескового ансамблю
(іл. 18). Незначні рештки розписів XVІІ ст., а також
композиції, які збереглися від ансамблю XVІІІ ст.,
були законсервовані й приведені до експозиційного вигляду (іл. 23–25, 41). А розписи межі XVІІІ–
ХІХ ст. і пізнішого часу у вімі головного вівтаря, на
склепіннях центрального підкупольного простору
та в зовнішніх галереях після консервації закрили
нейтральним тоном (іл. 4, 9, 39, 40, 44, 45). Деякі
зауваження щодо окремих тогочасних експозиційних вирішень хоча й висловлювалися, але правильності загального підходу вони не заперечували [51,
360]. Однак сучасні дослідники історії реставрації
художнього ансамблю Софії Київської справедливо відзначають, що закриття нейтральним тоном
майже всіх розписів межі XVІІІ–ХІХ ст. принципово не відрізняється від установок “реставраторів”
ХІХ ст., які відновлювали храм у первинному вигляді [39, 148]. Різниця між ними лиш у тому, що в
ХІХ ст. усе невідповідне первинному вигляду — за
тогочасною термінологією “належній благоліпності” — переважно нищилося фізично, а в ХХ ст. переважно закривалося нейтральним тоном. Додамо
до цього, що широке застосування нейтрального
тону в зовнішніх галереях Софії навіть з погляду
“благоліпності” не зовсім зрозуміле, оскільки зовнішні галереї є ізольованими приміщеннями і їхні

169

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

Іл. 24. Фрески, перекриті олійним розписом середини
ХVІІІ ст. з композицією “Чудо архангела Михаїла в
Хонєх” (вівтарна частина Михайлівського приділу).
Сучасний стан

Іл. 25. Ліпний фронтон над аркою приділа
Благовіщення із залишками поліхромії, після 1733 р.
(північна зовнішня галерея). Сучасний стан

Іл. 26. Щока північної попружної арки центрального
купола з частиною напису ХVІІ ст. 1930-ті рр.
(за публікацією Т. Рясної [38, рис. 2])

розписи жодною мірою не впливають на враження від ансамблю центральної частини софійського
інтер’єру. Слід також підкреслити, що в зовнішніх галереях існують залишки розписів не лише
ХІХ ст. Зокрема, у західній частині південної зовнішньої галереї нейтральним тоном були суцільно
зафарбовані розписи, які зберегли іконографічну
програму часів гетьмана Івана Мазепи (нині ці розписи повністю розчищені [39, 155]). У північній зовнішній галереї чудом зберіглася не зафарбованою
поліхромія на ліпнині фронтону часів Петра Могили над аркою вівтаря приділа Благовіщення (іл. 25),
тож цілком можливо, що на стінах і склепіннях цієї
галереї нейтральний тон приховує залишки розписів, про які писав свого часу Павло Алеппський.
А східне приміщення північної зовнішньої галереї
(приділ Благовіщення, або, так звана, усипальня),
яке реставрувалося на початку 70-х рр., коли нейтрального тону вже не застосовували, зберегло нашарування малярської декорації від ХІ до XVІІІ ст.
включно [49]. Зауважимо також, що в 70-х рр. під
час реставрації фрескового ансамблю ХІІ ст. у Кирилівській церкві для послаблення надто яскравих
ділянок нового живопису застосовували не щільний, а півпрозорий нейтральний тон, що є більш
виваженим експозиційним вирішенням, оскільки
воно зберігає інформацію про історичні етапи існування пам’ятки [51, 360].
Повертаючись до реставраторів Софії Київської
50–60-х рр., відзначимо, що були в їхній роботі й
такі моменти, які мало відрізняються від діяльності поновлювачів ХІХ ст. не лише в концептуально,
а й практично. У літературі вже описано факт ви-

Іл. 27. Щока північної попружної арки центрального купола
з реставраційною імітацією мозаїчного орнаменту на місці
видаленого в 1953 р. напису ХVІІ ст. Сучасний стан
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Іл. 28. П’яти південної та західної попружних арок
центрального купола з частинами напису ХVІІ ст., де
збереглася дата “1011 р.”. 1930-ті рр. (за публікацією
Т. Рясної [38, рис. 3])

Іл. 29. П’яти південної та західної попружних арок
центрального купола з реставраційною імітацією
мозаїчного орнаменту на місці видаленого в 1953 р.
напису ХVІІ ст. Сучасний стан

далення в 1953 р. на бокових щоках чотирьох попружних арок центрального купола Софії напису
XVІІ ст. (іл. 26). У цьому написі йшлося про те, що
храм Премудрості Божої (Софійський собор) почав
будуватися князем і самодержцем Росії ЯрославомГеоргієм літа 1037 р., будівництвом був завершений
літа 1038, а преосвященним митрополитом Петром
Могилою почав обновлятися [38, 509]. Указані дати
заснування й завершення собору фігурують у описах Софії в Болховітінова, у М. Заревського [2, 60,
61; 7, 784] і в інших авторів, які наводять повний
текст цього напису. Однак на світлинах напису, зроблених у 30-х рр. минулого століття, дата початку
будівництва читається як “літо 1011” (іл. 28). Прихильники теорії Н. Нікітенко, згідно якої будівництво Софії Київської було розпочате князем Володимиром (до 1015 р.), як і автор теорії, уважають варіант дати, зафіксований світлинами, суттєвим підтвердженням своєї правоти [31, 54 (изд. 2, 72, 73);
32, 235; 38, 510]. Натомість прихильники літописних датувань Софії Київської (1017 р. або 1037 р.)
уважають появу в написі “літа 1011” результатом
одного з його пізніх поновлень і пояснюють, звідки
такий рік міг узятися [47; 48]. Ми не будемо розбирати деталей цієї дискусії, відзначимо лиш те, що
теоретичні міркування як однієї, так і другої сторони нині не можуть бути перевірені дослідженням
матеріально-предметної структури самої пам’ятки,
позаяк її не існує. Реставратори разом з написом
знищили всю його тинькову основу до мурування(!)
заради імітації фарбами на його місці мозаїчного
орнаментального фризу (іл. 27, 29), який у XVІІ ст.
перед виконанням напису було збито. Рішення
про видалення напису було прийняте пленумом

Науково-методичної ради з охорони пам’яток при
АН СРСР (протокол від 25–26.06.1953 р., параграф
№6) [11, арк. 344 (259)]. У реставраційному Звіті
стосовно видалення напису зазначено: “Выполняя
утвержденный проект реставрационных работ, на
всех четырех подпружных арках был восстановлен
(имитирован под мозаику) мозаичный орнамент.
С подписей [видаленого напису], сделанных на
местах утрат мозаики и относящихся к эпохе Петра Могилы, были сняты кальки. Текст надписи
(содержание) со всех четырех арок” [11, арк. 119
(130)]. Але незалежно від того, чиє рішення виконували реставратори, їхня особиста вина з погляду
сучасної реставрації полягає в тому, що перед видаленням історичного нашарування вони не провели його належної фотофіксації, кілька невеликих
світлин, представлених у Звіті [11, фото. 107–109],
не дають практично ніякої інформації (іл. 30), і не
зробили його технологічного опису, у тексті Звіту
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Іл. 30. Частина напису ХVІІ ст. перед його видаленням
у 1953 р. (з реставраційного Звіту [11, фото. 107])
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Іл. 31. Один з двох гербів митрополита
Петра Могили, вірогідно, з цоколя встановленого ним
іконостасу. Сучасний стан

нема ніякого опису, як нема й згаданих кальок з напису (якщо такі були зроблені). А найголовніше те,
що вони не залишили обов’язкових за виконання
таких операцій реставраційних “зондів”, які нині
дозволили б дослідити з технологічної точки зору
хоча б залишки пам’ятки (визначити час появи її
першого шару, кількість поновлень тощо).
У зв’язку з цим фактом у пам’яті спливає ще
одна історія. Це аналогічне нищення залишків
цокольної частини іконостаса часів митрополита
Петра Могили, виявлених М. Каргером у 1949 р.
і повністю ним розкопаних у 1952 р. За його інформацією цоколь був цегляним, мав складний
фігурний план, із західного боку був потинькований і пофарбований, його висота на час виявлення
складала 30–40 см. Згідно з рішенням спеціальної
комісії Управління в справах охорони пам’яток при
Раді міністрів УРСР після обмірів цоколь іконостаса було видалено. Під цоколем виявили добре
збережені фрагменти мозаїчної підлоги ХІ ст., але
за цього унікальна пам’ятка ХVІІ ст. була повністю
знищена, до сьогодні від неї окрім двох ліпних гербів Петра Могили (іл. 31), знайдених ще в 1940 р.,
не зберіглося нічого. Жодного фрагмента цоколя,
який дозволив би скласти про нього хоча б якусь
уяву, залишено не було, його обміри чи якась фото-

фіксація (якщо така проводилася) не оприлюднювалися, уся опублікована інформація про залишки
цього іконостаса обмежуються цитованими згадками М. Каргера [13, 113, 190, 193, 194].
А щоб отримати повну картину тогочасної концепції “благоліпності” звернемося до реставраційних завдань з приведення до експозиційного стану
художнього ансамблю Софії Київської, затверджених Науково-методичною радою при АН СРСР у
1953 р. [10, арк. 229, 230 (241, 242); 11, арк. 341–344
(256–259)]. У короткому формулюванні голови комісії відносно Софії від Науково-методичної ради
В. Лазарєва пункт щодо пізніших частин ансамблю виглядає так: не пов’язані з початковою іконографічною системою “нові фрески ХVІІ–ХІХ ст.”
у вімі, у центральному кораблі й інших місцях
прикриваються нейтральним тоном, що дозволить
більш чітко виявити основні архітектурні лінії
інтер’єру [24, 70]. Тут зазначимо, що в реставраційному проекті Л. Каленіченка пропонувалося
на стінах віми залишити відкритими вісім ділянок
найкраще збереженого живопису ХVІІІ ст. [10,
арк. 241 (253)]. Але в протоколі пленуму Науковометодичної ради від 25–26.06.1953 р. параграф № 4
визначає: “Раскрытую живопись конца ХVІІ — начала ХVІІІ вв. зафиксировать […]. Окончательное
решение о сохранении живописи ХVІІ–ХVІІІ вв.
принять на месте” [11, арк. 343 (258)], а в додатку
до протоколу аркуш з “особым мнением” В. Лазарєва: “[…] живопись ХVІІ–ХVІІІ вв. на стене
вимы Софийского собора после ее раскрытия и
изучения должна быть покрита охранительной
пленкой и общим тоном” [11, арк. 251 (266)].
Утім, як бачимо, В. Лазарєв не вимагав фізичного
нищення усього того, що вважав “потворним” —
саме так він кваліфікував і розписи ХVІІ ст., і зображення Вселенських Соборів ХVІІІ ст. [24, 70],
але до такого логічного завершення його концепцію часто-густо доводили ті, хто її практичною
реалізовував, а передусім нормативні документи
Науково-методичної ради з охорони пам’яток культури при АН СРСР. Для прикладу, у параграфі № 2
протоколу від 23.06.1954 р. пленуму ради читаємо:
“В тех случаях, когда позднейшая живопись сильно
разрушена, не представляет художественной ценности и удаление ее не нарушит иконографической
системы собора, должна быть удалена […]. Вопрос
об оставлении (с последующей реставрацией) или
удалении позднейшей масляной живописи в каж-
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Іл. 34. Мозаїка первосвященика Аарона, в лівому
нижньому кутку мозаїки ділянка горизонтального
фрескового облямування, розчищена в 2014 р.,
(північно-східний підкупольний стовп,
північна лопатка вівтарної арки). Сучасний стан

Іл. 32. Мозаїка архангела Гавриїла з “Благовіщення”
та мозаїчний орнамент (північно-східний
підкупольний стовп). До 2014 р.

Іл. 33. Ділянка фрескового підмальовка під незакінченим
набором мозаїчного орнаменту (північно-східний
підкупольний стовп). Зондажні дослідження 2014 р.

дом отдельном случае решается на месте с представителем Научно-методического совета” [11,
арк. 253 (268)].
На цьому можна було б ставити крапку. Але існує ще кілька фактів, виявлених зовсім недавно, у
процесі профілактичної консервації мозаїк та фресок північної частини підкупольного простору Софії в 2013–2014 рр. Тоді звернули увагу на те, що
мозаїчні орнаментальні фризи на бокових гранях
лопаток чотирьох підкупольних стовпів не доходить до карнизних плит лопаток у середньому на
0,5–1 м., а позбавлені набору ділянки над карнизами реставратори 1950-х рр. розписали “під мозаїку” (іл. 32, 35) так само, як і щоки попружних
арок, де розташовувався видалений напис, про
який ішлося вище. Проведене у 2013 р. зондування
на північно-східному стовпі такого розпису пока-

173

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

зало, що на західній лопатці він закриває ділянку,
заповнену тиньком ХVІІ ст. А на південній лопатці (внутрішня північна лопатка вівтарної арки) під
шаром реставраційного запису було виявлено збережений мозаїчний тиньк ХІ ст. з фресковим підмальовком того ж періоду, зробленим під мозаїчний орнамент, набір якого до карниза доведено не
було (іл. 33). Відтак, реставратори ХХ ст. вирішили
завершити роботу, не закінчену з якихось причин
мозаїстами ХІ ст. Зондування лицевої площини
цієї лопатки під мозаїчною постаттю первосвященика Аарона також виявило збережений мозаїчний тиньк, на якому фрескою було промальовано червоно-вохристу смугу облямування (іл. 34).
У даному разі реставратори на стали міняти автентичне фрескове облямування ХІ ст. на власну
“мозаїку”, але з якихось міркувань зафарбували
це облямування “фірмовим” нейтральним тоном.
А зондування ділянок, розмальованих “під мозаї-

Іл. 35. Фрескова постать та мозаїчні орнаменти
(північно-західний підкупольний стовп). До 2014 р.

Іл. 36. Фрескові панелі, перекриті у верхніх частинах
мозаїчними орнаментами, розкриті у 2014 р. з-під
реставраційного запису (північно-західний
підкупольний стовп). Сучасний стан

Іл. 37. Фрескова панель, перекрита у верхній частині
мозаїчним орнаментом, розкрита у 2014 р. з-під
реставраційного запису (північно-західний підкупольний
стовп, бокова грань південної лопатки). Сучасний стан
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Іл. 39. Північна стіна віми з фрагментами мозаїк
та нейтральним тоном, яким у 1954 р. перекрито
олійні розписи ХVІІI–ХІХ ст. Сучасний стан

Іл. 40. Північна лопатка вівтарної арки з фресковим
орнаментом на східній грані. Сучасний стан

Юрій Коренюк

ку”, на лопатках північно-західного стовпа (іл. 35)
дало зовсім неочікувані результати. Тут під шарами реставраційних записів були виявлені збережені фрескові панелі ХІ ст., які заходять під мозаїчні
орнаменти, недоведені до карнизних плит на 1 м
(іл. 36, 37). Це засвідчило, що мозаїчна декорація
північно-західного стовпа не була тут первинною,
а замінила фреску, якою цей стовп було розписано
початково. Проведені тоді ж зондажні дослідження
всієї північної частини підкупольного простору виявили ще кілька ділянок, де мозаїка перекриває не
до кінця зрубаний первинний фресковий розпис.
Це відкриття спростувало старе бачення про те,
що робота над фресками у Софії Київській розпочалася після того, як було завершено мозаїки [21,
164; 23, 26, 38, прим. 4; 24, 65; 25, 28, 29]. Стало
очевидним, що принаймні якась частина мозаїчної
декорації підкупольного простору з’явилася вже
після того, як інтер’єр храму почали розписувати
фресками (ми вже мали нагоду писати про це детально [15]).
Консерваційні роботи 2013–2014 рр. не охопили простору вівтарної віми Софії, де сьогодні
можна бачити у верхній частині північної стіни два
невеликі мозаїчні фрагменти (іл. 44, 45), у нижній
частині кілька фрагментів фресок, а остання площа
обох стін та склепіння віми суцільно пофарбована
нейтральним тоном (іл. 39, 40), за винятком двох
невеликих композицій ХVІІІ ст. (іл. 41). Мінімальну інформацію про те, що під цим пофарбуванням
знаходиться, дають випадкові світлини, зроблені в
період реставрації 50-х рр., а також у 20-х рр. (рис.
38, 42, 43). За свідченнями тогочасних дослідників
у вівтарі Софії (вімі головного вівтаря) під олійними розписами ними виявлені мальовання клейовими фарбами ХVІІ ст., виконані безпосередньо по
давньоруському живопису (по фресках ХІ ст.) [8,
70]. Знали про це й реставратори 50-х рр. [10, арк.
229–241 (241–253)], у статті за підсумками тогочасних робіт їх керівник Л. Каленіченко писав, що на
склепінні віми собору під розписом ХІХ ст. виявлено кілька шарів олійного живопису, які він датує
рубежем ХVІІ–ХVІІІ ст. (іл. 38, 41–43) і більш пізнім ХVІІІ ст., а під олійним шаром клейовий розпис із зірками на синьому тлі. Він відзначив також,
що їхніми дослідженнями стін віми виявлено межу
між мозаїчною і фресковою декорацією [12, 67,
68]. Однак Л. Каленіченко не згадав про фресковий орнамент на східних гранях лопаток вівтарної
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арки, який піднімається до її замкової частини, розділяючи зону мозаїк, які колись існували на схилах
арки та у склепінні віми (іл. 40). У світлі останніх
досліджень підкупольного простору Софії виникає думка про те, що цей орнамент може бути залишком первинних фрескових розписів вівтаря,
які у верхніх частинах віми та на лицевих гранях
вівтарної арки й на її схилах були пізніше замінені
мозаїками. Окрім того, у процесі візуальних спостережень з риштовань, встановлених у підкупольному просторі, було помічено, що між мозаїчним
орнаментом на уступі апсиди і фрагментом мозаїки
на стіні віми, який примикає до уступу, існує смуга,
позбавлена набору (іл. 45). У нинішньому стані ця
смуга суцільно вкрита клейовим реставраційним
пофарбуванням, під яким можуть знаходитися виконані по мозаїчному тиньку фрескові облямування, подібні тому, яке виявлене під постаттю Аарона.
Допускаємо також, що під ним можуть знаходитися
залишки фрескового розпису, який у вімі, як і в підкупольному просторі, міг існувати до появи мозаїк.
Але подібні припущення можуть бути підтверджені чи спростовані лише в результаті детальних зон-

Іл. 41. Олійний розпис ХVІІI ст. зі сценою
євангельських Блаженств (південна стіна віми,
нижня частина). Сучасний стан

Іл. 42. Олійний розпис ХVІІI ст. “Різдво Христове”
(деталь, голова Богородиці) (південна стіна віми).
У 1954 р. композиція суцільно перекрита нейтральним тоном
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Іл. 43. Мозаїчний орнамент, під яким олійний розпис
ХVІІI ст. царя Озія (північна стіна віми). У 1954 р.
олійний розпис суцільно перекритий нейтральним тоном
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Іл. 45. Мозаїчний орнамент (уступ апсиди),
поряд ділянка мозаїчного тла (північна стіна віми) і
пофарбування нейтральним тоном, яким в 1954 р.
перекрито олійний розпис. Сучасний стан

Іл. 44. Мозаїчний орнамент, під яким пофарбування
нейтральним тоном, яким у 1954 р. перекрито олійний
розпис (північна стіна віми). Сучасний стан

дувань реставраційного пофарбування усієї площі
стін і склепіння віми, які поки що не розпочаті.
Підсумовуючи результати робіт у Софії Київській реставраторів 50–60 рр. минулого століття,
слід передусім відзначити виконану ними повну
технічну консервацію тинькових основ мозаїк і
фресок ХІ ст., а також живопису усіх пізніших періодів. Щоправда не всі технології, які вони тоді застосовували, у сучасних реставраторів уважаються досконалими. Але їхні методи давали швидкий
результат, тому на початок 50-х рр. використання
таких технологій слід уважати раціональним,
оскільки значна площа тинькових основ собору перебувала в аварійному стані. У всякому разі можемо стверджувати, аби не тогочасна робота, сьогодні
деяких софійських мозаїк та фресок ми б не мали.
Важливим результатом їхньої роботи є практично
повне звільнення фрескового ансамблю Софії від
записів ХІХ ст., яке велося із застосуванням летких розчинників, які не впливають негативно на
пігменти фресок. Хоча нині іноді лунають голоси,
що в культурно-історичному відношенні розчистка
фресок від записів ХІХ ст. нічим не відрізняється

від нищення у ХІХ ст. розписів ХVІІІ ст. Ми такого
погляду не поділяємо: фресок ХІ–ХІІ ст. в Україні
зберіглося значно менше, ніж церковних розписів ХІХ ст., особливо таких мистців, як о. Ірінарх
і Й. Желтоножський, а бажаючі насолоджуватися
подібним живописом можуть робити це на хорах та
в галереях Софії, де їхніх творів зберіглося близько
2 тис. кв. м. Значно проблематичніше кваліфікувати такі дії реставраторів, як запис “під мозаїку”, а
точніше “під власний смак” фрагментів первинних
фресок, які збереглися на стовпах підкупольного простору. Що ж до видалення напису ХVІІ ст.
на щоках попружних арок, то така діяльність має
оцінюватися пам’яткоохоронним законодавством.
А тогочасне законодавство подібні акції не лише
допускало, а й санкціонувало.
Відтак, доходимо висновку про те, що пофарбування нейтральним тоном, яким реставратори
50–60-х рр. минулого століття закривали все, що не
вважали вартим уваги, було в тих умовах найоптимальнішим варіантом збереження різночасових нашарувань унікального історичного ансамблю. Тож
маємо підстави сподіватися, що сотні квадратних
метрів нейтрального тону на склепіннях і стінах
віми, у галереях та в інших частинах інтер’єру Софії Київської зберегли не одну невідому сторінку
багатовікової історії собору, кожна з яких чекає на
своїх дослідників.
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Примітки:
За іншими даними незаписаними були залишені фрески не у вівтарі Михайлівського приділу [1, 6]. Записи
реставраторів ХХ ст. свідчать, що у вівтарях обох цих приділів фрески були прооліфлені й частково прописані, але
не суцільним шаром [30, 362].
2
Історія атрибуції персонажів князівського портрета до його запису та після розчистки від нього проаналізована
в 60–80-х рр. минулого століття С. Висоцьким [4, 64–80]. Дещо пізніше Н. Нікітенко була запропонована принципово
нова інтерпретація змісту цієї композиції як сцени освячення Софійського собору сім’єю князя Володимира
Святославича. Вона стала однією з головних ланок в концепції дослідниці про те, що Софію Київську було засновано
не князем Ярославом Мудрим, як пишуть літописи, а його батьком князем Володимиром [31, 29–64, 224–241; 32,
180–201].
3
У післявоєнний період виникли підозри в тому, що П. Юкін чоловічу частину композиції перетворив на жіночу.
У 1957 р. комісія, очолювана В. Лазарєвим, оглянула фреску на південній стіні нами і відкинула всі подібні підозри
[30, 367, 368 прим. 78]. Лише у 1967 р. був висловлений впевнений погляд, що постаті на південній стіні нави – це
зображення чоловіків, зіпсовані численними реставраціями [4, 74–78].
4
Нещодавно опубліковані спогади одного з членів бригади реставраторів Софії першого складу [50].
1
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Коренюк Юрий Александрович
Художественный ансамбль Софии Киевской — исторические примеры воплощения реставрационной
концепции “восстановление памятки в первоначальном виде”
Аннотация. В статье рассматривается история реставрации Софийского собора в Киеве, в котором сохранился ансамбль мозаик и фресок, самый большой среди храмовых росписей XI в., а также остатки живописи XVII–
XVIII ст. Анализируются разрушения этого исторически сложившегося комплекса наслоений разных культурных
эпох как материально-предметной структуры вследствие стремлений реставраторов XIX–ХХ в. приблизить состояние мозаик и фресок к “первоначальному виду”. Тезисом статьи является вывод о недопустимости при реставрации исторических объектов применения концепции “восстановления памятника в первоначальном виде”.
Ключевые слова: реставрация, мозаики, фрески, исторические наслоения, “первичный вид”.
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Yurii Koreniuk
The Art Ensemble of St. Sophia Cathedral in Kyiv — the Historical Examples of Implementing the “the Renewal of
the Historical Relics in the Primary Forms” Restoration Concept
Summary. The article deals with the restoration history of the murals of St. Sophia Cathedral in Kyiv. This temple contains the ensemble of the mosaics and the frescoes, which are the largest among the church murals preserved from the 11th
century around all Christian world on the East and the West. In the 17th century under the patronage of the metropolitan
Petro Mohyla, St. Sophia was repaired with the partial restoration of the frescoes, which did not change the primary iconographic system of the ensemble significantly. In the 18th century, the frescoes of the 11th century in all parts of the temple had
been covered by oil painting with the new subjects, which had no connection with an iconographic program of the ancient
murals. In the first half of the 19th century under the layers of the oil painting of the 18th century, the primary frescoes were
occasionally discovered. Since then had occurred the idea to clean out the ancient frescoes from all late coatings in order to
recover back the primary appearance of the interior of the temple. Emperor Nikolay I approved the idea and, according to
the emperor’s decree in 1844, the Committee for the restoration of St. Sophia Cathedral was created under the leadership of
the Metropolitan Filaret and Kyiv’s governor-general D. Bibikov. The head of restoration works of the ancient murals in the
Cathedral was appointed Fedir (Theodor) Solntsev, Petersburg archaeologist and painter. In 1844–1845, under the guidance
of F. Solntsev, the Sophia’s frescoes were completely cleaned from the late coatings all over the interior of the cathedral.
During this cleaning, the great quantity of the paintings of the 18th century was moved out as well as almost all remnants
of the murals of the 17th century. After this work finished, many fresco images appeared in a very poor condition with great
scratches, which was the result of the rough cleaning methods. That is why in 1850–1853 all frescoes were renewed with oil
paint; in consequence, all of them were totally covered with the dense oil layer again. The repainting of this time was done
according to the drawings of the primary frescoes images. Nevertheless, a lot of the deformations and errors were committed. Different mistakes were especially numerous in reproductions of the inscriptions with the names of the saints besides
their depictions. Therefore, this unique ensemble had almost completely lost its artistic, historical and scientific significance.
The new cleaning of the Sophia’s frescoes had begun in the 1930s and was finished entirely in every part of the temple’s
interior only in the 1960s. The chief restorers of the post-war period were Luka Kalenitchenko, Yevhen Mamolat, and Olha
Pliushch. The scientific supervisor of the restoration of St. Sophia’s Cathedral of those times was the famous scholar and
academician Viktor Lazarev. The main result of the works of that time was the total conservation of the plaster layers of all
mosaics and frescoes of the 11th century preserved in the temple and removal of the extraneous oil coating from almost all
frescoes all over the temple. Remnants of the painting of the 17th and 18th centuries were conserved and got expositional
appearance too. It partly re-established the artistic and scientific value of the ancient ensemble. However, not completely, as
the original fresco paint layers that undergone numerous overpainting with further cleanings were greatly damaged. Besides
that, during the restorations of the 1950–1960s, some principal scientific fault occurred too. The restorers of that period,
consumed with the striving to bring the state of the ensemble of the mosaics and frescos close to the “original form”, moved
away together with oil overpainting of the 19th century the inscription on the central domes arches, which was done in the
17th century. That inscription told about the renovation of St. Sophia Cathedral by Metropolitan Petro Mohyla, thus, having
the great scientific importance. Still, it was removed as the “late addition” even without the proper restoration fixation. The
great destruction of the historical complex of stratification of different cultural epochs formed in St. Sophia Cathedral during
many centuries as the result of the restorers’ desires of different times to bring the state of mosaics and frescoes close to their
“original form” gives evidence of inadmissibility of the use of the concept of renewal in the so-called “original forms” for
the restoration of historical objects. This conclusion is the key thesis of this article.
Keywords: ensemble, mosaics, frescoes, painting, oil paint, restoration, restorers.
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Анотація. У статті представлені результати теоретичного
дослідження, спрямованого на визначення умов і тенденцій розвитку взаємодій між індивідуальними та колективними суб’єктами
суспільного життя в сучасному культурному просторі, а також на
аналіз ціннісних детермінант відтворення його простору в умовах
глобалізації. Автором аргументуються висновки щодо безпосереднього впливу культурної глобалізації на процеси формування в сучасних полікультурних суспільствах нових проявів соціальної напруженості; також розглядаються проблеми концептуалізації понять
культурного простору та простору культури, ідентифікації їх базових онтологічних ознак і, відповідно, простір культури визначається
як сукупність культурно легітимізованих цінностей ненасильницького, мультикультурного співіснування. У статті аналізується криза
культурних детермінант зростання глобальної конкуренції, що посилює і специфікує нові прояви соціальної напруженості та актуалізує
пошук умов і засобів підтримки соціальної солідарності.
Автор доводить, що в останні десятиліття, на відміну від класичного розуміння солідарності, яке загалом пояснює колективістську
сутність будь-якого суспільства, сформувались і поширюються концептуальні погляди стосовно двох нових типів солідарності: “неоліберального” та “інноваційного”. У статті здійснена ідентифікація
специфічних онтологічних ознак кожного типу та дано обґрунтування їх інтегративного потенціалу в контексті посилення практичної
значущості творчої діяльності індивідуальних та колективних соціальних суб’єктів, що реально сприяє збагаченню наявних культур
та створенню унікальних технічних, технологічних, мистецьких та
духовних “продуктів”. Ці два нові типи солідарності певним чином
конституюють нові стимули модернізації двох моделей політики
мультикультуралізму: 1) ліберальної та 2) прагматичної. Науковий
пошук відповідей на питання можливості реальної модернізації вказаних “моделей” актуалізує потребу цілеспрямованого створення
певних умов, форм та засобів більш-менш безпечного об’єднання носіїв різних культурних традицій і цінностей, їх ненасильницької інтеграції в “культурний простір” сучасних суспільств як держав-націй
з метою стабільного відтворення миролюбних форм спілкування,
комунікацій та взаємодій на засадах гуманізму та антропологічної
єдності. Підкреслено, що не лише політичні, економічні, правові чинники, але й презентаційні, медійні, художньо-мистецькі, етизовані
та естетизовані форми й стилі мислення та поведінки людей відіграють важливу інтеграційну роль та ефективно впливають на про184
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цеси соціальної консолідації та гуманізації суспільного життя.
Ключові слова: глобалізація, культурна глобалізація, культурний простір, міжкультурна комунікація, полікультурне суспільство, соціальна напруженість, соціальна солідарність, типи солідарності, мультикультуралізм, моделі мультикультуралізму.

Постановка проблеми. Відомо, що інтенсифікація глобалізаційних процесів породжує нові різноманітні форми комунікацій у просторі міжнаціональних, міжкультурних, міждержавних відносин.
Новітні інноваційні інформаційно-технологічні
зміни також є важливими чинниками, які змінюють
традиційні моделі комунікацій між індивідуальними та колективними суб’єктами суспільного життя.
Посилення глобальної конкуренції та соціального впливу транснаціональних інституцій спричинюють появу йпоширення різноманітних міжкультурних конфліктів. Ці конфлікти стимулюють розвиток нових форм соціального насиллята соціальної напруженості в сучасних полікультурних
суспільствах. Виникають ризики непередбачених
соціальних наслідків індивідуальної та колективної діяльності, дослідження яких, на думку багатьох відомих учених, обумовлює необхідність розробки інноваційних концептуальних підходів до
подальшого наукового вивчення тенденцій відтворення глобального культурного простору та до
дослідження його інтегративного потенціалу. Специфіку даного простору зараз важливо розуміти не
лише в концептуальних координатах його усталеного розуміння як глобального символічного універсуму, який традиційно позначається поняттям
“світова культура”. Новітній “просторовий поворот” (spatialturn) інноваційних культурологічних
досліджень, як справедливо зазначає А. Асман,
слід пов’язувати з їх пізнавальною орієнтацією на
вивчення функціональної ролі міжкультурних взаємодій та комунікацій, інтегральну сукупність яких
і можна назвати глобальним культурним простором
[1, 139–140].
Вочевидь, що ці дослідження також повинні
бути певним чином змістовно пов’язані з концептуальною аргументацією практичної необхідності
утвердження та пропагування соціокультурних цінностей виразної гуманітарної спрямованості, без
яких неможливе цивілізоване співіснування сучасних суспільств як соціальних систем різного типу.
Такими цінностями, на думку відомих західних
культурологів [2; 3; 4], є цінності соціальної со-

лідарності, толерантності, збереження культурної
спадщини та культурного багатоманіття, а також
цінності мирного ненасильницького співіснування,
які підтримуються конвенціональними нормами
чинної системи міжнародного права та конструктивними формами міжкультурних комунікацій.
Мета цієї статті з урахуванням змісту представленої позиції полягає у визначенні наукових засад
концептуального підходу до вивчення тенденцій
формування та розвитку культурного простору взаємодій та комунікацій між індивідуальними й колективними суб’єктами суспільного життя та специфіки ціннісних детермінант його відтворення в
умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Насамперед слід
зазначити, що в останні десятиліття наукові інтереси багатьох культурологів, соціологів та інших
вчених-суспільствознавців безпосередньо пов’язуються з дослідженням проблематики прагматичної ефективності новітніх програм політики мультикультуралізму та визначенням інтегративного
потенціалу міжкультурних взаємодій у сучасних
умовах посилення процесу культурної глобалізації. Наочним проявом таких наукових інтересів
стало активне введення у науковий обіг і широке
використання таких понять, як “полікультурність”,
“мультикультуралізм”, “культурна єдність”, “солідарність”, “культурний діалог”, “культурний обмін” та ін. Змістовні характеристики цих понять
мають і певний естетичний вимір, оскільки ці характеристики специфічним чином відображують
глобальний універсалізм мистецьких практик як
конструктивного елемента онтологічної основи
глобальної соціокультурної єдності людства.
Основною категорією культурології як соціогуманітарної науки є категорія “культура”. Ця категорія, як відомо, є надмірно широкою за своїм концептуальним обсягом науковою абстракцією. Саме
тому вченими-суспільствознавцями постійно вводяться у науковий обіг поняття з більш конкретним
концептуальним змістом. Сама необхідність такої
наукової роботи, на думку Г. Бехмана, є наслідком
усвідомлення важливості дослідження специфіки
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якісно нових культурних форм життя людей, обумовлених глобальним суспільним розвитком та
науково-технічним прогресом [4, 112–117]. Так, наприклад, в останні роки все активніше використовуються поняття “культурний простір” та “простір
культури”. У переважній більшості випадків ці поняття використовуються вченими як синоніми, однак зараз їхній зміст, враховуючи реалії глобалізованого соціокультурного простору міжкультурних
взаємодій і комунікацій, потребує певного аналітичного розрізнення та смислової корекції.
Вочевидь, будь-яке соціокультурне середовище
можна назвати “простором”, якщо воно існує як
цілісна, структурована і стабільно відтворювана
реальність взаємодій індивідуальних та колективних суб’єктів культуротворення. У структурному
вимірі культурний простірформуєтьсяй відтворюється через глобалізовані взаємодії й комунікації
різних груп і спільнот, які розрізняються за ознаками мови, віри, традицій, цінностей. Своєрідність
культурних ознак у таких групах відображається в
поняттях “молодіжна культура”, “професійна культура”, “масова культура”, “релігійна культура”,
“культура побуту”, “культура дозвілля”, “фізична
культура” тощо. На наш погляд, поняття “культурний простір” дозволяє більш детально з’ясувати
перспективи розвитку процесу культурної глобалізації як наслідку посилення міжкультурних взаємодій, інтернаціоналізації та інтеграції культурного життя окремих країн великих регіонів (Європи,
Америки, Азії та ін.).
Поняття “простір культури”, на наш погляд, є
пізнавальним інструментом відображення специфічних реалій функціонування та розвитку культури як процесу й результату суперечливого співіснування різноманітних культурних об’єднань,
спільнот у межах законодавчо визначеної території
окремого суспільства як нації-держави. Саме тому
необхідно постійно враховувати, що, незважаючи
на наступ глобалізованих практик, держави мають
кордони й не тільки територіальні, але й ментальні,
культурні. У кращому випадку культурна політика держави націлена на встановлення більш-менш
комфортних умов для розвитку культури всіх або
майже всіх етнічних, расових та національних
спільнот, культурні “досягнення” (традиційні або
модернізовані) яких конкретизуються в понятті
“національний простір культури”. Український
культуролог О. Гриценко пропонує аналізувати на-

ціональний простір культури як систему, складовими елементами якої є творці культурно-мистецьких
цінностей, виробники культурно-мистецьких товарів і послуг, канали та мережі культурної комунікації, споживачі культурного продукту та інституції
регулювання культурних практик [5, 18].
Не можна заперечувати те, що новітні тенденції
економічної, політичної та культурної глобалізації
мають різну соціальну спрямованість і виразно відрізняються поліфункціональністю чинників глобальної трансформаційної динаміки. Саме тому сучасні суспільства як соціальні системи аграрного,
індустріального та постіндустріального типу загалом є суспільствами полікультурними, з виразною
багатоманітністю форм взаємодій та комунікацій
між носіями різних культур, що породжує специфічні труднощі організації суспільного життя та
драматичні соціокультурні наслідки.
Серед таких драматичних наслідків, на наш
погляд, є наявна криза культурних детермінант
політико-правової бази організації системи сучасних міжнародних відносин [6]. У даному зв’язку
важливо вказати на, по суті, фактичну руйнацію
усталених традиційних практик укладання міжнародних угод, конвенцій та договорів на принципах
“братерства”, “дружби”, “гарантій безпеки” та “територіальної цілісності”, “взаємодопомоги”. Десятиліття тому назад не можна було навіть уявити,
що в умовах і нині чинного договору між Україною
й Росією про “дружбу і співробітництво” стане
можливою анексія Криму та агресія на Донбасі.
Однак дана ситуація не є якимось унікальним випадком. Зазначимо, що посилення глобальної конкуренції в більшості випадків стимулює укладання різноманітних так званих “партнерських угод
”кон’юнктурного та ситуативного характеру, які
в умовах посилення глобальних нерівностей не є
надійними гарантіями підтримки державного суверенітету різних країн глобалізованого світу [6, 283–
285]. На дану обставину також звертають увагу у
своїх монографіях М. Михальченко та Ю. Савельєв
[7; 8]. Тому не буде перебільшенням заявити, що
систему фундаментальних детермінант процесу
організації міжнародних відносин найбільш адекватно характеризує феномен соціальної напруженості.
Варто відзначити, що активне залучення в науковий дискурс поняття “соціальна напруженість”
загалом обмовлене потребою більш конкретного й
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точного розуміння специфіки організаційних засад
сучасного світового порядку, оскільки відносини
між різними суспільствами й державами не можуть
визначатися лише дихотоміями “ворожнеча —
дружба”, “війна — мир”. Породжені глобалізацією
багатомірні взаємини потребують нової, більш поміркованої, лексики в дусі так знаної “політкоректності”. Не випадково йучені, і політики почали
використовувати термін “соціальна напруженість”,
як наукову абстракцію, що дозволяє більш точно
виявити йвизначитихарактернісуперечливіреалії
міжкультурних та міждержавних відносин. Вочевидь, що зараз далеко не всі державні або суспільні
спільноти ворогують, але майже всі вони переживають, обумовлені існуючою глобальною конкуренцією, певні ситуації посилення чи послаблення
соціальної напруженості.
Основні характеристики поняття “соціальна напруженість”, як вже відзначалося нами [9], загалом
відображають певну систему специфічних суперечностей новітніх мультикультурних практик. Такі
суперечності доцільно розглядати як типові причинні онтологічні джерела актуалізації: 1) насилля,
2) соціальної ексклюзії, 3) соціальної нерівності,
4) протестної поведінки, 5) конфліктних взаємодій,
6) глобальних та локальних ризикових ситуацій з
непередбачуваними соціокультурними наслідками
деструктивного характеру [9, 83–84]. Зазначимо
також, що авторитетні західні вчені у своїх працях
[10; 11; 12; 13] запропонували нові перспективні
дослідницькі стратегії наукової розробки теми соціальної напруженості в контексті певних інноваційних ідей. У даному зв’язку, вочевидь, доцільно звернути увагу на зміст трьох таких важливих
ідей:
• По-перше, це ідея гносеологічного розвитку
сучасних суспільних наук “поза суспільствами”
(Дж. Уррі [10], У. Бек [11]). Концептуальний вираз
цієї ідеї полягає в аргументації дослідницької позиції, згідно з якою всі сучасні суспільства як націїдержави під впливом глобалізації втрачають свою
“органічну” природу, а також ознаки функціональної автономності та самодостатності. Саме тому
соціологічний аналіз, який обмежується вивченням
окремих суспільств, є архаїчним. Легко зрозуміти,
що відповідно до цієї позиції соціальна напруженість є атрибутивним наслідком сучасного процесу глобалізації та “нових мобільностей”.
• По-друге, це ідея “реорганізації соціально-

го” (Б. Латур [12]). Ця ідея відображає необхідність
радикального переосмислення онтологічних особливостей соціальності в умовах інтенсивного розвитку соціальних мереж, які формують нові інтерактивні моделі соціальних взаємодій та міжкультурних комунікацій. У зв’язку з цим також важливо
враховувати той факт, що процеси віртуалізації суспільного життя позитивно стимулюють потенціал
агентності індивідуальних та колективних соціальних суб’єктів та розширюють можливості їх участі,
інклюзії (включення) внаявні системи глобальних,
регіональних та локальних соціальних практик.
Проте таке включення часто носить симулятивний
характер і реально перетворюється на форми соціального відчуження та соціального відторгнення.
Так бажання й дії мігранта чи біженця, які спрямовані на досягнення мети, стати членом розвинутого суспільства у більшості випадків реально
натикаються на механізми соціального відторгнення (ексклюзії) як функціональну систему економічних, політико-правових та соціокультурних обмежень. Суперечлива комбінація цих бажань і дій
та функціональних механізмів соціальної ізоляції,
як ми вважаємо, є важливим джерелом соціальної
напруженості. З погляду такого концептуального
розуміння соціальна напруженість є онтологічним
проявом суперечностей між інклюзивним та ексклюзивним типами ідентичності індивідуальних
та колективних соціальних суб’єктів.
• По-третє, важливо також указати на концептуальну значущість ідеї радикального посилення
тенденції індивідуалізації суспільного життя. Концепція “індивідуалізованого суспільства”, яка запропонована З. Бауманом, є виразним відображенням основних характеристик цієї ідеї [13, 2–14].
Ця концепція виразно спрямовує науковий пошук:
1) на вивчення домінуючого впливу персоніфікованих (індивідуалізованих) соціальних практик на
процеси організації соціального порядку сучасних
суспільств; 2) на дослідження процесу становлення меритократичного профілю соціальної структури як результату індивідуального вибору, який обумовлюється процесом накопичення людиною культурного капіталу та його практичного використання як певних “життєвих значень” (life-meanings).
Важливо взяти до уваги, що зростання впливу персоніфікованих соціальних практик фактично призводить до радикальних змін та руйнації наявних
традиційних форм соціальної інтеграції, що обу-
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мовлено процесами формування нових індивідуальних каналів соціальної мобільності. Вочевидь,
що певна система подібних радикальних змін та
руйнацій також є специфічним джерелом соціальної напруженості, яка може спричинювати появу
різних форм соціальних конфліктів та протестної
поведінки,тобто соціальна напруженість є специфічним наслідком радикального посилення тенденції індивідуалізації суспільного життя.
Таким чином, важливо враховувати, що сучасний глобалізований простір культури відтворюється через актуалізацію певних форм соціальної напруженості. Саме тому нинішній процес культурної
глобалізації не є процесом глобальної культурної
єдності людства. Звідси й саме поняття “культурна
глобалізація” є пізнавальним засобом ідентифікації
певних просторових ареалів за ступенем поширення культурної дифузії, яка драматично поглиблюється внаслідок: 1) радикальної інтернаціоналізації
способів та стилів життя людей, 2) розвитку міжнародних інституціональних систем виробництва,
ринку праці, фінансового ринку, торгівлі, масової
комунікації та ЗМІ, охорони здоров’я, правового
захисту гуманітарної допомоги, освіти, туризму.
Слід указати, що в соціології, соціальній філософії, культурології в останні роки поняття “глобальна культурна єдність” доволі часто використовується, як специфічний концептуальний аналог
категорії “соціальна солідарність”. Вона, дійсно,
відображає реалії певної соціальної єдності окремих осіб та соціальних груп як інтегрального результату їх культури мирного співіснування на
базі спільних для них потреб, інтересів, ідеалів і
цінностей. Зазначимо, що різноманітні аналітичні
описи соціальної солідарності різних спільнот у
сучасних полікультурних суспільствах найчастіше
здійснюються на основі широкого використання
принципів ліберальної ідеології, яка загалом націлює на розуміння солідарності як фундаментальної
соціальної цінності та бажаної мети соціального
прогресу. Тому в різних демократичних політичних
програмах організації мирного та ненасильницького суспільного устрою поняття солідарності часто
використовується для підкреслення загальної інтегративної основи суспільного життя.
У сучасних наукових дослідженнях пропонуються різні визначення терміну “солідарність”.
Так Гр. Кроу у своїх працях [14; 15] аналізує різні
семантичні значення цього терміна, які історично

формувались у відповідності до певних наукових
або ідеологічних преференцій учених. Він підкреслює, що О. Конт та його послідовник Е. Дюркгейм
уважали, що солідарність — це “природний” стан
суспільства, який є необхідним результатом поділу
суспільної праці і є об’єктивно мотивованим типом
зв’язку між працівниками, що усвідомлюють необхідність обміну продуктами своєї праці. Основоположники марксизму тлумачили “солідарність” як
єдність певної соціальної спільноти, що виникає на
основі об’єктивно наявного інтересу й стає мобілізаційною силою колективних дій. Маркс, зокрема.
використовував поняття “солідарність” для визначення стану колективної єдності, єдності пролетаріату. У сучасних теоріях раціонального вибору
поняття “солідарність” відображає важливі властивості феномену групової свідомості та групової дії,
заснованої на ототожненні індивідів з “власною”
групою/спільнотою, наслідком чого є свідоме делегування людьми частини своїх прав у обмін на колективний захист своїх інтересів [14, 4–29; 15, 52].
Вочевидь, що в суспільній свідомості солідарність має морально позитивне значення як ознака взаєморозуміння між членами суспільства, як
чинник забезпечення мирного співіснування і як
індикатор загальної потреби людей жити разом.
Ми згодні з O. Вайдгріном, який досліджує солідарність як специфічну стратегію соціального обміну. На його думку, солідарність у її основних онтологічних вимірах має певні прояви: “по-перше, у
відчутті людиною взаємозв’язку з іншими членами
групи, характеризується відчуттям “ми”, почуттям єдності; по-друге, солідарність — це й результат згоди людей на певні спільні дії для реалізації
власних інтересів” [16, 775]. Загалом, солідарність — це єдність переконань та дій, взаємодопомоги та підтримки членів соціальної групи на
основі спільних інтересів та необхідності досягнення загальних цілей групи; це колективна відповідальність, а також активна симпатія й підтримка
будь-яких суспільно значущих дій та думок.
Беручи до уваги аналізовані концептуальні позиції, ми хотіли б підкреслити, що в умовах новітньої хвилі глобалізації в сучасних полікультурних
суспільствах формуються і утверджуються два нові
типи солідарності. Ми вважаємо, що в останні десятиліття сформувався й поширюється, по-перше,
“неоліберальний тип солідарності”, який у його
онтологічних проявах є специфічною формою со-
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ціальної інтеграції через специфічну боротьбу людей за пріоритетне утвердження певних культурних цінностей та ідеалів, боротьбу за приналежність до більш “високої”, більш “якісної” культури. Інший — “інноваційний тип солідарності”
базується на позитивному ефекті збереження культурної багатоманітності та збагачення наявних
культур шляхом інноваційної та творчої діяльності
суб’єктів, які створюють унікальні технічні, технологічні, мистецькі та духовні продукти.
Ці нові два типи солідарності певним чином
створюють стимули модернізації двох моделей
політики мультикультуралізму: 1) ліберальної та
2) прагматичної. Науковий пошук відповідей на
питання можливості реальної модернізації вказаних “моделей” актуалізує потребу цілеспрямованого створення певних умов, форм та засобів
більш-менш безпечного об’єднання носіїв різних
культурних традицій і цінностей, їх ненасильницької інтеграції в “культурний простір” суспільств як
держав-націй з метою стабільного відтворення миролюбних форм спілкування, комунікацій та взаємодій на засадах гуманізму та антропологічної єдності [17, 188–189].
Проте слід указати, що наукове використання
терміна “єдність” у дослідженнях політики мультикультуралізму викликає певні сумніви. За розуміння суттєвого теоретичного, ідеологічного й онтологічного значення цього терміна вважаємо необхідним звернути увагу на його суперечливий зміст.
По-перше, слід указати, що поняття “єдність” у
суто епістемологічному вимірі не має статусу наукової категорії. Це певна метафора, яка специфічним чином відображає буденне розуміння сумісності, поєднання, сполучення; таке розуміння не
може задовольнити науковців, тому що не дозволяє
відповісти на декілька питань, які є важливими у
контексті нашого дослідження. Стисло перелічимо
такі: Чи реально існує “єдність” як певна онтологічна соціокультурна система? Чи це — певний
стан цієї системи, чи тільки можливість існування такого стану? Єдність — це однаковість, гомогенність чи специфічне поєднання різнорідного?
Це — мета культурного розвитку суспільства чи
норма культурного життя? Якими є умови збереження єдності, і як її можливо модернізувати? Які
культурні суб’єкти здатні забезпечити і підтримувати єдність, та, загалом, єдність — це позитивна
чи негативна ознака культурної системи? У даному

зв’язку доцільно нагадати, що “морально-політична
єдність радянського народу” декларувалась і насаджувалась усіма інститутами радянської влади
як безумовне благо, однак реальним благом вона
не була, більш того, — була засобом формування
одномірної людини та тоталітарного суспільства
[17, 184].
По-друге, слід враховувати, що стан, структура, інші системні ознаки соціокультурного простору в різних країнах суттєво різняться. Наприклад,
соціокультурний простір сучасного українського суспільства є доволі складним для вивчення
об’єктом. Безумовно, це — простір суперечливого
протистояння конфліктуючих світоглядів, культурних традицій, цінностей, ідеологічних настанов. Їх “поєднання” є майже неможливим. Тому
категорія “єдності” в розумінні “умови”, або мети
соціокультурного розвитку суспільної системи, потребує обережного використання, оскільки майже завжди сприймається як прояв гомогенізації.
Проте життя показує, що вкультурному просторі
України є сфера, де панує істинна творча єдність.
Це — сфера художнього життя. Митці, художники,
архітектори, письменники, музиканти, представники інших творчих професій виступають суб’єктами
об’єднань, згуртованість яких базується на загальних “культурних константах”, які поділяє кожна
творча індивідуальність — права на художню, мистецьку креативність, індивідуальність, ексклюзивність, унікальність, незалежність у виборі моделі,
матеріалу, засобів самопрезентації й самовираження тощо. Очевидний об’єднуючий потенціал українців демонструють традиційні національні свята,
обряди, ігри, звичаї, ритуали.
На прикладі розвитку українського суспільства
доволі виразно висвітлюються проблеми захисту
культурної незалежності, культурної самобутності.
Проте доводиться констатувати: зараз мовно-культурний, ціннісно-культурний, інформаційно-культурний простір України не є єдиним або цілісним;
він залишається недостатньо наповненим національним культурним продуктом. Це обумовлює істотні відмінності у системах цінностей, ставленні
до історії, героїв, трагедій, відмінності у сприйнятті
майбутнього, культурної спадщини. Ці відмінності
склалися й існують, а іноді навіть посилюються
як наслідок поглиблення соціальних нерівностей
між населенням окремих регіонів країни, між великими соціальними групами. Тому проблематика
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єдності культурного простору України є особливо
актуальною в аспектах конструктивного вирішення практичних завдань формування національної
ідентичності та розвинутої національної культури.
Висновки.
1. Новітні процеси глобалізації суттєво змінюють традиційні моделі комунікацій між індивідуальними та колективними суб’єктами суспільного
життя, спричинюють появу й поширення різноманітних міжкультурних конфліктів та соціальної
напруженості в сучасних полікультурних суспільствах. Перспективну стратегію розвитку сучасних
культурологічних досліджень слід пов’язувати з
розробкою інноваційних концептуальних підходів до подальшого наукового вивчення тенденцій
відтворення глобального культурного простору як
специфічної глобалізованої системи міжкультурних взаємодій та комунікацій.
2. В умовах глобалізації формуються та утверджуються якісно нові культурні форми життя людей та відповідні їм простори міжкультурних комунікацій. З метою дослідження полікультурного
устроюсучаснихсуспільств доцільним є аналітичне розмежування понять “культурний простір”
та “простір культури”. Поняття “культурний простір” дозволяє більш детально з’ясувати перспективи розвитку процесу культурної глобалізації як
наслідку посилення міжкультурних взаємодій,
інтернаціоналізації та інтеграції культурного життя окремих суспільств як держав-націй. Поняття
“простір культури” є пізнавальним інструментом
відображення специфічних реалій функціонування та розвитку культури як процесу й результату
суперечливого співіснування різноманітних культурних об’єднань, спільнот у межах законодавчо
визначеної території окремого суспільства як націїдержави, тобто простір культури це ціннісна “платформа” цивілізації як сукупність легітимізованих
цінностей ненасильницького співіснування.
3. Важливим наслідком процесу глобалізації є
криза культурних детермінант політико-правової
бази організації системи сучасних міжнародних
відносин, яка проявляється в руйнації усталених
традиційних практик укладання міжнародних угод,
конвенцій, та договорів на принципах “братерства”, “дружби”, “гарантій безпеки” та “територіальної цілісності”, “взаємодопомоги”. Посилення
глобальної конкуренції стимулює укладання різноманітних “партнерських угод”, які не є надійни-

ми гарантіями підтримки державного суверенітету
різних країн глобалізованого світу. Саме систему
фундаментальних детермінант процесу організації
міжнародних відносин найбільш адекватно характеризує феномен соціальної напруженості.
4. В останні десятиліття сформувався й поширюється, по-перше, “неоліберальний тип солідарності”, який у його онтологічних проявах є
специфічною формою соціальної інтеграції через
специфічну боротьбу людей за пріоритетне утвердження певних культурних цінностей та ідеалів,
боротьбу за приналежність до більш “високої”,
більш “якісної” культури. Інший — “інноваційний тип солідарності” базується на позитивному
ефекті збереження культурної багатоманітності та
збагачення існуючих культур шляхом інноваційної
та творчої діяльності суб’єктів, які створюють унікальні технічні, технологічні, мистецькі та духовні
продукти.
5. Ці два, нові типи солідарності певним чином створюють стимули модернізації двох моделей
політики мультикультуралізму: 1) ліберальної та
2) прагматичної. Науковий пошук відповідей на
питання можливості реальної модернізації вказаних “моделей” актуалізує потребу цілеспрямованого створення певних умов, форм та засобів більшменш безпечного об’єднання носіїв різних культурних традицій і цінностей, їх ненасильницької інтеграції в “культурний простір” сучасних суспільств
як держав-націй з метою стабільного відтворення
миролюбних форм спілкування, комунікацій та
взаємодій на засадах гуманізму та антропологічної
єдності.
6. Соціокультурний простір сучасного українського суспільства — це простір, який являє собою суперечливе поєднання різноплановихсвітог
ляднихсистем,ідеологічних настанов, політичних
програм, різних ціннісних орієнтацій, стилів та
способів життя. Однак, незважаючи на наявні суперечності культурного життя,укультурному просторі України є сфера, у якійпанує істинна творча
єдність. Це — сфера художнього життя. Митці,
художники, архітектори, письменники, музиканти,
представники інших творчих професій виступають
суб’єктами об’єднань, згуртованість/солідарність
яких базується на загальних “культурних константах”, які поділяє кожна творча індивідуальність
— права на художню, мистецьку креативність, індивідуальність, ексклюзивність, унікальність, не-
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залежність у виборі моделі, матеріалу, засобів самопрезентації й самовираження тощо. Очевидний
об’єднавчий потенціал українського суспільства демонструють традиційні національні свята, обряди,
ігри, звичаї, ритуали, тобто важливоюумовою його
подальшого соціокультурного розвитку виступає
пошук засобів підтримки суспільної солідарності,

запобігання її руйнації, коли не тільки політичні,
економічні, правові чинники, але й презентаційні,
медійні, художньо-мистецькі, етизовані та естетизовані форми, стилі мислення й поведінки відіграють важливу інтеграційну роль, ефективно впливають на процеси соціальної консолідації та гуманізації суспільства.
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Судакова Валентина Николаевна
Культурное пространство и особенности его воспроизводства в условиях глобализации
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования, направленного на определение
условий и тенденций развития взаимодействий между индивидуальными и коллективными субъектами общественной жизни в современном культурном пространстве,атакже на анализ специфики ценностных детерминант его
воспроизводства в условиях глобализации.
Автором аргументируются выводы онепосредственном влиянии культурной глобализации на процессы формирования в современных поликультурных обществах новых проявлений социальной напряженности; также
рассматриваются проблемы концептуализации понятий культурного пространства и пространства культуры,
идентификации их базовых онтологических признаков и, соответственно, пространство культуры определяется
как совокупность культурно легитимизированных ценностей ненасильственного, мультикультурного сосуществования. В статье анализируется кризис культурных детерминант возрастания глобальной конкуренции, которая
усиливает и специфицирует новые проявления социального напряжения и актуализирует поиск условий и способов
поддержания социальной солидарности.
Автор доказывает, что в последние десятилетия, в отличие от классического понимания солидарности, которое в целом объясняло коллективистскую природу какого-либо общества, сформировались и распространились
концептуальные взгляды относительно двух новых типов солидарности: “неолиберального” и “инновационного”.
В статье осуществлена идентификация специфических онтологических признаков каждого типа и дано обоснование их интегративного потенциала в контексте усиления практической значимости творческой деятельности
индивидуальных и коллективных социальных субъектов, что реально способствует обогащению существующих
культур и созданию уникальных технических, технологических, художественных и духовных “продуктов”. Эти два
новые типа солидарности определенным образом создают стимулы модернизации двух моделей политики мультикультурализма: 1) либеральной и 2) прагматической. Научный поиск ответов на вопрос о возможности реальной
модернизации указанных моделей актуализирует потребность целенаправленного создания определенных условий,
форм и средств более или менее безопасного объединения носителей разных культурных традиций и ценностей, их
ненасильственной интеграции в “культурное пространство” современных обществ как государств-наций с целью
воссоздания миролюбивых форм общения, коммуникаций и взаимодействий на началах гуманизма и антропологического единства. Подчеркнуто, что не только политические, экономические, правовые факторы, но и презентационные, медийные, художественные, этизированные и эстетизированные формы и стили мышления и поведения
играют важную интегративную роль, эффективно влияют на процессы социальной консолидации и гуманизации
общесвенной жизни.
Ключевые слова: глобализация, культурная глобализация, культурное пространство, межкультурная коммуникация, поликультурное общество, социальная напряженность, социальная солидарность, типы солидарности,
мультикультурализм, модели мультикультурализма.
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Valentyna Sudakova
The Cultural Space and the Peculiarities of its Reproduction Under Conditions of Globalization
Summary. The article presents the results of theoretical research aimed at determining the conditions and trends of the
development of interactions between individual and collective actors of social life in the contemporary cultural space. This
research also presents the analytical approach to the study of the specific value determinants, which are the important reproductive factors of the cultural space under conditions of globalization.
The conclusions concerning the direct impact of cultural globalization to the emerging of the new forms of social tensions
in the contemporary multicultural societies are substantiated by the author.
The cognitive and the conceptual difference of the “cultural space” and “space of culture” notions is investigated. The
cultural space defined as the specific field of culturally legitimized values of non-violent multicultural human coexistence.
The existing crisis of cultural determinants of peaceful human coexistence and of social solidarity caused by the growth of
global competition are analyzed.
The author argues that in recent decades, in contrast to the classical understanding of the solidarity concept that explains the collective nature of any society, the more concrete new interpretations of the two new types of solidarity have been
formed and spread: “neoliberal” and “innovative”.
The article characterizes the specific ontological features of each type and their integrative potential under the context
of strengthening of the creative activity by individual and collective social actors who really enrich existing cultures and
produce unique technical, technological, artistic and spiritual products. These two new types of solidarity in a certain way
constitute important stimulus for the modernization of the two models of multiculturalism: 1) the liberal model of multiculturalism and 2) the pragmatic model of multiculturalism.
Underlined that the scientific search for answers to the question of the possibility of real modernization of these “models” actualizes the need for purposeful creation of certain institutional conditions, forms and means for peaceful communications and non-violent integration of individuals and social groups, who have own different cultural traditions and values,
into the “cultural space” of the contemporary societies as nation-states on the basis of humanism and anthropological unity.
The author considers that not only political, economic, legal factors, but also public presentation, media, artistic, ethical
and aesthetic forms and styles of thinking and of human behavior are an important stimulus for social consolidation and
humanization of social life.
Keywords: globalization, cultural globalization, cultural space, intercultural communication, multicultural society, social tension, social solidarity, types of solidarity, multiculturalism, models of multiculturalism.

Стаття надійшла до редакції 13.03.2018

193

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

УДК 130.2

Театралізація повсякдення:
феномен відеоблогу
Грабарчук
Ольга Миколаївна

асистент кафедри тележурналістики
та майстерності актора Київського
національного університету
культури та мистецтв

Грабарчук
Ольга Николаевна

ассистент кафедры
тележурналистики и мастерства
актера Киевского национального
университета культуры и искусств

Olha Hrabarchuk

Assistant Lecturer, Television
Journalism and Actor’s Skills
Department, Kyiv National University
of Culture and Arts

Анотація. Для сьогодення характерний стрімкий розвиток різних онлайн-сервісів. Соціальні мережі, блоги, вікі, подкасти змінили
стиль життя людини. У статті дається систематизація та аналіз
різноманітного відеоконтенту: особливо відеоблогів. Створення їх
обумовлено прагненням індивіда до самовираження та самодемонстрації. Безпрецедентне самооголення, прагнення бути постійно в
полі зорувизначене пошуком означуваного в умовах гіперреальності.
Театралізація повсякдення обумовлена порожнечею сучасного нарциса. Як одна з форм комунікації, відео транслюється і сприймається поза певним місцем і часом. Відео наповнює особистий простір
зовнішнім світом, не будучи цим світом і не репрезентуючи його, а
створюючи щось, що нібито ним є.
Ключові слова: блог, відеоблог, самовираження, індивідуалізм,
нарцисизм.

Беззаперечною даністю сьогодення є вплив інтернет-мережі, що все більше розширюється, впливає на всі сфери життя
сучасної людини. Комунікативні, пізнавальні, торговельно-фінансові інтеракції переходять з площини безпосередньої взаємодії у бік їх віртуального забезпечення.
Лавиноподібний розвиток різних онлайн-сервісів, що
рвучко увійшли до життя сучасної людини з руйнуванням меж
реального, зі зміщенням аспектів необхідного і/або бажаного, трансформуючи саму природу людини у відкритті, а то й
навʼязуванні іншого способу існування в невідривному звʼязку
з різного роду гаджетами, веде до формування деякого загального простору, де власне й реалізовуються людська присутність, взаємозвʼязок і діяльність.
Звичайно ж такий яскравий, стрімкий, з далекосяжними
наслідками процес не залишив байдужими багатьох учених зі
спробами осмислити цей феномен у перспективі його впливу
на суспільство й людину. Тема широка й багатогранна: це й питання, детально опрацьовані, і їх розуміння, що стало загальноприйнятим, як, наприклад, повʼязані з концептуалізацією
інформаційного суспільства, культури індивідуалізму й нарцисизму роботи Д. Белла, Й. Масуда, Е. Тоффлера, Т. Стоуньєра,
А. Турена, Ж. Липовецьки, Е. Гідденса.
Також до цієї теми приналежні ідеї віртуалізації життєдіяльності, специфіка комунікації й самореалізації через створення й передачу контенту різного роду на платформах інтер-
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нету другого покоління, визначальними особливостями якого не є технологічні питання, характерні
для інтернету першого покоління, а людина, її соціальні інтереси й особисті уподобання, що особливо явно виявило себе за появи соціальних мереж.
Усі ці явища знаходять своє осмислення в роботах
Дж. Барлоу, Д. Белла, М. Кастель, М. Маклюена,
Й. Масуда, Е. Тоффлера, Ж. Бодріяра, В. І. Муляра,
В. Л. Іноземцева та ін.
Починаючи з 2005 року, з моменту створення
YouTube, який є найбільшим, але за цього доступним веб-сайтом, призначеним для відео- й аудіообміну, на перший план виходять питання, повʼязані
з продукуванням відеоблогів, що представляють
інтерес з позиції вивчення самої природи даного
жанру, а також у перспективі розуміння людини,
яка веде блог.
На сьогодні існують напрацювання, що розкривають суть цих питань як з погляду психології та
соціології, так і в площині філософії.
Докладний аналіз відеоконтенту представлений
у роботі Андреаса Трескі “Теорія відео” [5]. Спробою зрозуміти відеопідкастиYouTube і їх вплив і
зміст є робота Джона Сильвермана “YouTube до
Ваших послуг: телефонні камери, журналістські
розслідування та соціальний контроль”, опублікована в збірнику “Кінець журналізму” [4]. Блоги
та інші форми інтерактивних медіа аналізуються в
роботі “Медіа дискурс” [3] Дональдом Матісоном.
Філософській критиці піддано крайній ступінь захоплюваності продукуванням і споживанням відео- та аудіоконтенту в публікаціях “Злий демон
образів” і “Зґвалтоване зображення” Жана Бодріяра [1; 2].
Найчастіше пильною увагою, як предмет дослідження, наділяють феномени відеоблогів як явище
культури, комунікації або маркетингової активності. Однак залишаються недостатньо розкритими
питання, повʼязані з розумінням внутрішніх процесів відеоблогерів, які безумовно супроводжують
подібну форму, якщо не цільової діяльності, то
проведення часу.
Таким чином, вивчення й розуміння відеоблогерства як однієї з провідних сьогоднішніх стратегій самореалізації через актуалізацію самовираження в перспективі створення власного театрального простору акторської самоподачі є безумовно
актуальним, цікавим і цінним для можливості
осмислення процесів, які супроводжують стрім-

кий розвиток інтернету другого покоління. І якщо
обʼєктом дослідження для нас виступає феномен
відеоблогерства, то предметом — аспект театралізованої самоподачі відеоблогера.
Насамперед необхідно визначити поняття відеоблогу. Воно безпосередньо повʼязане з поняттям
блогу, яким прийнято позначати феномени різного
роду щоденників і журналів, які публікуються в інтернеті, персональних, командних або корпоративних, відмінною рисою яких є регулярне додавання
записів (щогодинних, щоденних, щотижневих...).
Записами вважаються як текстові, так і фото-,
аудіо- та відеоматеріали.
Якщо намагатися типологізувати відеоблог, то
можна виділити кілька напрямків, в межах яких
вони створюються. Наприклад, це новинні блоги,
платформою для яких є веб-сайти різних новинних
програм або ж веб-сайти широкого доступу типу
YouTube. Це навчальні блоги — знову ж таки, розташовані як на спеціалізованих за відповідними
питаннями сайтах, так і широкого доступу. Саме
такими можна вважати просвітницькі блоги, зміст
яких не завжди відповідає істині, однак, безумовно, інтригує (“10 найнебезпечніших тварин”, “як
вижити в пустелі” або “5 продуктів, які шкодять
вашому здоровʼю” тощо). Також це Letsplay —
контенти, присвячені проходженню компʼютерних
ігор, знятих від першої особи — гравця.
Існують відеоогляди, у яких блогери пропонують увазі глядача огляд, аналіз і висновки з приводу
тих чи інших продуктів (товарів), фільмів, магазинів, сайтів і, звичайно ж, вірусних відео. Останніми
вважаються відео, що набули за вкрай короткий час
величезну популярність (наприклад, в 2015 році
кліп корейського співака Psy “GangnamStyle” протягом 2-х місяців набрав 2 мільярди переглядів).
Одним із прикладів відеоблогу-огляду є розважальний гумористичний контент “ThisisХорошо”, у якому харизматичний ведучий Стас Давидов висміює
вірусні або просто популярні відео інших авторів.
Для нашого дослідження найцікавіший напрямок, у якому створюються відеоблоги, — це розміщення раніше збережених відео, а також онлайнтрансляції стрімів (прямий ефір), що відображають
події повсякденного життя блогера. Або не зовсім
повсякденного, якщо події стосуються відпочинку,
подорожей або відвідувань незвичайних місць (на
відміну від відвідувань, наприклад, торгових розважальних центрів або ресторанів), але тим не мен-

195

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2018. №13

ше вписуються в межі поняття “демонстрація власного життя”. Підтипом даного відеоблогу є дитячі
відео, на яких діти самі або з дорослими, або ж з
їхньою допомогою, створюють свою гру з власним
сценарієм і героями.
Це можуть бути відео, зняті від першої особи за
допомогою екшн-камери (наприклад, GoPro), у цьому випадку головний герой присутній в кадрі через
маркери мови, дихання й руху камери, зʼявляючись
фрагментарно на короткий час. Ось як описує Андреас Трескі у своїй роботі “Теорія відео” зміст і
аналіз кліпу, знятий за допомогою екшн-камери,
що розташована на шоломі автора-оператора Келлі
Макгеррі й відображає його зворотне сальто на гірському велосипеді через 72-футовий каньйон: “Ми
чуємо його дихання, відлік, звук мотора. Ми бачимо передню частину байка, невеликий схил, і безодню зліва й справа [...] Ми — на місці райдера. Це
схоже на субʼєктивну камеру або зйомку від першої
особи, як в ігровій симуляції. Але різниця в тому,
що все це — реально. Ми постійно знаходимося з
головним героєм, на межі і на краю. У небезпеці, і
швидко рухаємося вперед нерівною, важкою стежкою” [5, 105].
Стрім-відео зародилися в основному як трансляція зі стаціонарних камер, розташованих у популярних місцях нашої планети (великі міста, пляжі або трансляція зоряного неба НАСА) або пряма
онлайн-передача геймерських турнірів. На даний
момент існує найбільший ресурс Twitch, де розташовані стрім-відео як геймерські, так і повсякденні, спрямовані з певною метою або просто як акт
комунікації. Стрім-відео передають зображення в
реальному масштабі часу, привʼязуючи автора до
певної точки часу-простору.
Феномен відео-блогу впроваджений у загальний
відео-простір інтернету, тим самим має не тільки
специфічні,притаманні йому характеристики, але й
несе на собі відбиток середовища, у якому зародився. “Відео всюди... Це звучить жахливо. Це повінь.
Кількість відео в інтернеті зростає в геометричній
прогресії. Щодня на мільйони гігабайт збільшується кількість завантаженого в мережу відео. Це —
не океан, не зміна погоди з повільнимпідвищенням
рівня річок, які виходять зі своїх берегів, ні, це —
цунамі...” [5, 50].
Як одна з форм комунікації, відео транслюється і сприймається поза певним місцем і часом,
що кардинально відрізняє його від телебачення й

кіно, проникаючи всюди, переміщується в інтимні зони перебування людини. Відео не привʼязане
до організуючих факторів зовнішнього світу. Воно
виступає назустріч глядачеві, підлаштовуючись під
життєвий ритм, у якому той перебуває, диктуючи
не тільки аксіологічний смисл ситуацій, а й направляючи і визначаючи вибір. Відео наповнює особистий простір зовнішнім світом, не будучи цим світом і не репрезентуючи його, а створюючи щось,
що нібито ним є.
Величезна кількість відео-контенту своїми множинністю й різноманіттям як за змістом, так і за
формою унеможливлює репрезентацію чого-небудь або кого-небудь. “Його слід розглядати як тимчасову мережу образів, звуків, речей, предметів і
обʼєктів” [5, 55]. Усі вони взаємодіють між собою,
миттєво торкаючись до різних обʼєктних просторів
у контексті специфічних форм і практик. “Онлайнвідео саме стало середовищем, простором-середовищем” [5, 56]. “Відео атмосферне. Відео постійно створює, змінює й коригує нове середовище
буття і єднання” [5, 21].
Простір відеоконтенту, як і весь інтернет, живе
у відсутності структурної організації та оптимальної можливості режиму контролю, будучи, як не
парадоксально, за фактом дуже потужним фактором диктатури загальноприйнятої думки, як стихійно сформованої, так і технологічно створюваної
владними структурами на догоду їхнім інтересам.
У зазначеній перспективі інтернет можна порівняти з телебаченням, уплив якого детально було осмислено в роботах, наприклад, М. Маклюена. Продовжуючи думку щодо аналізу відеосередовища
інтернету, відзначимо, що вона протистоїть практикам наративу, створюючи міцеліарний простір
численних світів, які претендують на реалістичність, замінюючи собою те, що раніше існувало
як реальність. Відео зробило крок від функції репрезентації до функції конструювання реальності. І ми перебуваємо в реальності відеоконтенту
різного кшталту і спрямованості, одночасно будучи як споживачами, так і виробниками відеомасисередовища-атмосфери.
Споживачі-виробники відеоконтенту, промовляючи словами Ж. Бодріяра “перетворюють себе
в зображення” [1]. Продуцент відео ставить собі
межі, за якими запис і трансляція повсякденного
життя близькі до патологічного прагнення своєрідного ексгібіціонізму — неконтрольованої потреби
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оголення. “...оголити своє повсякденне життя, свої
бажання і свої можливості. Не залишити жодного
секрету. Ніколи не втомлюватися виражати себе,
говорити, спілкуватися. Бути відкритим для прочитання в будь-який момент, бути в променях ЗМІ (як
жінка, яка 24 години на добу транслює в інтернет
найдетальніші подробиці свого життя)” [1].
І якщо ексгібіціонізм панує лише в культурах, де
нагота вважається ганебною, то що змушує інтернеткористувачів прагнути до демонстрації себе і свого
життя? Заборона на самовираження в парадоксальній амбівалентності бути побаченим і прихованим,
за будь-яку ціну бути постійно видимим і перебувати в невидимості. Як нібито єдине місце, де
мене можуть побачити, у моєму страху відкритися, — анонімний простір інтернет-контенту, у якому
я точно буду вартий уваги. Клубок гірких почуттів,
що складається з нагальної потреби в іншому, і бути
ним побаченим, зі страху бути ним відкинутим або
оціненим, така характерна амбівалентність зраненого індивіда у світі індивідуалізму та нарцисизму з
його апофеозом і апологією самотності.
За припинення перебування у ролі субʼєкта нарцистичної культури індивідуалізму сьогоднішнього
дня, яка проникла не тільки в громадські структури,
а й в інтимні сфери життя, і визначила обʼєктивації
індивіда, останній намагається вгамувати соціальний інтерес і прагнення до самовираження у формах
створення інтернет-відео — нескінченного потоку
оголення повсякденності у спробах знайти свідка
власного життя, знайти визнання й підтвердження
своєї присутності й значущості хоч для кого б то
не було. Театралізація повсякденності обумовлена
порожнечею сучасного нарциса.
Океан споглядачів для океану демонстрантів —
можливість самовираження, а також створення нової особистості (у сенсі личини), (по) бути іншим,
відмінним, несхожим. Однак ця тенденція перероджується у власну протилежність — прагнення
до оригінальності як загальної характеристики
супроводжується її нормалізацією, як наслідок,
вона перестає такою бути. Перенасичення образами призводить до їх вихолощування. “Чорний квадрат” Малевича — унікальне явище в живопису,
залишиться оригінальним по праву першості, але
наступні “квадрати” вже не зможуть претендувати
на подібне місце в культурі.
Сучасний звичайний нарцис — породження гіперреальності, умови якої перетворюють індивіда

на знак або зображення, лише частину тієї реальності, що просочується крізь інтернет-наповнення,
зміщуючи попередню, яку покликане було відображати. У наявності колапс дійсного й уявного,
оскільки ні того, ні іншого немає, у спробах замінити одне іншим, у взаємній анігіляції. Про це
пише Ж. Бодріяр у роботі “Злий демон образу” стосовно до телебачення, але це міркування є справедливим і для нашого дослідження: “Холодне світло
телевізора безпечне для уяви (навіть для дитячої) з
тих пір, як телебачення не показує нічого уявного з
тієї простої причини, що саме більше не образ” [2].
Таким чином, параноїдальне прагнення до самодемонстрації через створення відеоконтенту є свідомо приреченим на невдачу пошуком означуваного,
що могло б подарувати сучасному нарцису єдність
і цілісність через визнання і прийняття.
Культура індивідуалізму й нарцисизму за сучасного рівня розвитку технологій надає безмежне
поле для самовираження індивіда з яскравим експериментуванням щодо самотворення, заснуванням
альтернативного стилю життя, у спробах визначити й актуалізувати автентичність через апробацію
різних варіантів власної особистості. “Стиль життя
в культурі індивідуалізму може мати два значення:
засіб яскравого самовираження й спосіб самостійного звільнення від відчутнихна собі тиску й обмежень” [6, 62].
Однак, у будь-якому прояві можна знайти як
деструктивні ознаки, так і конструктивні. І якщо, з
одного боку, явище надзахоплення створенням відеоблогів може бути визначене як наслідок патологічної за формою задоволення потреби в самовираженні з боку творця відео, то, з іншого боку, деякі відео наповнені інформаційною, просвітницькою або
художньою цінністю і несуть не тільки зміст замісний, щодо якого зазначалося вище, але й творчий, як
нове явище в культурі, що, безумовно, її збагачує.
Відеоблоги — місця, де можна пізнати масу
цікавої та корисної інформації. Якщо вас цікавить
якесь питання, швидше за все освітлення його вже
існує у відповідному блозі. Створення відео вимагає залучення різного роду ресурсів: режисерська й
операторська робота, акторська майстерність. Від
якості виконаної роботи залежить популярність відео зокрема й блогу в цілому. Харизматичний блогер, який уміє подати себе, зацікавити глядача, зняти вміле відео, постає як професіонал, і це дозволяє
йому заробляти на власному блозі чималі гроші,
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оскільки популярність в інтернеті підкріпляється
матеріально.
Багато відео — це невеликі за часом роботи,
присвячені певній темі. Якщо згадати як зароджувалося кіно, то спочатку це були короткі роботи, що
іноді висвітлювали якусь частину життя. Спочатку
це не було постановче кіно, а лише зйомка повсякденного життя. Але подібні відео ніколи не були
вузько персональними, на відміну від тих, які ми
можемо спостерігати сьогодні.
Сучасні загальнодоступні гаджети провокують
надзахоплення звичайної людини виробництвом
товарів, які раніше були лише для обраних. Це,
своєю чергою, призводить до того, що інтернет
затоплений низької (якщо не сказати найнижчої)
якості контентом. Однак, у цьому є й позитивний
контекст — коли у будь-якого охочого є можливість для творчості, якщо захоплення блогами й
відеблогами є відображенням специфічного стану
культури й людини в ній на даний момент, але при
цьому це прекрасна можливість розширення поля
творчості й самореалізації.
Умови життя сучасної людини кардинально змінилися за останні десятиліття. У цьому є певна проблема: ускладнення психологічних обставин. Якщо
матеріальні здебільшого вирішені, то психологічно
сучасна людина відчуває перенавантаження. На-

віть якщо торкатися нашого питання — постійний
перегляд відео, особливо травматичного змісту,
може призводити до стресу [5, 132]. Але за цього
відбулося різке й стрімке розширення кола спілкування як для відпочинку, так і для роботи, поява
нових можливостей технічного характеру. І як приклад — створення цікавих роликів відеоблогерами,
що швидше за все було б неможливим за інших
обставин поза загальною досяжністю інтернету й
технічних пристосувань для створення відео.
Таким чином, театралізація повсякденності,
що ми споглядаємо у величезній кількості роликів,
які наводнили інтернет-простір, має свої характеристики, витоки й наслідки. До перших належить
прагнення авторів відобразити власне життя у всіх
його подробицях, перебуваючи в ажіотажі самодемонстрації, коли саме існування стає відеоконтентом, підміняючи реальність. Дана тенденція органічно випливає із самої культури індивідуалізму
й нарцисизму, прирікаючи індивіда на безуспішні
пошуки означуваного в просторі гіперреальності,
а суспільство на посилення його негативних характеристик. І той позитивний контекст, який все ж
властивий феномену відеоблогу (розкриття творчого потенціалу, створення нових форм мистецтва),
лише підтримує культуру в її тенденції індивідуалізму й нарцисизму.
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Грабарчук Ольга Николаевна
Театрализация повседневности: феномен видеоблога
Аннотация. Сегодняшний день охарактеризован стремительным развитием различных онлайн-сервисов. Социальные сети, блоги, вики, подкасты изменили стиль жизни человека. В статье дается систематизация и анализ
многообразного видеоконтента: в особенности видеоблогов. Создание их обусловлено стремлением к самовыражению и самодемонстрации индивида. Беспрецедентное самообнажение, стремление быть постоянно видимым
определено поиском означающего в условиях гиперреальности. Театрализация повседневности обусловлена пустотой современного нарцисса.Являясь одной из форм коммуникации, видео транслируется и воспринимается вне определенного места и времени. Видео наполняет личное пространство внешним миром, не будучи этим миром и не
репрезентируя его, а создавая нечто, что якобы им является.
Ключевые слова: блог, видеоблог, самовыражение, индивидуализм, нарциссизм.

Olha Hrabarchuk
Everyday Life the Atricality: the Video Blog Phenomenon
Summary. Rapid development of various online services is a characteristic of present day life. Social networks, blogs,
wikis, podcasts have changed the lifestyle of a person. The article gives systematization and analysis of various video
contents, especially of video blogs. Their creation is due to the individual's desire for self-expression and self-demonstration.
An unprecedented self-proclamation, the desire to be constantly in sight is determined by the search for this in terms of
hyperreality. As one of forms of communication, the video is broadcasted and perceived outside a specific place and time.
It fills the personal space with the outside world, not being this world and not representing it, but creating something that
it supposedly has. A huge amount of video content in its plurality and variety, both in terms of content and form, makes it
impossible to represent anything or anyone. The space of video content, like the entire Internet, lives in the absence of a
structural organization and the optimum ability of the control regime. The Internet environment, in particular, the video
content, opposes the practices of the narrative, creating the mycelial space of numerous worlds that claim to be realistic,
replacing what previously existed as a reality. The video took a step from the function of representation to the function of
constructing reality by changing the role of a person, first of all, as the video-mass-medium-atmosphere consumer and
manufacturer. Now, a person lives in an atmosphere of endless video, turning to one’s own accord (referring to J. Baudrillard)
into the image. The culture of individualism and narcissism at the current level of technology development provides an infinite
field for self-expression of the individual with a vivid experimentation on self-creation, the establishment of an alternative
lifestyle and attempts to identify and update authenticity through the testing of different variants of one’s own personality.
Theatricality of everyday life is due to the emptiness of modern narcissus. Violations of subjectivity were determined by the
attempts of the individual to satisfy social interest and the desire to express themselves in the forms of creating an Internet
video — an endless flow of everyday life extirpation in attempts to find a witness of one’s own life, to find recognition and
confirmation of one’s presence and significance, at least for someone.
Keywords: blog, video blog, self-expression, individualism, narcissism.
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на розвиток музичних здібностей
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Анотація. Дослідження розглядає питання важливості психологічно-неврологічних законів звуковидобування та голосоутворення, що відбуваються завдяки нервовим процесам, які здійснюються
в людському організмі, та є регуляторами його діяльності, від якої
також залежить рівень професіоналізму співака. З погляду вокальної теорії, опрацьовуючи питання голосоутворення, не слід обмежуватись лише завданнями за принципами анатомії, фізіології, акустичних можливостей людського голосу та його естетики. Навіть
у наш час наука про голос людини не має достатнього наукового та
методологічного підґрунтя щодо методики співу. Велике значення,
за вокальною методикою, має прихований від людського ока психофізіологічний акт, який є нервово-психічним моментом у процесі звукоутворення.
Завдяки виразності співу вокаліст може впливати на глядацьку
аудиторію, захоплювати її емоційно своєю акторською майстерність, за допомогою якої видатні майстри оперної сцени створюють
яскраві сценічні образи, демонструючи велику силу впливу вокального мистецтва. Усі ці явища неможливо усвідомити без наукових
та методологічних підходів до науки про людський голос як психофізіологічного феномену, що діє на розвиток музичних здібностей
вокаліста та формує його професійні якості, вершиною яких є рівень
художньо-виконавської майстерності. Саме ці актуальні проблеми
зумовили вивчення ряду питань представлених у даній статті. На
прикладах з історії оперного мистецтва вокальних шкіл, світових та
вітчизняних майстрів оперної сцени розглядаються вище зазначені
процеси.
Ключові слова: розвиток музичних здібностей, художньо-виконавська майстерність, оперне мистецтво, звуковидобування, голосоутворення, психо-фізіологічний феномен.

Актуальність статті вбачається у спробі обґрунтування
важливості психологічно-неврологічних законів звуковидобування та голосоутворення, що відбуваються завдяки нервовим
процесам, які здійснюються в людському організмі, та є регуляторами його діяльності, від якої залежить рівень професіоналізму співака. Розглядаючи питання голосоутворення не слід
обмежуватись лише завданнями з точки зору анатомії, фізіології, акустичних можливостей людського голосу та його есте© Ганна Захарченко, 2018
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тики. Навіть в наш час наука про голос людини не
має достатнього наукового та методологічного підґрунтя щодо методики співу. Великого значення з
точки зору вокальної методики на нашу думку має
прихований від людського ока психо-фізіологічний
акт, який одночасно є нервово-психічним моментом в процесі звукоутворення. На прикладах з історії оперного мистецтва вокальних шкіл, світових та
вітчизняних майстрів оперної сцени розглядаються
вище зазначені процеси.
Коли йдеться про художньо-виконавську майстерність, не слід забувати про поняття “вокальне
вухо”, що ототожнює у собі великий практичний
вокальний досвід, музичний смак, музичну культуру, вміння аналізувати звукові явища, вміння
розвивати свій вокальний талант, щоб згодом перетворитись на професіонала високого класу й стати
істинним митцем-художником.
Завдяки виразності співу вокаліст може впливати на глядацьку аудиторію, захоплювати її емоційно своєю акторською майстерність, за допомогою
якої видатні майстри оперної сцени створюють
яскраві сценічні образи демонструючи велику силу
впливу вокального мистецтва. Всі ці явища неможливо усвідомити без наукових та методологічних
підходів до науки про людський голос як психофізіологічного феномену, що впливає на розвиток
музичних здібностей вокаліста та формує його професійні якості, вершиною яких є рівень художньовиконавської майстерності. Саме ці актуальні проблеми зумовили вивчення ряду питань представлених в даній статті.
Стан дослідження. Питанням музичної психології та її впливу на розвиток музичних здібностей
та художньо-виконавської майстерності співака на
прикладах оперного мистецтва присвячені роботи
Герета І. П. [1], Головащенко М. [2], Дж. ЛауриВольпі [3], Назаренко И. К. [4], Пальмеджані Ф.
[5], Поляновського Г. Н. [7], Теплова Б. М. [8],
Швачко Т.[9], Юдіна С. П. [10] та багатьох інших
фахівців.
Мета роботи полягає у тому, щоб охарактеризувати вплив психології людини на розвиток музичних здібностей та художньо-виконавської майстерності засобами оперного мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Музика надзвичайно багатогранно впливає на людську психологію, про що було відомо з далекої давнини. Недарма в державах Стародавнього світу, як на Захо-

ді, так і на Сході, педагогічні системи виховання
обов’язково передбачали навчання співу, танцю,
музики. У Стародавній Греції у гімназіях фізичні
вправи чергувались з вокальними, ціллю такого виховання було добитися гармонійного розвитку особистості.
Завдяки стародавньому китайському трактату
“Ши-цзі” (Історичні записи), написаному відомим
істориком Сима-Цянем, ми дізнаємося про цікавий
факт з життя Конфуція, який любив музику, спів та
грав на музичному інструменті “цині”, а з “шести
мистецтв”, що були обов’язковими у вихованні молодого покоління Стародавнього Китаю (письмо,
математика, стрільба з лука, правила поведінки
(ритуал), музика, управління колісницею), опанував дуже добре два: “лі” (ритуал) та музику. Його
захоплював процес музичної творчості, він міг довго розмірковувати з цього приводу [6]. Так, за легендою, почувши піснеспів “Лі-Бо”, стародавність
якого налічує чотирнадцять століть, його охопила
містична екзальтація, впродовж якої він відмовився від їжі й написав своє філософське моральноетичне вчення, що набуло назви “конфуціанство”
та завоювало увесь Китай [3] .
У давні часи спів не розглядався з професійної
точки зору, співу не вчилися, співали спонтанно,
здебільшого, він носив релігійний та ритуальний
характер, хором співали в храмах під акомпанемент примітивних інструментів. Уважається, що
спів є проявом людської сутності, який висловлює
емоцію почуттів, людські мрії, думки, більш того,
він поєднує в людині духовне й фізичне. Хоча, слід
зауважити, що художній спів існував уже до нашої
ери у східних країнах: в Малій Азії та Єгипті, а також, стародавній Греції.
Так у Греції вокальні твори виконували їх автори — поети-композитори. Свій спів вони супроводжували музичними інструментами, це могла бути
ліра, кіфар, аулос, триганон, або магадіс (інструменти схожі на арфу). У той час, основними різновидами грецької пісні були гімни. Так гімном радості був пеан, що присвячувався богу краси Аполлону. Гімном смутку був френ, що був частиною
поховального ритуалу. У програми великих свят та
змагань, де переможців нагороджували, співались
діферамби, з часом, саме діферамб дав поштовх
для розвитку театральних вистав.
Уже у той час в Греції існувала класифікація чоловічих голосів:
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• netoide — високий голос, що належав тим,
хто вмів віртуозно виконувати щось на кшталт арій
(номой);
• mesoide — середній голос, що належав тим,
хто співав у хорі та виконував популярні пісні;
• iratoide — низький голос, що належав виконавцям трагедій [4, 12].
До нас дійшло ім’я старогрецького композитора, який, як уважається, був засновником справжніх ранніх музично-художніх форм, що поклало
початок кітародії — співу у супроводі музичних
інструментів, це був Терпандр (676 р. до. н. е.). За
тих часів відомі виконавці чоловіки: Клеомен, Ксинокріт, Теон та, навіть, жінка співачка із Локр —
Носсіда [4, 11].
З часом співу починають навчати, він перетворюється на мистецтво, виникають перші школи. За
часів Римського папи Іларія в V столітті нашої ери у
Римі організовується перша подібна школа. До співу почали відноситись по іншому, стало зрозумілим,
що артистичний спів вимагає певних навичок, методології, вокально-технічної підготовки, певного
стилю виконання. Виникають вокальні школи, які
навчились з людського голосу створювати музичний
інструмент. Школи створювали свою методику, за
допомогою якої могли навчити співака правильному звуковидобуванню, поєднавши анатомічні знання з фізіологією людини. За методикою дихальна
система людини, гортань і резонатори, працюючи
разом, призводили до єдиного гармонічного цілого,
що дозволяло голосом утворити музичний звук за
законами природної акустики та естетики.
Так у римській школі співу (називатимемо її
так) існувало три категорії викладання:
• vociferarril — викладалося таким чином, щоб
голос розвивав свій діапазон і силу;
• phonasci — викладачі навчали вокальному резонансу, що давало можливість покращувати якість
голосу;
• vocales — викладачі навчали вокальній естетиці, а саме, правильній інтонації та художнім відтінкам [4, 12].
Існують історичні відомості про спеціально
створені школи церковного співу в VIII столітті в
Метці та Суассоні за сприяння папи Адріана Першого, а також, у Швейцарії в Сен-Галльському та
Турському монастирях, а з IX по X століття таких
п’ять шкіл при монастирях відкрилося у різних куточках Франції.

У Київській Русі також існувала висока співоча культура, співу навчали в школах і монастирях.
За часів князя Володимира Святославовича (978—
1015 рр.) існували навіть професійні співаки: (певчіе) князі та княгині. У формуванні особливостей
нашої національної вокальної школи та школи
церковного співу велику роль відіграла КиевоПечерська Лавра, що була осередком духовності
та культури на Русі. За правління Ярослава Мудрого (XI ст.) була упорядкована так звана “Степенна
книжка”, де говорилось про те, що на Русі вміють
співати ангелоподібно, на різні голоси та красиво
(красно).
Існує небагато творів з історії музики, що висвітлюють історію художнього співу від стародавніх часів до XV століття, але вже з XVI по XVII
століття з’являється перша професійна література,
що висвітлює питання методології навчання художньому співу та пояснює процеси звуковидобування,
що пов’язані з людською психологією та фізіологією. Найбільш відомі та значимі з цих праць написані наступними авторами: Джозеффо Царліно
“Institutione harmoniche” (1558 р.), Людовіко Цакконі “Prattica di musica” (1596 р.), Джуліо Качінні
“Nuove Musiche” (1601 р.), Оттавіо Дуранте “Arie
devote…” (1608 р.), Михаіл Преторіус “Syntagma
musicum” (1620 р.) [4, 14].
У XVIII столітті видатним твором з вокального мистецтва був трактат відомого італійського
професора співу Джамбаттіста Манчіні “Практичні думки і міркування про колоратурний спів”.
В своїй роботі він досить часто посилається на
професійного співака П’єтро Тозі, відомого італійського кастрата, який написав роботу під назвою
“Opinioni” (Думки), що стала досить популярною
та використовувалась співаками з практичної точки зору для вивчення “bel canto” (колоратурного
співу). Вперше “Opinioni” був перекладений російською мовою в 1902 році у праці К. Мазуріна “Методологія співу”.
Історія вокального мистецтва Італії XVIII століття відзначається найвищим розквітом школи bel
canto, в той самий час у Франції, на думку великих авторитетів музики, ця школа знаходилась на
низькому рівні. Так композитор А. Моцарт після
відвідування Парижу говорив: “французи щойно
навчились слухати музику, але вони не підозрюють, до чого ж жахлива їх особиста музика й спів.
Якби вони не бралися виконувати італійські арії, то
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я б міг вибачити їм їхнє французьке верещання, але
псувати хорошу музику, це нестерпно. А співаки і
співачки! Їх не слід було б так називати, бо вони не
співають, а кричать, волають горлом і носом у всю
силу обох легень” [4, 57].
Такі проблеми у французькому вокальному
мистецтві викликали занепокоєння паризьких професійних кіл, музична громада прийняла рішення розробити єдиний метод викладання співу на
основі італійського bel canto. З цього питання була
створена музична комісія з видатних представників
галузі: музикантів, викладачів, виконавців — співаків, серед них були: відомий викладач співу, представник італійської школи в Болоньї — Менгоцці,
видатний французький співак і педагог — Гара,
композитор Керубіні та інші. У співпраці вони розробили методичну працю паризької консерваторії,
“Метод співу музичної консерваторії”, яку було
видано в 1803 році. Пізніше, видатним французьким співаком та професором співу Паризької консерваторії Гароде були видані твори: “Methode de
chant” (Метод співу), “Soixante solfeges progressifs”
(Шістдесят прогресуючих сольфеджувань) та інше.
В своїй вокальній методиці він говорив про використання змішаного регістру високими чоловічими голосами, що, з часом, отримало визначення як
“мікст” або “медіум”.
Метод співу та виконавська практика Болонської школи була описана Манштейном, учнем відомого чеського педагога і співака, представника
цієї школи Мікша, що навчався у педагога Казеллі,
а той у видатного педагога Бернаккі.
На жаль, від цієї школи не залишилось друкованих джерел, тому праця Манштейна, що вийшла
у 1835 році французькою та німецькою мовами під
назвою “Systeme de la grande methode de chant de
Bernacchi de Bolonge” (Система великого методу
співу Бернакі де Болонже), представляла собою
практичну цінність. Так в своїй роботі Манштейн
наголошує, що найвища майстерність — це вміння співати cantabile. Також він звертає увагу на те,
щоб гарно співати, потрібно уміти правильно формувати звук, мати чітку вимову, portamento (поставу), музичний смак, вміти передати глибину почуттів, володіти мистецтвом дихання. Він зазначає, що
справжній педагог повинен розвивати і культивувати
природні сили учня, такими силами він вважав здібність мислення, почуття і фантазію. “Експресія —
це душа співу. Тому спів може бути названий “мис-

тецтвом” лише тоді, коли виконання і експресія однаково досконалі. Думка, що справжнім талантам
не потрібна обробка і навчання, абсолютно помилкова. Природний талант — це дичка до якої завдяки навчанню та освіті, прищеплюються артистичні
якості” [4, 61].
На історію вокального мистецтва вплинув талановитий іспанський тенор і композитор М. Гарсія — батько, який виховав плеяду талановитих
учнів співаків, серед яких були його доньки: Марія
Малібран та Пауліна Віардо, а його син Мануель
Гарсіа став видатним педагогом і теоретиком вокального мистецтва та вплинув на створення європейської класичної вокальної школи.
Гарсіа-син зробив наукову доповідь в Паризький академії наук у 1840 році, представивши свою
працю “Нотатки про людський голос”, рівень якої
було високо оцінено, академія зробила наголос на
її великому науково-теоретичному та практичному
значенні. Підручник Гарсіа-сина “Traite complet de
l`art du chant, en deux parties” (Повний трактат про
мистецтво співу в двох частинах) було надруковано
у Парижі в 1847 році, протягом всього століття цей
трактат став основою для авторів, що писали про
мистецтво вокалу, в той самий час багато видатних
педагогів і виконавців користувались запропонованою ним термінологією та практикою для сольного
співу.
З медичної точки зору спеціальні дослідження
в галузі фізіології виявили вплив музики на різні
системи людського організму. Ці питання вивчали
В. І. Петрушин, Л. С. Брусіловський, Алвин Дж.,
Уорик Е.
Один з засновників школи фізіології, російський
вчений та доктор медицини Іван Михайлович Сеченов, довів, що сприйняття музики прискорює серцеві скорочення, більш того, музичні подразники впливають на пульс і дихання (в залежності від тембру,
висоти і сили звуку), на вироблення тих чи інших
гормонів. Також вченим було доведено, що частота
дихальних рухів і серцебиття змінюється в залежності від темпу та, навіть, від тональності музичного твору. З питанням людської фізіології пов’язаний
один з фундаментальних постулатів в музичній
психології, який виголошує: основним змістом музики є почуття, емоції, настрої, як вказує академік
Б. М. Теплов. Людський голос містить в собі все необхідне для створення художнього образу. У вокальній музиці, де відображення дійсності базується на
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звукоінтонаційній виразності переживань, почуттів,
виразність відіграє вирішальну роль.
Про значення виразності співу висловлювались
відомі співаки та вокальні педагоги, починаючи
з XVIII століття до сьогодення. Такі як: П. Тозі,
М. Гарсіа (син), Г. Пановка, О. Варламов, Ф. Шаляпін, М. Донець-Тессейр, О. Образцова. В останню чверть ХХ-го століття, на початку ХХІ століття
проблеми емоційної виразності досліджують науковці І. Герсамія, І. Колодуб, Н. Гребенюк, В. Антонюк, О. Ерошенко.
Вокальне виконавство є художньо-творчим процесом. Кожен твір потребує від співака пошуку тих
особливих виражальних засобів, які відповідатимуть емоційно-значущому змісту виконуваного
твору. Так за часів СРСР російський академік Борис Теплов, знавець з музичної психології, зазначав, що музичною обдарованістю він називає те
якісно-своєрідне поєднання здібностей, від яких
залежить можливість успішного заняття музичною
діяльністю. Також вчений говорив про те, що переживання музичне повинне бути емоційним, але
не лише. Сприйняття музики йде через емоцію, але
почуттями воно не закінчується. У музиці ми через
емоцію пізнаємо світ. Музика — є чуттєве пізнання
[8, 24].
Творче прагнення співака-виконавця — це
можливість виразити співочим звуком різноманітність інтонацій музичного твору, що надає голосу
відповідного загального тембрового забарвлення
і сприяє винайденню необхідних вокально-технічних прийомів. Для створення співаком-артистом
художнього образу у вокальному творі застосовуються наступні голосові засоби: темброве забарвлення, інтонаційні відтінки, динамічні нюанси,
дикція, вимова. Голос людини — це могутній засіб вираження безмежного в своїй різноманітності
життя людини, її думок, настроїв та почуттів, що
справляє враження на публіку.
Психологічний стан співака впливає на його
спів, що є дуже важливим у професії вокаліста,
оскільки він співає не коли хоче, а коли потрібно,
бо це пов’язано з його професійною діяльністю.
Настрій є дуже важливим психологічним компонентом. Коли співак в настрої, він здібний вразити
публіку своєю вокальною майстерністю. Тому для
вокаліста є важливим вміння підкоряти емоції своїй волі, не можна дозволяти нервовій системі негативно впливати на роботу.

Для вокаліста здоров’я його нервової системи є
дуже важливим, оскільки вона має бути надійним
апаратом, що тонко відчуває та одночасно може
безпомилково передавати вольові накази м’язам.
Основне в роботі голосового органу — це правильна взаємодія м’язів гортані (зв’язок) і м’язів дихання, дефектна робота нервів більш за все впливає
саме на цю основну ділянку утворення співочого
звука [10].
Як відомо, від нервових потрясінь голос страждає в першу чергу тому, що залежить від психічного
стану людини. Звукоутворення — це складний процес, на який впливає не лише механіка утворення
звуку, тому що, навіть, досконалі технічні знання
вокаліста, якщо його нервова система знаходиться
під впливом хвороби, не допоможуть під час звуковидобування.
Взаємодія роботи зв’язок і дихання є настільки
тонкою і невловимою, що не можна покластися на
усвідомлене керівництво нею. В цьому процесі досить вагомим є хороший стан нервової системи, абсолютна точність, правильна і гнучка її діяльність,
особливо, в момент звукоутворення — атаці звука
і, насамперед, на атаці верхів на forte та piano. До
особливо важких завдань можна віднести філірування звука ще й при важкій тесетурі. Це завдання
вимагає спокою і точної, впевненої роботи м’язів,
що саме залежить від роботи нервів [10, 129] .
Важливим фактором для співака є, перш за все,
впевненість в собі, знання своєї фізіології, розуміння і вміння користуватись механізмом звукоутворення, емоційна стабільність, щоб, навіть, за
якихось причин нервової збудженості його голос
працював як монолітний механізм, що виконує
необхідні творчі завдання. Вокал потребує великої
кількості нервової енергії, це є важливим для співка
не менш, ніж гарний фізичний стан. Активна виконавська практика, що опирається на правильні знання звукоутворення, з часом вдосконалює вокальну
техніку і доводить її до підсвідомої звички, на яку
професійний вокаліст вже не витрачає нерви, на
сцені він демонструє вокальну майстерність, важливою складовою якої є емоції. Відомі вокалістивиконавці говорять про те, що, з професійної точки
зору, співак повинен випрацювати так званий імунітет до негативних емоцій, як зі сторони людей,
так і зі сторони життєвих обставин, що можуть дестабілізувати його психіку, вплинути на впевненість
та зруйнувати творчий настрій.
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В історії вокальної музики існує багато прикладів таких емоційних впливів. Так, наприклад, Костянтин Станіславський відгукувався про свої враження від італійської опери та згадував про те, що
прослухав багато опер зі складом виконавців із першокласних світових знаменитостей. Наприклад,
в опері Россіні “Сівільський цирюльнік” співали:
Розіна — Патті або Лукка; Альмавіва — Ніколіні,
Капуль, Мазіні; Фігаро- Котоньї, Паділла; дон Базіліо — Джамет; Бартоло — відомий комік та басбуффо Боссі. Для нього враження від цих вистав
італійської опери збереглись не лише в слуховій і й
у зоровій пам’яті, він пригадував, що фізично відчував не лише почуттями, але й усім тілом [5, 6].
Відомий співак Євгеній Григорович Ольховский говорив про те, що автор книги про видатного
співака “Маттіа Баттістіні” Франческо Пальменджані наголошує на унікальній чистоті звучання
співацького голосу Баттістіні, у якого була досконала та віртуозна вокальна техніка. Легкість і рухливість в пасажах трелях в staccato, яка стояла на
рівні техніки кращих сопрано. Якщо в оцінці тембрових якостей жіночих голосів часто користуються образним висловом “срібний звук”, то в голосі
Баттістіні звучало “золото”, краса його голосу була
геть винятковою [5, 12].
Незвичайна м’якість тембру, прониклива теплота і чарівна ніжність верхніх тонів примушувала
слухачів завмирати у захваті. Звукова палітра його
голосу вирізнялась багатством і різнобарвністю
кольорів, він широко використовував динамічні
ресурси голосу: від сильного fortissimo до найніжнішого pianissimo. Голос співака, яким він володів
досконало, завдяки майстерному використанню
динаміки звуку, особливо, в кульмінаційних місцях арій чи ансамблю, справляв враження великої
звукової сили, хоча на справді його голос поступався силою та потужністю співакам сучасникам баритонам, таким як: Котоньї, Тітта Руфо, Галеффі,
Страччарі, Самарко. Не зважаючи на це, співак так
майстерно користувався звуковими контрастами
від “fff” до “ppp”, використовуючи різні градації
сили звуку, що справляв дуже велике враження на
слухачів в арії Ріголетто з ІІІ-го акту та заключній
сцені опери “Демон”. Сила експресії, сила слова, а
не лише звука, дозволяли ліричному теноральному
баритону Баттістіні справляти сильний вплив на
слухачів і в таких героїчних ролях як Яго з “Отелло” та Тельрамунд з “Лоенгрін”, Нелуско з “Афри-

канки” [5, 13]. На початку своєї вокальної кар’єри
молодий співак підкорив симпатії вибагливої Флоренції. Це було невдовзі після дебюту Баттістіні.
Одного разу він співав у Флоренції разом з великим
(в той час уже відомим тенором) Франческо Таманьо в “Африканці” Мейербера і викликав такий
неймовірний захват флорентійської публіки, що
було мало не затьмарив успіх самого Таманьо, який
мав тенор неабиякої звукової сили, його голос порівнювали з ураганом. Публіка була захоплена
ясністю, звучністю і м’якістю голосу Баттістіні,
силою дихання, бризкаючим (переповненим) бріо
і гарячим темпераментом. Саме правильна постановка голосу й дихання визначили тоді його успіх
[5, 45].
Відома італійська співачка, родом з міста Тоскана, Джеммо Беллінчоні говорила, що десь далеко
в душі народжується звуковий стовбур, який є посередником між людською душею і високим світом
прекрасного [3].
У праці Лаурі-Вольпі Джакомо “Вокальні паралелі” наводиться велика кількість відомих фактів
та проводяться голосові паралелі між видатними
оперними співаками, як чоловіками, так і жінками, починаючи з XVIII по ХХ століття, та йдеться
також про емоційну складову, яка є надзвичайно
важливим компонентом, що впливає на художньовиконавську майстерність. Так автор згадує про
надзвичайно талановиту аргентинську співачку Хуаніту Капелла, яка проспівала арію Аїди на
римському стадіоні під відкритим небом (кращого голосу в світі не було, голос, що пробивав хор
і оркестр), володіла не конусообразним голосом,
що звужувався до верху, а широким циліндричним,
тобто, однорідним з низу до верху, в цьому аспекті
автор наголошує, що в процесі співу, незважаючи
на великі голоси співачок, тільки під впливом емоційних психологічних рухів змінювався співацький звук, що звучав то “piano”, “forte” “staccato”
“legato” [3].
У цьому контексті хочеться згадати про видатну українську співачку школи бель-канто Соломію
Крушельницьку, ученицю професора львівської
консерваторії Валерія Висоцького, який оволодів
цим мистецтвом співу в Італії та, згодом, виховав
цілу плеяду польських та українських виконавців,
серед яких була й Соломія. ЇЇ ім’я прогриміло на
весь світ, про неї писали газети Європи та Америки, вона створила чудові оперні образи: Аїди, Сан-
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туцци, Балладіна, Рахіль, Мімі, Елеонори, Амелії,
Дездемони, Валентини, Гальки.
Прикладом художньо-виконавської майстерності співачки є схвальні рецензії музичних критиків того часу. У 1900 році відбулась 500-та вистава С. Монюшко “Гальки”, де співачка виконувала
головну партію. Критика була у захваті, так польський рецензент Владислав Богуславський, порівнюючи її гру з іншими, писав: “….Інший характер
трагізму панни Крушельницької, його загострили
сучасні чинники — нерви і соціальні антагонізми.
Зник із співу спокій, його шарпає пристрасть, загарячилося терпіння, роз’ятрився біль, а змістом
драми стала більше кривда суспільства, ніж індивідуальне нещастя” [34].
Так італійська газета “Пунгальо” у 1903 році
після опери “Аїда”, що пройшла у відомому театрі
“Сан Карло”, писала про співачку: “С. Крушельницька — артистка ніжна, багата почуттями і досвідом. Нехтуючи академічними прийомами, вона
вносить на сцену рідкісний добрий смак у розкритті характерів…” [34, 41].
Так само хочеться згадати про відому українську
оперну співачку Литвиненко-Вольгемут, яка мала
прекрасний голос — лірико-драматичне сопрано, — вперше дебют якої відбувся в театрі Садовськогов 1912 році, де вона співала арію Наталки
з опери Миколи Лисенко “Наталка Полтавка”. Її
чарівний голос вразив слухачів, окрім красивого тембру та широти звучання, вона змогла донести образ молодої української дівчина за допомогою емоційного забарвлення голосу, інтонаційних
нюансів та своєрідних вокальних барв, гама емоційних відтінків буда досить великою: від журби
до щастя. Публіка була у захваті, проникливий спів
її розчулив, довго лунали аплодисменти, а композитор Лисенко після першої дії, вражений таким
виконанням, щиро вітав артистку. Так само нею
яскраво був створений драматичний образ шевченківської Катерини в опері М. М. Аркаса “Катерина”,
де співачка продемонструвала талант драматичної
актриси, вжилась в образ і за допомогою прекрасного голосу продемонструвала палітру почуттів,
великі сильні емоції: від дівочих сподівань і любові
до трагедії збезчещеної жінки. Саме оперні партії
були її стихією, де вона почувала себе невимушено і легко та, за допомогою голосу, висловлювала
щирі почуття своїх героїнь [9, 23]. Співачка згадує,
що роки роботи в Петербурзі в театрі “Музичної

драми” дали їй можливість зростати професіонально, навчитись розкривати музично образи своїх героїнь. Режисер Й. М. Лапицький завжди ретельно
працював з нею над створюваними образами і вчив
іти від музичності та, за допомогою акторської
гри і пластики, передавати ідейний зміст і настрої
партитури. Російський класичний репертуар був
непростим саме з точки зору емоційності, він вимагав віртуозного володіння голосом, темпераменту та, за допомогою вокально-сценічних барв, мав
розкривати сильні людські почуття [9, 27].
В оперній інтерпретації Марії Іванівни славнозвісний “Плач Ярославни” з опери “Князь Ігор”
став емоційною вершиною вокально-сценічного
образу. В ньому звучали ноти туги, розпачу, журби
поспівок-причитання знедолених жінок Русі та, одночасно, сили і патріотизму народу, що обов’язково
розіб’є підступного ворога. В цьому сценічному
образі співачка виявила себе як неперевершений
майстер вокальної декламації та акторського перевтілення. Литвиненко-Вольгемут працювала не
лише над національним репертуаром, вона, в своєму творчому доробку, мала репертуар світових
оперних класиків, таких як: Ж. Бізе, Ж. Галеві,
Дж. Верді, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло й Д. Мейєрбера, С. Монюшка й П. Масканьї та багато інших.
У постановці режисера Лапицького вона вперше виконала партію Аїди на сцені Петроградського
музичного театру. За допомогою яскравих вокальних засобів, емоційній наповненості, щедрості
тембрових відтінків вона створила образ героїні,
який, водночас, був простим, але “скульптурно чітким”, трагічним і піднесеним.
“Марія Іванівна не тільки перша співала українською мовою головні партії в операх Д. Верді,
Р. Вагнера, Д. Пучінні, Д. Мейєрбера, а й стала
фундатором реалістичних виконавських традицій
багатьох класичних оперних образів на українській
сцені” [9, 144].
У концертному репертуарі співачки важливе
місце посідала українська народна пісня, артистка
виконувала понад триста українських пісень, проникливо і тонко розкриваючи їх емоційні смисли та
поетичні образи. Марія Іванівна вивела українську
народну пісню на рівень кращих зразків камерного
та оперного виконавства, але, одночасно, зберегла
її самобутність щодо стилістики виконання, жанровості та інтонаційності.
Литвиненко-Вольгемут понад тридцять років
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працювала як педагог-вокаліст. Сповідуючи методологічні принципи викладання італійського
педагога Ф. Ламперті вона велику увагу приділяла постановці голосу, чистоті звука, інтонуванню
та виразності дикції, а що до передачі емоційних
станів на сцені, вона вважала, що співак повинен
досконало володіти кантиленою. Як педагог, вона
була глибоко переконана, що без кантиленного співу неможливо висловити почуття, продемонструвати пристрасті людської душі й створити справжній
життєвий образ.
Творчість російської оперної співачки Надії
Андріївни Обухової також відзначалась вмінням
занурюватися у музично-поетичний образ під час
виконання, вона мала неабиякий талант утримувати увагу слухачів своєю емоційною силою переживання, почуттів та думок, незважаючи на те, що
було в її репертуарі: пісня, романс чи оперна арія.
Співачка навчалась в класі видатного італійського викладача московської консерваторії Умберто Мазетті, Н. А. Обухова дуже уважно вивчала
його вокальну систему відбираючи усе ціннісне.
Як досвідчений викладач, У.Мазетті, методом синтезування італійської школи та особливостей національного співу, тобто, природній пластичності
та плавності звучання голосу росіянки, намагався
зберегти все темброве звучання бархатного мецосопрано для того, щоб досягти максимально художнього ефекту. Окрім того, віртуозність в його методології не була самоціллю або технічним експериментом, педагог прагнув з її допомогою навчити співаків передавати справжні людські почуття.
З часом, опанувавши оперну майстерність, найяскравішими виразними партіями в її кар’єрі, що
також відзначали й акторську майстерність співачки, стали Любаша (“Царська наречена”), Любов
(“Мазепа”), Любава (“Садко”), Кончаківна (“Князь
Ігор”), Весна (“Снігуронька”), Марина Мнішек
(“Борис Годунов”), Кармен (“Кармен”), Амнеріс (“Аїда”), Даліла (“Самсон і Даліла”). В своїй
творчості Надія Андріївна прагнула досягти якомога більше природності у створюваних образах,
правдивості у прояві почуттів, що виражались в
музиці. Легко долаючи великі труднощі теситури
вокальних партій, вся її технічна майстерність підкорялась єдиній головній меті, створити яскравий
художній образ, що зможе передати усю гаму емоційних відтінків. Так, наприклад, про арію Кармен
вона говорила, що для неї героїня — це не легко-

важний метелик, а сильна жінка, яка вміє любити,
що бореться за свободу своїх почуттів, та яка надає
перевагу смерті, ніж насильству над її почуттями
[7, 93]. Діапазон художніх смаків співачки був досить широким: від російської класики (старовинні
російські романси) до народної пісні (російської,
іспанської та італійської). Спів Обухової, за згадкою її сучасників, був завжди емоційним та зігрітий почуттям.
На українській оперній сцені продовж ХХ-го
століття творили видатні оперно-камерні співаки, такі як: Евгенія Мірошніченко, Анатолій
Солов’яненко, Дмитро Гнатюк, Анатолій Кочерга,
Валерій Захарченко, Юрій Гуляєв, Анатолій Мокренко, Андрій Кікоть та багато інших. Мені, на
щастя, довелося співпрацювати з цими співаками
на великій сцені разом.
Я дуже добре пам’ятаю Анатолія Кочергу, з
яким ми разом вчилися у Київській консерваторії,
а пізніше працювали разом у Київському оперному
театрі. Коли Анатолій співав в опері Гуно “Фауст”
арію Мефістофеля, це було неймовірно, він знаходився один в цей момент на сцені, але продукував
такі неймовірні почуття, що складалось враження,
наче табун коней гарцював коло нього, настільки
сильним був емоційний стан актора, який у цей момент передавав слухачу всю гамму емоцій “сатанинської сили”.
Так само цікавим було емоційне подання партії
Жермона з опери Джузеппе Верді “Травіатта” співаком, Народним артистом Валерієм Захарченко,
вже в перших словах:
• “це ви сеньйора Валері?” (Віолета) ;
• “так, це я”;
• “отець Альфредо перед Вами”.
У цих словах звучали, у виконанні актора, настільки піднесені емоції з внутрішнього світу митця, а саме, пласт хвилюючих почуттів від початку
до кінця зустрічі з Віолетою, а слухачеві вже ставало зрозумілим, що перемога буде за Жермоном.
Висновок. На розвиток музичних здібностей вокаліста впливає психо-фізіологічний феномен людського організму, що формує його професійні якості, вершиною яких є рівень художньо-виконавської
майстерності. Великого значення з точки зору вокальної методики має прихований від людського
ока психо-фізіологічний акт, який, одночасно, є
нервово-психічним моментом в процесі звукоутворення та роботи вокаліста над собою.
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Кожний актор-співак повинен наполегливо працювати над собою, віднайти в собі найпотаємніші
струни своєї душі, налагоджувати себе перевтілюючись творчо, на той чи інший лад, довести себе до
творчого розкриття особистого артистичного Я. Цей
процес не відбувається без глибоких почуттів, високих емоцій і духовності, незалежно від того, що
буде виконувати співак, чи то буде арія, чи романс,

або народна пісня. За допомогою засобів вокалу потрібно вміти передати “душу” твору, розкрити правду людських почуттів. Глибока простота, щирість
емоційна відвертість, ось що завжди зворушувало
слухача, як в минулому, так і сьогодні. На прикладах
з історії оперного мистецтва та вокальних шкіл, світових і вітчизняних майстрів оперної сцени в даній
статті розглядалися вище зазначені процеси.
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Захарченко Анна Яношевна
Влияние психологии на развитие музыкальных способностей и художественно-исполнительского
мастерства певца на примерах оперного искусства
Аннотация. Исследование рассматривает вопрос важности психологически-неврологических законов звукоизвлечения и голосообразования, происходящих благодаря нервным процессам, которые осуществляются в человеческом организме и являются регуляторами его деятельности, от которой также зависит уровень профессионализма
певца. С точки зрения вокальной теории, прорабатывая вопросы голосообразования, не следует ограничиваться
только задачами с точки зрения анатомии, физиологии, акустических возможностей человеческого голоса и его
эстетики. Даже в наше время наука о голосе человека не имеет достаточного научного и методологического обоснования относительно методики пения. Большое значение с точки зрения вокальной методики имеет скрытый от
людских глаз психо-физиологический акт, который одновременно является нервно-психическим моментом в процессе звукообразования.
Благодаря выразительности пения вокалист может влиять на зрительскую аудиторию, захватывать ее эмоционально своим актерским мастерством, с помощью которого выдающиеся мастера оперной сцены создают
яркие сценические образы, демонстрируя большую силу воздействия вокального искусства. Все эти явления невозможно понять без научных и методологических подходов к науке о человеческом голосе, как психо-физиологического
208

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2018. №13

Ганна Захарченко

феномена, который влияет на развитие музыкальных способностей вокалиста и формирует его профессиональные
качества, вершиной которых является уровень художественно-исполнительского мастерства. Именно эти актуальные проблемы обусловили изучение ряда вопросов, представленных в данной статье. На примерах из истории
оперного искусства вокальных школ, мировых и отечественных мастеров оперной сцены рассматриваются вышеуказанные процессы.
Ключевые слова: развитие музыкальных способностей, художественно-исполнительское мастерство, оперное
искусство, звукоизвлечение, голосообразование, психо-физиологический феномен

Hanna Zakharchenko
Influence of Psychology on the Development of Musical Abilities, Artistic and Performing Skills of the Singer on the
Opera Examples
Summary. This article examines the importance of the psychological and neurological laws of sound production and
phonation, which are due to the neural processes carried out in the human body and are regulators of its activities, on which
the level of professionalism of the singer also depends. From the point of view of vocal theory, the development of the issue of
phonation should not be limited to tasks based on the principles of anatomy, physiology, acoustic capabilities of the human
voice and its aesthetics. However, the science of human voice does not have a sufficient scientific and methodological basis
for the technique of singing even in our time. Psycho-physiological act hidden from the human eye and being at the same time
a neuro-psychic element in the process of sound formation is of great importance from the point of view of vocal technique.
In ancient times, singing was not considered from a professional point of view. They did not study singing and sang
spontaneously. Mostly, it was religious and ritual singing, singing in churches for the accompaniment of primitive instruments.
It is believed that singing is a manifestation of human nature that expresses the emotion of feelings, human dreams, thoughts.
Moreover, it combines spiritual and physical in the structure of a person. Although it should be noted that artistic singing
existed before our era in the eastern countries of Asia Minor and Egypt, as well as ancient Greece.
Due to the expressiveness of the singing, the vocalist can influence the audience captivating people emotionally with
one’s acting skills by means of which outstanding masters of the opera scene create vivid scenic images demonstrating the
great influence of vocal art. All these phenomena cannot be understood without scientific and methodological approaches
to the science of human voice as a psycho-physiological phenomenon that influences the development of musical abilities
of the vocalist and forms one’s professional qualities, the top of which is the level of artistic and performing mastery. It is
these topical problems that led to the study of a number of issues presented in this article. Examples of the above-mentioned
processes are described in the history of operatic art of vocal schools, world and domestic masters of the operatic scene.
Keywords: development of musical abilities, artistic and performing mastery, the opera, sound production, phonation,
psycho-physiological phenomenon.

Стаття надійшла до редакції 11.05.2018

209

НАУКОВI ФОРУМИ
Рецензія
на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни
“Декадентський кінематограф у вимірах культурології
та філософської танатології”

Чміль
Ганна Павлівна

доктор філософських наук,
завідувач відділу
Інституту культурології
Національної академії
мистецтв України

Чмиль
Анна Павловна

доктор философских наук,
заведующая отделом
Института культурологии
Национальной академии
искусств Украины

Hanna Chmil
Doctor of Philosophy,
Head of the Department,
Institute of Cultorology,
National Academy of
Arts of Ukraine

© Ганна Чміль, 2018

Авторська монографія Кирилової Ольги Олексіївни фахово
розкриває одразу дві ключові проблеми кінознавства й культурології. По-перше, це декадентський кінематограф як проблема, що її автор вперше концептуалізує та системно розглядає
як структурований феномен. По-друге, це танатологія кіно, яка
давно заслуговувала на оформлення в окрему культурологічну
дисципліну, й важливо те, що це відбулося саме на українському ґрунті гуманітарних досліджень.
Монографія складається з чотирьох розділів. Визначаючи
культурологічну концептосферу й теоретико-методологічні засади дослідження, автор від початку пропонує цілий ряд культурологічних нововведень, серед яких: а) обґрунтування “декадентського кінематографу” як цілісного явища в історії кіно;
б) створення “моделі декадентського кінотвору” як універсальної багаторівневої критеріальної матриці, яка формує
морфологію досліджуваного явища; в) концептуально-глосарне задіяння так званої “культурології модерну” для аналітики
кінематографу, що суттєво розширює межі й можливості кіно
теорії; г) обґрунтування нової символістської теорії кіно на
підставі символістських теорій символу межі ХІХ-ХХ століть,
що також розширює можливості кіно теоретичного підходу. Усі
здійснені авторкою нововведення є обґрунтованими та переконливими з культурологічної та кінознавчої точки зору.
Особливий інтерес становить розкриття теоретико-методологічних можливостей танатології кіно у якості обґрунтованої
автором культурологічної субдисципліни. Об’єктивна необхідність впровадження даної дисципліни продемонстрована в
послідовній експозиції кінофілософських досліджень смерті й
кіно (А. Базен, Ж. Дельоз, К. Метц) та імпліцитних наближень
до танатології кіно у працях М. Ямпольського, А. Сєкацького, Н. Хрєнова (в останнього “кінематографічна танатологія”
вже постає як спорадичний термін, який не дістає подальшого
розвитку у цього теоретика). Упроваджений авторкою теоретико-методологічний інструментарій демонструє свою універсальність та застосовність щодо будь-якого кінематографічного матеріалу: способи виокремлення й аналітики мортального коду, який має не лише семіотичне, а й “символістське”
обґрунтування; специфіка мортальнихтемпоральностей в кіно,
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що розкривається у концептах “танатохронотопу”
й “хронофігури” тощо. Авторка цілком коректно
виокремлює поряд із універсальним і “специфічно
декадентський” мортальнийкінокод, демонструючи його підпорядкованість структурному принципові зміщення, що має свою специфіку на кожному
з рівнів мортального коду.
Переконливим виглядає авторське обґрунтування універсальних танатологічних моделей декадентського кінематографу. У якості основи для декадентського кінематографу всіх періодів до сучасності авторка бере танатотеургічну модель, упроваджену російським режисером Євгенієм Бауером,
та демонструє її застосування на прикладі цілого
ряду кінотворів. Ґендерний вимір танатології декадентського кінематографу залучено авторкою
під час послідовної реконструкції цілого ряду інваріантів феміноцентричної моделі декадентської
кіносмерті. Есхатологія кіно та іммортологія кіно
як субдисципліни отримують авторське обґрунтування під час реконструкції відповідних моделей
декадентського кінематографу, причому знову відбувається коректне розмежування універсального й
контекстуально-культурологічного способів застосування цих моделей.
Неабиякий інтерес становить виокремлення
української національної моделі декадентського кінематографу, що відтворюється автором на основі
концепції “авторського кінотексту письменника”,
коли за основу взято кінотекст Володимира Винниченка. Присутність Винниченка в українському кінематографі ніколи раніше системно не досліджувалася кінознавцями, незважаючи на різні грані й
етапи її вираження: й екранізації творів Винниченка в “кінематографі Срібного віку”, ще на теренах
Російської імперії, й активна співпраця письменника зі студією “Українфільм” в Незалежній пореволюційній Україні, і його здійснені та нездійснені

сценарні проекти за кордоном, і перманентна присутність Винниченка на радянському екрані в якості
персонажа (починаючи зі “Щорса” О. Довженка), й
тотальне відродження “винниченківського канону”
як декадентського в українському кінематографі
часів перебудови-постперебудови, й ре-актуалізація творів Винниченка на екрані в контексті подій
Майдану. У своїй компаративно-культурологічній
розвідці автор монографії співставляє українську
та італійську модель на підставі даннунціанізму —
особливого типу життєтворчості, що поєднує в собі
політичну й кінематографічну перформативність,
названого так за іменем італійського письменника й політичного діяча ҐабріеледʼАннунціо, та
протиставляє їх російській моделі “кіно Срібного
віку”, найяскравішими провідниками якої в літературі були символісти-сценаристи Леонід Андрєєв,
Валерій Брюсов та Федор Сологуб. Варто зазначити також, що цей розділ є особливо цікавим і з
історико-кінознавчої точки зору, оскільки містить
у собі багато посилань на неопубліковані кінематографічні й текстові джерела, що є архівними знахідками автора. Запропонований автором метод
культурологічного моделювання при реконструкції універсальних і локальних моделей танатології декадентського кінематографу виявився єдино
можливим, оскільки продемонстрував структурні
закономірності побудови танатологічних моделей в
культурології на високому теоретико-методологічному рівні.
Рецензована монографія Кирилової Ольги Олексіївни “Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології” являє собою
оригінальне й фундаментальне дослідження, відповідає всім вимогам МОН України до авторських
наукових монографій здобувачів наукового ступеня
доктора наук та може бути рекомендована до публікації.
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та англійською мовами за формою: назва статті; прізвище, імʼя, по батькові; науковий ступінь; вчене звання;
посада; місце роботи; країна; адреси (робоча, домашня); контактні телефони, e-mail.
Текст статті подається до редакції роздрукованим на папері формату А4 та в електронному вигляді
(редактор Word (doc), шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал — 1,5, верхнє і нижнє поля — 2 см, ліве —
3 см, праве — 2 см) або електронною поштою.
5. Структура статті:
5.1. Індекс УДК, ORSID.
5.2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду із зазначенням структурного
підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора.
5.3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
5.4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
5.5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами: українською та російською — 600–800 друкованих знаків з пробілами; англійською мовою — 2500–3000 друкованих знаків з пробілами (з доданням
відповідника українською мовою).
5.6. Основний текст статті має містити:
• постановку проблеми та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завдан-нями, актуальність;
• аналіз останніх досліджень і публікацій;
• формулювання мети та завданнь дослідження;
• виклад основного матеріалу дослідження;
• висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок за обраним напрямом.
Після основного тексту подається список літератури за алфавітом.
Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело в переліку
літератури, через кому вказується сторінка.
Обсяг статті — 20 000 друкованих знаків з пробілами (0,5 д. а.).
Ілюстрації подаються в електронному вигляді: формат jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без
стиснення.
6. Порядок проходження статті:
• Стаття підлягає внутрішньому рецензуванню редакційною колегією щорічника та зовнішньому рецензуванню провідних фахівців за профілем.
• Після рецензування редакція ухвалює остаточне рішення про можливість опублікування статті.
• Редакція має право на скорочення статті та літературне редагування.
• Надання матеріалів редакції передбачає згоду на обробку персональних даних, на публікацію в друкованому вигляді у щорічнику та в електронній версії на сайті.
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