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ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шановний читачу!

Перед Вами фаховий збірник наукових праць “Культурологічна думка”, що десять років тому за-
початкував свою історію, і наразі редакційна колегія видання запрошує Вас приєднатися до наукового 
свята з нагоди першого 10-річного ювілею нашого видання.

Заснування наукового журналу “Культурологічна думка” було зумовлене створенням 2007 року 
в Національній академії мистецтв України Інституту культурології (Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України № 357-р від З0 травня 2007 року та рішення Президії Національної академії мистецтв 
України від 14 червня 2007 року, протокол № 6/34–09). Актуалізувала організацію єдиної в Україні ін-
ституції такого спрямування потреба в осмисленні сутності розвитку, взаємозв’язку та взаємовпливу 
духовної та матеріальної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді тощо, 
чому і сприяє становлення особливої сфери соціогуманітарного знання — культурології. 

Виокремленню проблемного поля дослідження Інституту культурології сприяли відомі вчені — 
Б. Патон, М. Попович, С. Кримський, І. Дзюба — автори першого номера наукового збірника 
“Культурологічна думка”. Зокрема, М. Попович презентував статтю “Культура й культурологія…”, 
що містить наукову програму та є зразком наукової доброчесності й відповідальності вченого. Мирос-
лав Володимирович, завжди підтримуючи ініціацію нових наукових установ, убачаючи це внеском у 
розвиток культурного середовища, важливим етапом і стимулом українського відродження, при-
вітав створення Інституту культурології, дослідження якого вважав необхідними та затребуваними 
сучасністю. Наголошував на сутності розуміння культури українського суспільства як певної орга-
нічної цілісності різних культур, міфів, вірувань, церков, ідеологій, філософських та історичних шкіл 
і наполегливо відстоював принципи й можливості формування ненасильницького гуманістичного 
соціокультурного порядку в Україні. Знаковою для розвитку культурологічної думки України є також 
авторська концепція С. Кримського щодо процесуальності культури, її причетності до сфери мож-
ливого, визначення культури через актуалізацію смислового потенціалу творчої діяльності, а саме: 
“Перенесення досвіду минулого на цінності сучасності означає в культурі також і реалізацію нере-
алізованого, актуально можливого і в цьому сенсі − продовження історії за мірками свободи і твор-
чості”, що презентована у статті “Культура розкриває внутрішню безмежність людини”. Іван Дзюба, 
розглядаючи проблему “Глобалізація і майбутнє культури”, визначає нову добу розвитку людства, що 
матиме характер планетарних змін (“Глобалізація /політична, фінансова, господарська, технологічна, 
наукова, інформаційна, культурна тощо/ опиняється в центрі уваги не лише політиків та економістів, 
а й філософів, соціологів, культурологів, письменників, журналістів, репрезентантів різних громад-
ських рухів”) та ставить парадоксальне запитання: чи є глобалізація справді глобальним процесом? 
Пошук відповіді дозволяє вченому задля подолання наслідків запізнілості “націєтворення” означити 
резерви власної творчої енергії суспільства України: “Не маргінальна культура, а універсальна — ось 
наша надія. Але універсальність — не в абстракції, а в конкретному, у широкому діапазоні національ-
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но самобутніх форм вираження, що збагачують багатоманітність людства. На цьому й може базувати-
ся наш оптимізм, хоча б і поміркований”.

Філософія наукового журналу “Культурологічна думка” полягає у реалізації можливостей віль-
ного сприйняття, наукового осмислення та практичного запровадження кращих світових, європей-
ських і вітчизняних тенденцій культурологічної науки, критичного обговорення проблем сучасності, 
де культура розглядається як загальне поняття для позначення середовища людського існування, як 
цілісна перспектива, єдність та неподільність усіх речей, пов’язаних із життям людини, ставленням 
людини до самої себе, до Іншого, до Природи тощо. 

Утвердження України високорозвиненою, соціальною за сутністю, демократичною правовою дер-
жавою як конкурентоспроможної країни, готової вирішувати найскладніші завдання свого поступу, 
потребує активізації вітчизняних наукових досліджень за пріоритету гуманітарної сфери, спрямо-
ваних на актуалізацію розвитку потенціалу людини. Культура за даних умов і є простором само-
актуалізації та само-реалізації людини, ладної до прийняття самостійних нестандартних рішень задля 
подолання небезпеки як такої, простором її теоретико-пізнавальної, художньо-творчої та морально-
аксіологічної активності.

Саме культурологічні дослідження, спираючись на міждисциплінарний підхід, зокрема на 
концептуально-методологічний апарат синергетики, сприяють подоланню причин соціокультур-
ної кризи. Плідність розроблених в природознавстві методів аналізу відкритих ієрархічних само-
упоряджених еквіфінальних систем посвідчують і дослідження динаміки самоорганізації соціокуль-
турних процесів та доводять свою доцільність щодо вивчення культури як надскладної системи, що 
утворюється з безлічі підсистем; як глобального феномена, споконвічно пов’язаного з розвитком лю-
дини й спроможного забезпечити запобігання кризам, катастрофам, ризикам переміщення суспіль-
ства на тупикові еволюційні рівні тощо. 

Українська культурологія як нова галузь гуманітарного знання, активно розвивається шляхом син-
тезованого вивчення проблем культури на міждисциплінарних засадах за основними напрямами:

• традиційна історична культурологічна школа, що спрямована на акумулювання конкретних 
знань про різні типи культури; 

• лінгвістична культурологія, що вивчає культуру через призму мови й літератури; 
• філософія культури, завданням якої як загальної теорії культури є осмислення і пояснення куль-

тури через її найзагальніші та найістотніші риси, виявлення визначальних тенденцій динаміки розви-
тку культури, розкриття основ її розквіту в стабільні періоди та визначення кризових явищ тощо; 

• соціологія культури, що досліджує функціонування, зрушення і зміни культури в цілому та на-
явних у ній субкультур, а також реакції на ці зміни суспільних інституцій та різних верств суспіль-
ства.

Саме методологічні підходи синергетики, що поєднують методи формальної та неформальної ло-
гіки, структурно-функціонального й порівняльно-історичного аналізу тощо надають змогу вченим 
Інституту культурології НАМ України вивчати феномен культури на формальному, змістовному та 
прагматичному рівнях задля створення та постійного відтворення єдиного смислового поля культури 
України, що зумовлює цілісність суспільства, його історичну перспективу, формування нової пара-
дигми культурологічної науки, її соціального призначення. 

Журнал “Культурологічна думка” відіграє важливу роль у науковому впровадженні результатів 
фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України та є простором розгор-
тання результатів інтердисциплінарних системних досліджень української фундаментальної науки, 
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як такої, з питань теорії та історії культурного процесу, національно-культурних і політичних рухів, 
сучасних концепцій історії українського народу та його багатовікової культури. 

Так, 10 років поспіль розвідками дослідників Інституту, оприлюдненими на сторінках журна-
лу “Культурологічна думка, послуговуються науковці, викладачі, працівники музеїв, виставково-
експозиційних центрів, театрів, бібліотек, шкіл, працівники державних установ, громадських органі-
зацій, журналісти тощо, зокрема за темами фундаментальних досліджень, ініційованими науковця-
ми Інституту: Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрями, пер-
спективи; Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні; Нова соціально-культурна 
реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження; Культура України: історико-
культурологічні виміри; Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних 
відмінностей; Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури; Інтегративні 
процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, ін-
терактивні, регіональні аспекти; Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології 
як знаряддя дослідження культурного розвитку; Візуалізація сучасного культурного простору; Нові 
медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства; Морфологія культури 
як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології; 
Концепції та практики українського мультикультуралізму; Єдність культурного простору України у 
контексті соціокультурної трансформації; Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворен-
ня в Україні; Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріаль-
них складових; Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал; Трансформація 
культури пам’яті сучасного українського суспільства; Культуротворчий простір екрану: сучасні ін-
терпретації і смисли.

Розробку зазначених тем здійснювали академіки НАМ України Ю. Богуцький, О. Безгін, Г. Чміль, 
В. Шейко, член-кореспондент НАМ України І. Юдкін, доктори наук С. Безклубенко, О. Берегова, 
С. Волков, Б. Головко, В. Лобас, О. Оніщенко, Н. Отрешко, Є. Причепій, В. Судакова та докто-
ри філософії (Ph.D) Т. Гаєвська, І. Гирич, О. Гриценко, В. Демещенко, С. Іваненкова, А. Коваль, 
Ю. Коренюк, І. Кузнєцова, Я. Левчук, М. Міщенко, О. Олійник, С. Оляніна, Л. Прибєга.

Науковий пошук та здобутки співробітників Інституту культурології зумовлюють професійний 
інтерес дослідників світу та сприяють входженню нашої наукової думки в міжнародний науково-
культурний простір як його органічної складової, якою вона, власне, була завжди. Редакційна колегія 
прагне для “Культурологічної думки” міжнародної популярності, але будемо відверті: попри те, що 
серед авторів є й іноземні вчені, проблематика “Культурологічної думки” є більш цікавою для укра-
їнських дослідників, ніж для міжнародних. Одні науковці вважають це недоліком, інші — перевагою, 
однак “Культурологічна думка” дійсно була й залишається однією з кращих вітчизняних часописів 
для публікації наукових праць із різних галузей наук про культуру, людину та її життя. 

Редакційна колегія з вдячністю згадує дописувачів наукового журналу “Культурологічна думка”, 
серед яких: 7 академіків, 1 член-кореспондент, понад 40 докторів наук, близько 100 докторів філосо-
фії, понад 60 молодих дослідників, близько 10 керівників закладів культури і мистецтв; дослідники 
з України, Польщі, Франції, Туреччини, Іспанії, РФ. Принагідно висловлюємо подяку рецензентам 
журналу — висококваліфікованим і досвідченим експертам з гуманітарного знання, які робили й 
роблять визначальний внесок у підвищення науково-теоретичного, методологічного та праксеоло-
гічного рівня “Культурологічної думки”.

Успішне розв’язання актуальних наукових проблем, пов’язаних із потребою переосмислення ре-
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левантності гуманітарної традиції за нових соціокультурних умов, пошук визначення культурно-
антропологічних наслідків прискореного потоку культурних інновацій різного рівня, визначення 
їхнього впливу на становлення людини, на її життєві стратегії та, зрештою, — на долю людської 
цивілізації тощо визначає наукові плани та забезпечує реальну участь вчених Інституту культуро-
логії НАМ України у державотворчих процесах. Аналіз теоретико-методологічного потенціалу та 
практичних можливостей, що відкриває культурологічне осмислення для гуманітаристики в її широ-
кому розумінні, тобто такої, що синтезує досягнення сучасного людинознавства в багатовимірному 
проблемному полі становлення особистості. Окреслений прстір постійно розширюється через не-
обхідність осмислення культурно-семіотичних, культурно-антропологічних, культурно-історичних, 
культурно-процесуальних, культурно-ареальних (просторових), культурно-соціологічних, культурно-
психологічних, культурно-екологічних, ксенологічних, культурно-комунікативних та інших проблем, 
де значну роль починають відігравати сучасні соціокультурні контексти, зокрема ті, що виникають 
унаслідок становлення культури інформаційного суспільства та його репрезентацій як суспільства 
знання та суспільства ризику.

Сучасне українське суспільство потребує єднання у виборі філософії свого життя, розробці алго-
ритму спільної модернізації. Консолідація громади дозволить кризовий стан розглянути як біфурка-
ційний момент істини для перспективи свого розвитку. Зазначеному сприяє встановлення симбіотич-
них зв’язків між гуманітарними та природничими науками з метою посилення їхнього евристичного 
потенціалу. Культура тут виступає змістовною складовою предмету дослідження, його фундамен-
тальною, контекстуальною та інструментальною умовою. Адже будь-яке теоретичне переосмислен-
ня, зокрема культурологічне, не є самоціллю, а визначено логікою розвитку науки та суспільства в 
цілому, яке відчуває гостру потребу в опрацюванні тих можливостей, що відкриваються внаслідок 
радикальних зрушень у культурі через посилення морально-етичної складової духовного виробни-
цтва, ствердження культури свободи та культури відповідальності. Саме синергетичний принцип у 
концентрації зусиль науковців, державних та громадських інституцій дозволить Україні здійснити 
прорив — гуманітарний і технічний.

Редакційна колегія збірника наукових праць “Культурологічна думка” і я, головний редактор, 
щиро раді запросити науковців, представників державних органів, практиків, а також студентську 
молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу. Маємо надію, що збір-
ник “Культурологічна думка” слугуватиме не лише висвітленню останніх досягнень у царині культу-
рології, але й стане осередком оприлюднення її нових наукових ідей.

З повагою — 
академік НАМ України,
віце-президент НАМ України,
директор Інституту культурології НАМ України, 
головний редактор журналу “Культурологічна думка”                                   Юрій Богуцький
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Анотація. У статті досліджуються актуальні теоретичні 
питання, які пов’язані з визначенням перспектив подальшого роз-
витку інтеграційних (мультикультурних) практик та проблем 
гармонізації міжкультурних комунікацій у полікультурних суспіль-
ствах сучасного світу. Автором представлена характеристика 
концептуальної еволюції ідеї мультикультурного співіснування 
та здійснено аналіз класичних та сучасних наукових концепцій у 
культурологічній та соціологічній науках. Виявлена важливість 
поєднання пізнавальних можливостей постмодерністського, 
соціально-психологічного та неоінституціоналістського підходів 
до дослідження різноманітних засобів запобігання міжкультур-
них конфліктів у сучасних полікультурних суспільствах та де-
структивних соціальних наслідків таких конфліктів.

У статті аргументована доцільність більш широкого вико-
ристання в науковому обігу концепту транскультуралізму, який 
має виразні перспективи стати дієвим методологічним інстру-
ментом пізнання реальності новітніх інтеграційних практик у 
контексті визначення потреб та умов використання ненасиль-
ницьких технологій співіснування взаємодіючих між собою різних 
етнокультурних спільнот у кордонах різних державних та регіо-
нальних об’єднань. На думку автора, наукова розробка цієї пробле-
матики сприятиме створенню нової концептуальної моделі тран-
скультурної інтеграції як основи глобальної культурної єдності. 
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Постановка проблеми. Багатоаспектні та супере-
чливі і навіть небезпечні комунікації в сучасних полі-
культурних суспільствах потребують постійної уваги 
фахівців, які фіксують комплексні зміни в організації 
соціальних порядків взаємодій індивідуальних та ко-
лективних соціальних суб’єктів. Ці “порядки” поєдну-
ють як стабілізуючі, так і руйнівні сили. Тому вияв-
лення меж взаємодії таких сил є постійно актуальним 
дослідницьким завданням у сфері сучасних соціогу-
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манітарних наук. Саме тому концептуальні пошуки 
різних, навіть найфантастичніших, форм “зами-
рення”, встановлення “вічного миру”, за І. Кантом, 
уже після Канта формують особливо актуальний 
напрям наукового пошуку суспільствознавців. 
Більше того, розвиток суспільств на планеті по-
требує нових проектів подолання перепон на шля-
ху взаєморозуміння і взаємовизнання культурних, 
вікових, релігійних, статевих, майнових та інших 
спільнот. Й одним із останніх у науковому просто-
рі з’являється проект мультикультуралізму. Він, не-
зважаючи на жорстку критику в останні роки, не 
втрачає своєї наукової актуальності й гуманістич-
ної привабливості. Але й у науковому, й у загаль-
нолюдському середовищі потребує усвідомлення 
факт відсутності альтернативного проекту в умо-
вах, коли найбільш очевидним постає постійне й 
швидке зростання кількості населення на планеті 
в цілому й у окремих регіонах зокрема та перемі-
щення великих мас людей для проживання в інші 
регіони. Тому є всі підстави вважати, що потреби 
свідомої організації “зон” багатовекторної інтегра-
ції, засновуючись на науково визначеній інтегра-
ційній стратегії як найбільш важливій складовій 
“культурної моделі виживання” людства, і одночас-
но відсутність раціонально обґрунтованих ідей для 
задоволення таких потреб є очевидною проблемою 
для сучасного суспільствознавства.

Метою дослідження виступає визначення кон-
цептуальних надбань у історії суспільного знання 
щодо можливостей соціальної та культурної інте-
грації у глобалізованому світі, виявлення недоліків 
практичного втілення в життя “рецептів” класич-
ного мультикультуралізму, інтерпретації різних 
форм інтеграційної політики на підставі аналізу 
концептуальних перспектив “транскультурної” ме-
тодології та її застосування в культурологічному 
дослідженні перспективних стратегій суспільної/
глобальної інтеграції.

Отже, в останні роки наукове дослідження про-
блем міжкультурних комунікацій стикається із 
труднощами теоретичного та ідеологічного поряд-
ку. На думку переважної більшості вчених, кінець 
ХІХ — початок ХХ століть виявилися поворотним 
пунктом у духовному житті людства. Цей злам су-
проводжується зростанням сумнівів у дієвості де-
яких ментальних передумов, до яких відноситься 
гуманістична віра в природну доброту людини, у 
“природні права” особистості й громадянина, у 

можливість розумно організованого соціального 
світу. Однією з останніх спроб підсилити цю віру 
в 60-ті роки ХХ століття стає соціально-політич-
ний проект мультикультуралізму, який, незважаю-
чи на сувору критику багаточисельних скептиків, 
продовжує життя, набуває нових форм і створює 
підвалини для виявлення, розробки й поширення 
теоретичних, методологічних та концептуальних 
ідей щодо “глобального замирення”. Він має вели-
ку світоглядно-гуманітарну та науково-теоретичну 
передісторію розвитку в системі соціокультурного 
знання.

Стратегія “соціального миру” 
як об’єкт наукового наративу: 

теоретичні та світоглядні передумови
Поняття “інтеграція”, “інтеграційні процеси”, 

“інтеграційні стратегії”, “інтеграційні практики” 
доволі часто використовуються у філософських, 
культурологічних і антропологічних дослідженнях. 
Уважається очевидним позитивне смислове наван-
таження цих термінів, хоча, прискіпливо погля-
нувши на відповідність реальності, можна ствер-
джувати, що ці поняття потребують аналітичних 
уточнень і змістовного очищення від нормативно-
утопічної, тобто суто позитивної, оцінки процесів, 
які відображуються в них. Проблеми сучасних ін-
теграційних стратегій і практик мають розглядати-
ся як незалежні від ідеологічних і популістських 
кваліфікацій. 

Звісно, зараз, тобто в наші часи, без політичної 
“експлуатації” цього терміну обійтися неможливо, 
але вченим треба враховувати об’єктивовані за-
вдання вивчення, які дозволяють найбільш адек-
ватно описувати суперечливі наслідки, мотиви, цілі 
інтегративних процесів, інтегративних практик у 
сучасному (модерному й постмодерному) соціо-
культурному просторі. У дослідженні цієї пробле-
матики є декілька тем, які успішно маскуються в 
ідеологізованих дослідженнях. Це, наприклад, про-
блема суб’єктів інтеграції, позитивних і негативних 
наслідків, проблема співвідношення природних і 
штучно організованих акцій інтеграції, традицій-
них і новостворених подій у контексті єднання, 
проблема меж інтеграції, інтеграція й глобалізація. 
Важливою є проблематика інтегративних техно-
логій, цілей, мотивів, етапів, “глибини”, свободи 
особистості в просторі інтеграції/єдності. Насамкі-
нець, є також проблема факторів дезінтеграції. Тоб-



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

14

то слід зазначити, що проблематика інтеграційних 
стратегій повинна розглядатися як наукова галузь в 
концептуальних координатах процесуальності со-
ціокультурного життя. 

Яскравим прикладом такого розуміння є кон-
цепт інтеграції як фундаментального, основопо-
ложного процесу поряд із процесами соціалізації 
та культурної репродукції, який запропонував ви-
датний німецький соціальний філософ і культуро-
лог Ю. Габермас. Він виділяє ці процеси як базові, 
які становлять фундамент соціокультурного розви-
тку, трансформацій, змін і визначають сутність мін-
ливості/плинності глобального суспільства. Тобто 
поняття “інтеграція”, “інтеграційні процеси”, “ін-
теграційні стратегії” утворюють смислове ядро 
концептуальних визначень у аналітичних пошуках 
відповідей на запити людства щодо перспектив 
співіснування в глобалізованому світі. 

Як категоріальний (семантичний) аналог по-
нять “єдності” або “єднання” термін “інтеграція” 
має значущість абстракції високого рівня за умови 
відображення в суспільній свідомості визначення 
глобального об’єктивного процесу поряд із такими 
як “соціалізація” та “культурна репродукція”. Он-
тологічне підґрунтя будь-якої спільноти будується 
на свідомих або несвідомих регуляторах забезпе-
чення співіснування, які складають базові вимоги 
“культурної моделі виживання”.

Конкретизованим “ядром” сучасного проекту 
“соціального миру”, безперечно, виступає ідео-
логія мультикультуралізму. Теоретична аналітика 
доводить, що зараз її не можна визначити як ціліс-
ну концептуально відрефлексовану наукову ідею. 
Нормативний абстрактний моралізм не є його сут-
ністю, але достатньо помітно розчинений майже у 
всіх його підсистемах. І цей факт посилює трудно-
щі його критичного осмислення з метою концеп-
туалізації. У невеликій історії самого терміну є 
фундаментальне світоглядне підґрунтя: наявні ре-
лігійні настанови мирності, людяності, терпимості, 
прощення, ненасилля у формі повчання й мораль-
ної вимоги; є мудрі судження здорового глузду; є 
висновки теорій акультурації та культурної дифу-
зії, є сучасні дослідження в постмодерністському 
контексті, наукові розробники представників різ-
них наук соціогуманітарного напряму.

Видатні постаті досліджували смисли, соціо-
культурні й культурно-антропологічні особливості 
деяких суспільств на планеті. Етнографи й лінг-

вісти вивчали особливості знакових форм спіл-
кування, побуту, вірувань тощо. Філософи й со-
ціологи обґрунтовували особливості, значущість 
і велич давніх культурних форм, культурологи й 
мистецтвознавці — культурні, художні надбання 
й техніки їх наслідування. Загалом у передісторії 
концептів мультикультуралізму найбільшу під-
тримку й розповсюдження одержали представники 
творчих переробок двох фундаментальних теоре-
тичних систем. Це, по-перше, теорія акультурації 
і, по-друге, теорія культурної дифузії (Malynovskyi, 
2004; Myd, 1964).

Поглиблений зміст теорії акультурації полягає 
в обґрунтуванні принципової можливості взаємно-
го позитивного впливу різних культур, коли всі або 
частина представників однієї культури (культури 
реципієнта) переймають норми, цінності й тради-
ції іншої культури (культури донора). Саме термін 
“акультурація” увійшов у наукові кола з американ-
ської антропології. Це спровокувало жвавий інте-
рес та в подальшому активні розробки й вивчення 
специфіки різних, у тому числі туземних, культур і, 
відповідно, наявних практик асиміляційних проце-
сів. Класиками таких досліджень М. Мід, Б. Малі-
новським, Р. Херцковичем та іншими були виявлені 
й під кутом “позитивне–негативне” проаналізовані 
три основні типи реакції групи реципієнта на си-
туацію культурного контакту: прийняття,  адап-
тацію  і  реакцію, і ця схема виявилася стимулом 
емпіричних досліджень процесів комбінації куль-
турних елементів контактуючих груп, у результа-
ті яких складаються принципово нові культурні 
комплекси. У подальшому, уже в 50–60-ті роки до-
слідницька перспектива поширилася на конкретне 
вивчення взаємовпливів західних і східних куль-
турних систем, а також на проблеми урбанізації в 
умовах полікультурних середовищ (Sheiko, 2016). 
У цей час у багатьох країнах стали нормальними 
поселення представників іноземних етнокультур-
них спільнот, які мешкають компактно й повністю 
або частково ізолюються із намаганням захистити 
свої культурні (ментальні й поведінкові) правила 
та цінності від будь-яких впливів культури автен-
тичного населення. У ті часи акультурація фак-
тично була синонімом міжкультурної комунікації, 
її зміст відображає різні форми взаємодії культур, 
стосовно яких акультурація виступає як мегафор-
ма. І вже наприкінці ХХ століття виробляються 4 
основні стратегії акультурації: асиміляція, сепара-
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ція, маргіналізація та інтеграція. Стисло зазначи-
мо, що асиміляція — варіант акультурації, за якого 
людина повністю приймає норми й цінності іншої 
культури, відмовляючись за цих умов від своїх 
норм і цінностей; сепарація — заперечення чужої 
культури зі збереженням ідентифікації стосовно 
до своєї культури. У цьому випадку представни-
ки недомінантної групи схиляються до ізоляції від 
домінантної культури, а якщо на такій ізоляції на-
полягають представники пануючої культури, то це 
називається сегрегацією; маргіналізація — це од-
ночасна втрата ідентичності з власною культурою 
й відсутність ідентичності з культурою більшості; 
інтеграція — ідентифікація як зі своєю, так і з но-
вою культурою. Серед виявленого ще нещодавно 
дослідники й політики вважали найкращою страте-
гією акультурації повну асиміляцію з домінуючою 
культурою. Але в останні роки метою акультурації 
почали вважати досягнення інтеграції культур, що 
дає в результаті бікультуральну, або мультикульту-
ральну, особу (Bondarenko, 2015, р. 17) і, відповід-
но, нові мультикультуральні спільноти.

Концепт етнокультурної дифузії важко назвати 
суто теоретичною системою. Він, радше, має риси 
частини більш широкого погляду на міжкультурні 
взаємини. Але в ньому дуже важливим є те, що ба-
зове значення надається саме етнічному фактору. 
Беззаперечно, що етнічна приналежність обумов-
лює й забезпечує зберігання культурних відміннос-
тей, які, у цій площині, мають архетипову міцність. 
Етнокультурна дифузія — це процес поширення 
етнічної культури. Її збереження виступає умовою 
існування етносу. Етнокультурна дифузія на вищо-
му етапі свого розвитку може дійти до результату 
руйнування етнічної культури і, таким чином, ет-
нічна група втрачає свою етнічну ідентичність. 
Саме цей факт є предметом численних міжетніч-
них конфліктів. Дифузія може фіксуватися в істо-
ричному розумінні тільки згодом у своїх кінцевих 
результатах, але, безперечно, помітним є спротив 
певної частини культурної спільноти процесам 
розчинення цінностей свого етносу в інших куль-
турних системах. Це також породжує конфлікти у 
внутрішніх стосунках етнокультурної спільноти, 
наприклад, між молоддю та іншими віковими вер-
ствами як носіями й охоронцями традиційних куль-
турних норм.

Зараз не виникає сумнівів, що саме дифузія 
була одним із вирішальних факторів у суттєвій змі-

ні етнічного складу деяких країн і регіонів, тобто 
перетворення їхнього населення на полікультурну 
спільноту. Але й відносини в такому суспільстві 
також змінюються, бо через дифузію відбувається 
постійне розмивання етнічних, культурних та етно-
лінгвістичних кордонів. Зараз навіть саме поняття 
етносу стає все більш відносним, набуває ознак ре-
лятивності. Про це свідчить поширення вживання 
таких абстрактних з метафоричним смислом по-
нять, як, наприклад, “арабський світ”, “слов’янське 
населення”, “південні народи”, “ісламська культу-
ра”, “народи Кавказу”, “російськомовне населен-
ня” тощо. 

Базові ідеї співіснування набули письмового, 
теоретичного оформлення на тлі фундаментальних 
досліджень і тому не можуть уважатися безпід-
ставними. Вони породжені суспільними потребами 
якось цивілізовано розв’язати проблеми впорядку-
вання життя країн з полікультурним складом. Саме 
цими потребами була визначена поява терміну 
“мультикультуралізм” (Babych & Rodyonova, 2015).

Термін виникає в 60-ті роки для позначення 
стану етнічного, культурного, релігійного розма-
їття населення певної держави чи регіону. Офіцій-
ного статусу це поняття набуло в 70-ті роки після 
визнання безплідності політики асиміляції, яка в 
дійсності була спрямована на гомогенізацію куль-
турно розрізненого населення. 

Модель мультикультуралізму схильна до легіти-
мації різних форм культурної іншості (інаковості) 
за формулами “інтеграція без асиміляції”, “асимі-
ляція без примусу”, тобто до можливості співісну-
вання в межах однієї держави культурних, релігій-
них, етнічних утворень, яким надається право збе-
реження своїх норм, цінностей, звичаїв і способу 
життя, а також їхньої публічної презентації. Проте 
в суто політичному вимірі, згідно з цією позицією, 
мультикультуралізм — це також спосіб контролю й 
регуляції мультикультурної мозаїки за допомогою 
соціальних і правових механізмів. 

У 2011 році канцлер Німеччини пані А. Мер-
кель — активна прихильниця політики мозаїчного 
мультикультуралізму — публічно висловила сум-
ніви щодо її ефективності. Певною мірою, це був 
шок. Адже весь цивілізований (гуманізований) світ 
протягом останніх століть у різних концептуальних 
формах намагався обґрунтувати ідею про “світле 
майбутнє” на планеті. Проте, поряд з такими зу-
силлями, було виявлено багато практичних ознак 
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неможливості гармонізації культурних супереч-
ностей на підвалинах саме мозаїчної організації 
культурного порядку. Це вдруге актуалізувало по-
шук нових форм, особливо в країнах з потенціалом 
міжетнічних і релігійних конфліктів. Цей варіант 
мультикультуралізму (мозаїчний) уже в ХХІ сто-
літті (коли з’явилася потреба в осмисленні резуль-
татів утілення мультикультурних принципів) стає 
об’єктом гострої наукової полеміки та критики.

У цьому контексті вважаємо важливим наго-
лосити на значущості об’єктивних передумов, які 
стимулювали появу другої хвилі спроб концептуа-
лізувати мультикультурну проблематику. 

Постмодерністська інтерпретація
Нову інноваційну лінію теоретичної аналітики 

запропонувала наукова спільнота в постмодерніст-
ському контексті. Так, на думку відомого німець-
кого соціолога У. Бека, “феномен мультикультура-
лізму є породженням літературної фантазії про те, 
що кішка, миша й собака їдять з однієї миски. Саме 
тому поняття мультикультуралізму слабко відобра-
жає жорсткі реалії суперництва культур, а також і 
новітні гуманітарні процеси сучасного розвитку, 
які пов’язуються з тенденцією індивідуалізації. 
Поняття “мультикультуралізм” передбачає колек-
тивні категорії, воно орієнтується на більш-менш 
однорідні групи, що мисляться як різнорідні або 
однорідні, але неодмінно такі, що відділені одна 
від одної й об’єднують окремих особистостей. У 
цьому сенсі мультикультуралізм — супротивник 
індивідуалізації. Якщо вірити мультикультураліз-
му, то індивід узагалі не існує” (Bek, 2011, р. 350).

Подібні погляди відстоює і Ч. Тейлор, який у 
праці “Мультикультуралізм і «політика визнання»” 
також наголошує на несумісності мультикульту-
ралізму з політикою визнання культурної рівно-
сті й індивідуальної гідності. У цій праці вчений 
акцентує на важливості подолання головної ілюзії 
вчених — представників ідей мультикультуралізму, 
які свідомо ігнорують складні історичні обставини 
наявної глобальної культурної нерівності: “Кате-
горична вимога робити сприятливі судження сто-
совно цінності інших культур є парадоксальною — 
хтось, можливо, скаже трагічно-гомогенізуючою, 
бо, коли висувають цю вимогу, мають на увазі, що 
ми вже маємо стандарти, за якими можемо робити 
такі судження. Однак наші стандарти — це стан-
дарти Північно-Атлантичної цивілізації, і тому 

наші судження неявно й несвідомо втискають ін-
ших у наші категорії” (Teilor, 2004, р. 69).

Зазначимо, що в інтерпретативних соціологіч-
них теоріях та постмодерністській соціології по-
силюється тиск критичності, надаються концепту-
ально протилежні тлумачення мультикультураліз-
му. Зокрема, надаються докази того, що в умовах 
глобальної “зміни балансу між Я і МИ” (Н. Еліас) 
(Elyas, 2001) процеси міжкультурних взаємодій 
визначаються домінуючим впливом персоніфіко-
ваних соціальних практик. Сукупність саме таких 
практик, на думку З. Баумана (Bauman, 2008), стають 
онтологічним фундаментом новітніх “індивідуалі-
зованих суспільств” як суспільств “плинної модер-
ності”. Давно встановлено, що є певна залежність 
між мірою традиційності спільноти й міцністю 
культурних заборон, наказів, нагород і покарань. 
Збереження традиційності, непорушності узвичає-
них режимів існування в умовах поширення й тис-
ку цінностей інших культур стає метою етнічної 
верхівки. Саме ці вікові верстви стають на заваді 
культурної дифузії, але й шкодять розвитку своєї 
культури. 

“Стрес мультикультурного життя” 
очима соціального психолога

Видатний сучасний дослідник соціально пси-
хологічних умов і детермінант міжкультурних вза-
ємин Д. Мацумото помітив певний факт. Він пише: 
“Коли групи іммігрантів прибувають до США, 
вони везуть із собою культуру своєї рідної групи, 
як вона існує в цей час. Коли вони заглиблюють-
ся в мультикультурне суспільство, стрес мульти-
культурного життя активізує ефект підтвердження 
культури, іммігрантська група кристалізує своє 
відчуття культури — саме тієї, яку вони привезли 
з собою — якраз вона передається з покоління в 
покоління іммігрантів. З часом туземна культура 
може змінюватись, але група іммігрантів продо-
вжує підтримувати й передавати дітям оригінальну 
культурну систему, яку вони привезли з собою. До-
слідження показали, що іммігранти фактично під-
тримують культурні стереотипи минулого, у той час 
як на батьківщині вони більш або менш змінилися” 
(Matsumoto, 2008, р. 98). Далі дослідник пише, що, 
хоча у індивідуальних членів іммігрантських груп 
часто формуються мультикультурні ідентичності, 
ідентичність їх рідної культури набуває відмін-
ності у вигляді довготривалої традиції й насліду-
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вання. Загалом Д. Мацумото робить висновок, що 
мультикультурні ідентичності іммігрантських груп 
можуть вступати в протиріччя з новоприбульцями, 
членами їх “рідної” культури, і це — факт додат-
кового багатоманіття мультикультурних почуттів і 
світогляду. Д. Мацумото намагається розвинути цю 
аргументацію, підкреслюючи, що саме тенденція 
індивідуалізації є найважливішим сучасним онто-
логічним стимулом апробації та розвитку різних 
моделей міжкультурних взаємодій, оскільки саме 
така тенденція спричинює “стрес мультикультур-
ного життя” (Matsumoto, 2008, р. 99). 

Природно, що цікавість практиками мульти-
культурних взаємин є дуже високою в США й кра-
їнах Європи. У 2014 році в США за результатами 
масштабного дослідження особливостей комуні-
кацій і співіснування полікультурного населення 
на теренах північного американського континенту 
видана книга Д. Роджерса “Мультикультуралізм”. 
У ній осмислюється досвід утілення моделі “пла-
вильного котла”, за якою національним, етнічним, 
культурним, релігійним та іншим спільнотам нада-
ється максимальна свобода на тлі беззаперечного 
підкорення федеральному й місцевому законодав-
ствам. Автор схиляється до думки про загальну 
успішність утілення цієї моделі, але висловлює й 
критичні твердження щодо її використання в інших 
умовах, в інших країнах і на всі часи. Він уважає 
необхідним враховувати фактори глобалізації, но-
вітніх форм інформаційного обміну, нових і небез-
печних проявів культурної та релігійної експансії й 
екстремізму.

Дослідження мультикультуралізму 
вченими пострадянських країн

Варто зазначити, що проблематика співісну-
вання в полікультурних суспільствах, країнах є та-
кож об’єктом досліджень українських і російських 
вчених. Можна звернути увагу на таких авторів, 
як О. П. Кучмій, Г. Улюра, Б. Рубл, Г. Ковальов, 
Л. Горбунова, С. Дрожжина та інші. У Росії також 
ця проблематика активно досліджується в працях 
А. А. Борисова, С. К. Болдирєва, А. І. Куропятні-
кова, Н. С. Кірабаєва, Д. Б. Гудкова, В. А. Тишко-
ва та інших. Під час знайомства з їхніми творами 
складається враження, що розвиток знання про 
мультикультурну модель співіснування в наукових 
колах переважно зосереджується на критичному 
огляді реальних проблем європейської політи-

ки щодо біженців, емігрантів, меншин тощо. Але 
саме наративні матеріали містять і певні методо-
логічні підказки, деякі “рецепти” щодо вивчення 
проблем співіснування в умовах полікультурності. 
Значний евристичний і методологічний потенці-
ал, на мій погляд, обіймає текст “Теорія і практи-
ка мультикультуралізму” (Babych & Rodyonova, 
2015). Автори Г. Л. Бабіч і О. Є. Розін розглянули 
й стисло представили найбільш помітні проблемні 
зони мультикультурних стратегій і особливості їх 
запроваджень у практику суспільного життя. Ціл-
ком справедливо, не говорячи про “загальні права 
людини”, вони виділяють конкретно права жінок, 
права національних, релігійних меншин, корінних 
народів або спільнот, проблеми релігійного фунда-
менталізму й терористичних угруповань.

Методологія історико-економічного дискурсу
Здаються також значущими й досить перспек-

тивними напрацювання Д. Норта та його колег 
Д. Вілліса й Б. Вайгеста, які знаходимо в їхній 
роботі “Насильство та суспільні порядки” (Nort, 
Volly, & Vainhest, 2017). Цікаво, що він (Д. Норт) 
досліджує роль насильства в організації суспільних 
порядків, але робить це з позиції теоретичного дис-
онансу: намагається виявити можливості суспіль-
них систем обмежити, скоротити і, насамкінець, 
викорінити насильство з комплексів управлінських 
технологій задля забезпечення стабільного розви-
тку соціальної системи. По-перше, дослідник ви-
діляє й описує основні чинники, що вплинули на 
хід історії, серед яких важливішими в якості циві-
лізаційного здобутку виступають ненасильницькі 
засоби економічного примусу для співіснування в 
“суспільних порядках відкритого доступу” (Nort et 
al., 2017, р. 137) і, відповідно, обов’язкові засоби 
“контролю над насильством у порядках відкритого 
доступу” (Nort et al., 2017, р. 146). По-друге, дуже 
евристичними здаються характеристики “чинни-
ків короткочасної стабільності” й “чинники дов-
готривалої стабільності”, але “стабільність” він 
розуміє як “адаптивну ефективність” (Nort et al., 
2017, р. 164); по-третє, науковець виділяє й опи-
сує парадокси економічного колективізму, який без 
роздумів наділяється позитивним смислом. Авто-
ром висвітлюється “нова логіка колективної дії” 
(Nort et al., 2017, р. 172), яку він протиставляє тра-
диційному сприйняттю й вказує на згубні наслідки 
організованих інтересів. Він пише: “Ще не досяг-
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нуто задовільного розуміння взаємодії формаль-
них правил, неформальних норм і особливостей 
правопримусу, які у своїй сукупності визначають 
загальну успішність інституційної системи” (Nort 
et al., 2017, 313]. Тобто, мені здається, що запро-
понований для уваги твір представляє можливу 
версію організації суспільного порядку з чітким 
розумінням значення відкритості, персоніфікації та 
їхнього забезпечення довготривалою “ефективною 
адаптивністю”. Ідеї, які пропонуються вченими, на 
мій погляд, містять важливі методологічні вказівки 
для розгляду нашої проблеми. Цей підхід, звісно, 
відрізняється від суто гуманітарного вивчення, він 
розглядає реальність у історико-економічному ра-
курсі, але дозволяє подивитись на глибинні течії 
суспільних узаємодій, які об’єктивовані в особли-
вих економічних і політичних формах культурації 
колективних дій.

Транскультурна методологія 
культурологічного дослідження

Таким чином у ХХ столітті увага науковців до 
вказаної проблематики сприяла накопиченню ве-
личезної інформаційної бази. На це звертає ува-
гу відомий вчений Дж. Льюіс. У своїй праці “Від 
культури до транскультуралізму” (Lewis, 2002) вче-
ний розглянув рух культурологічних досліджень у 
сучасній науці. Він досліджує, виявляє й стисло ха-
рактеризує базові твердження постмодерністської 
аналітики. На його погляд, культурологічні дослі-
дження захоплюють і вбудовуються в соціальні те-
орії різних рівнів, у соціологію й антропологію, в 
історію, політологію, різні види сучасної естетики. 
Сучасні стани таких досліджень, уважає Дж. Лью-
іс, неможливо представити без ідей Р. Уільямса й 
вчених-співробітників Бірмінгемського Центру су-
часних культурологічних досліджень. Вони стали 
ініціаторами приєднання до локальних пересувань 
у постструктуралістській і постмодерністській те-
оріях, забезпечили, разом з іншими досягненнями, 
розробку й аналітичний ефект оновленої лексики 
евристичного дискурсу, який виявив продуктив-
ність визначення потрясінь, які пов’язані із расови-
ми проблемами й політикою плюралізму.

Д. Льюіс розглянув тенденції розвитку ідеї гу-
манізму в напрямі постгуманізму. Високо оцінюю-
чи ідеї М. Фуко щодо культурної дихотомії й “куль-
турної цивілізації”, Д. Льюіс пропонує нове розу-
міння культуралізму, яке полягає в обґрунтуванні 

концепту “транскультурності”, яку розуміє як інте-
грацію “політичної естетики” з культурним гро-
мадянством. Теоретична будова транскультурного 
бачення для Дж. Льюіса спирається на постмодер-
ністський підхід і постмодерністську лексику в на-
ративних характеристиках реальних комунікацій і 
проблем гуманізму. Серед важливіших етапів роз-
витку постмодерністського розуміння Льюіс не ви-
падково виділяє теоретичні здобутки Ж. Дельоза, 
Ф. Гваттарі, Е. Гідденса, “спосіб аналітичної про-
паганди яких, — як він пише, — є чітко відмінним 
від гуманітарних приписів, які покладені в основу 
політики модернізму” (Lewis, 2002, р. 17). Дійсно, 
Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, С. Жижек виявляють акту-
альні проблеми культуральної множинності й сег-
ментування. Культура постмодерну визначає муль-
тикультуралізм як оригінальну світоглядну пози-
цію, у якій толерантність до культурної “іншості” є 
відлунням особливості. Принцип “терпимість, а не 
розуміння іншого”, на думку С.Жижека (Zhyzhek, 
2005), є вододілом, який дистанціює культури в 
реальному співіснуванні та є проявом моральної 
переваги європейської культури. Здається, що саме 
ці акценти виявили контекст цінності й потре-
би “самозахисту” західної (північноатлантичної) 
культурної системи, її транскультурних смислів і 
досягнень.

Дж. Льюіс прискіпливо аналізує здобутки по-
стмодерністського ставлення до можливості муль-
тикультурного співіснування. Він уважає, що для 
теоретиків постмодерністського песимізму не існує 
жодної соціальної перспективи, тому що вони пе-
реглядають і відкидають світогляд “традиційного 
гуманізму”. “Для них, — пише вчений, — не може 
бути реставрації узагальненого людського досві-
ду, оскільки всі переживання унікальні й індиві-
дуалізовані. Будь-які спроби створити загальний 
етичний або політичний принцип, а також будь-які 
спроби створити узагальнену спільноту неминуче 
порушують інтереси окремих людей. Для цих ради-
кальних теоретиків минуле повинне бути розірване 
й майбутнє повинне бути захоплене в мовній (лінг-
вістичній) війні, котра не може і не буде завершена” 
(Lewis, 2005, р. 21). Він зазначає: “Згідно з відомою 
постмодерністською теорією, гуманізм — це ще 
одна форма інституціонального або нормативного 
стримування, яке, зазвичай, маскує політичний елі-
тизм у колективістському дискурсі. Тобто гуманізм, 
особливо в тому, як він себе позиціонує в державі, 
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демократії, капіталізмі, виражає інтереси плуто-
кратії, білих, гетеросексуальних чоловіків під ви-
глядом загальної соціальної “користі” і який уважа-
ється втіленням соціального блага, індивідуальних 
задоволень і розквіту, як протистояння злу” (Lewis, 
2002, р. 22).

У подальшому аналізі Дж. Льюіс висвітлює 
специфіку постмодерністського розгляду еволюції 
гуманізму в постгуманізм. Він уважає, що постгу-
маністична ідеологія виникає із неможливості усві-
домити й пом’якшити почуття тривоги й неспокою. 
Для постгуманістів історія й культура характеризу-
ються, як агонія й напруженість між домінуючими 
групами; тільки за посередництва радикального 
“сепаратизму” суб’єкти можуть бути дійсно звіль-
нені від гомогенізуючих впливів і нормативних ви-
мог таких домінуючих груп. Саме концепт постгу-
манізму пропонує можливість еволюційного стриб-
ка, перехід до нової “кіборгської” ідентичності, 
яка не закосніє відповідно до заповітів статі, віку, 
етнічної приналежності або сексуальності. Постгу-
маністична парадигма спирається на факт постій-
ного саморуйнування спілкування, яке забезпечує 
радикальну фрагментацію суб’єктивності, але на-
слідком такого роду сепаратизму є кінцева індиві-
дуалізація всього людського досвіду й відмова від 
будь-якого комунікативного або систематизованого 
семіотичного потоку.

Дослідження постмодерністського ставлення 
до проблем співіснування, спільності, гуманізму, 
проведене Льюісом, приводить його до такого 
висновку: сучасні дослідники зручно переміщу-
ються із різних засобів текстового аналізу в прямі 
політичні коментарі, тому що послідовно ствер-
джують, що вивчення культури повинне постійно 
звертатись до нормативного контексту, у якому 
відбувається медіаспоживання, тобто не є вільним 
від певних “стандартів”, у той час як “культура є 
ресурсом для звільнення особистості, її різнома-
нітності, вільної уяви й виразності” (Lewis, 2005, 
р. 26). Ми бачимо в таких твердженнях намагання 
обґрунтувати, у тому чи іншому смислі, нове розу-
міння мультикультурного режиму співіснування, 
вмотивувати значущість нового методологічного 
принципу дослідження.

Концепт транскультурності
На перший погляд здається, що Д. Льюіс усві-

домлює транскультуралізм як оновлений варіант 

мультикультуралізму. Але в подальшому виявляєть-
ся, що це поняття набагато глибше розкиває фунда-
ментальні сутнісні ознаки явища культурності. Він 
уважає, що культурологи правильно визначають, 
що поведінкові й соціальні моделі суспільної групи 
можуть бути виявлені за посередництвом аналізу 
виробництва текстів і документованої практики, 
хоча ця теза є занадто загальною й не може адекват-
но оцінити складний характер культури й широку 
проблематику смислотворчості. Тобто, вчений пе-
реконаний, що культурність лише частково визнає 
відношення між смислом і не-смислом, ідеологією 
і суб’єктивністю, соціальною реформою і соціаль-
ною уявою, у той час як поняття транскультураліз-
му пропонується як аналог просуванню, тобто воно 
адаптує й поширює граматичний аналіз для того, 
щоб створити більш критично сильний і теоретич-
но послідовний спосіб вивчення культури (Lewis, 
2002, р. 28].

Для пояснення своєї позиції дослідник харак-
теризує особливості поняття. По-перше, науко-
вець уважає, що транскультуралізм акцентує ува-
гу на проблемах сучасної культури, особливо в 
площині відносин смислоутворення і формування 
влади. Однак, як тип когнітивної дії, він зацікав-
лений у дисонансі, напруженості й нестабільності 
та, одночасно, стабілізуючих ефектах суспільного 
об’єднання, комуналізму й організації. Він нама-
гається висвітлити різні модуси культури й засоби, 
якими соціальні групи “створюють” і “поділяють” 
їхні значення. 

По-друге, Д. Льюіс наділяє транскультуралізм 
можливостями пояснювати різні взаємодії соціаль-
них груп і переживання напруженості між ними. 
Його об’єктами є також дестабілізуючі ефекти 
не-смислової або смислової атрофії, дезінтеграція 
груп, культур і влади, тобто транскультуралізм під-
креслює змінний характер культури та її здатність 
до трансформації.

По-третє, транскультуралізм не намагається 
мислити семіотику як домінуючу над матеріаль-
ними умовами життя і навпаки. Радше він пого-
джується з тим, що мова й матеріальність постійно 
взаємодіють у нестабільному локусі конкретних 
історичних умов. Але ж наш доступ до цих матері-
альних та історично визначених умов і їхні знання 
обов’язково фільтруються за допомогою взаємодії 
з мовою й мовними (лінгвістичними) війнами.

По-четверте, транскультуралізм є методом ви-
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вчення історичних форм мовних (лінгвістичних) 
війн. Вони створюють умови стабільності й не-
стабільності, коли деякі люди й групи збираються, 
спілкуються та намагаються відстоювати свої мате-
ріальні й семіотичні інтереси над іншими. З цього 
погляду культура формується навколо й усередині 
“мовних війн”, які діють на всіх соціальних рівнях 
і можуть бути більш або менш серйозними з по-
гляду семіотичних, особистісних і матеріальних 
результатів. Мовні війни — невід’ємна частина 
людської участі, тому що є “боротьбою за симво-
лічну цілісність” (Lewis, 2002, р. 30).

По-п’яте, Д. Льюіс уважає невід’ємною озна-
кою транскультурного мислення увагу до еволю-
ційного розвитку мовних протистоянь. Він пише, 
що мовні війни зараз стають більш плідними й 
інтенсивними завдяки зростаючій недоторканості 
соціальних груп, у тому числі ілюзіям, які створю-
ються масовими рухами людей, інформацією й те-
левізійною “картинкою” зі всього світу. Очевидним 
є те, що транскультуралізм пов’язаний з широким 
полем дискусій, з глобалізацією й інтернаціоналі-
зацією (Lewis, 2002, р. 31).

Прошу читача пробачити таке велике циту-
вання, але вважаю, що виділені описи специфіки 
методології транскультуралізму мають великі пер-
спективи в подальших дослідженнях складної со-
ціальної проблематики та є важливим внеском у 
розробку концептів упорядкованого суспільного 
життя в полікультурних суспільствах.

Стислий розгляд накопиченої наукової інфор-
мації дозволяє схилитися до висновку, що мульти-
культуралізм — це не світоглядна мрія, це — раці-
оналізована політика, яка пропонує певні принципи 
глобальної інтеграції й утілює їх в конкретні дії, 
прийоми, засоби. Вони є кроками на шляху впоряд-
кування стосунків між культурними групами для 
забезпечення більш-менш комфортного співжиття 
в межах одного географічного простору, регіону, 
однієї території. Тому, коли деякі країни презенту-
ють себе як мультикультурну спільноту, слід розу-
міти, що вони вважають для себе обов’язковим на-
лежність бажання для проведення такої політики. 

Варто зауважити, що суспільство, держава по-
зиціонують і презентують себе як мультикультур-
ні, коли втілюють у життя вимоги еміграційної та 
імміграційної інтеграції. Це — складна і серйозна 
система рішень. Вона містить утвердження муль-
тикультуралізму на конституційному, законодавчо-

му рівні; прийняття мультикультурного вчення в 
навчальні плани школи; залучення представництва 
недомінантної групи до мандату про засоби масо-
вої інформації; дозвіл подвійного громадянства, 
фінансування організацій меншин щодо підтрим-
ки їхніх культурних традицій; фінансування дво-
мовного навчання або навчання на рідною мовою; 
прийняття урядових програм допомоги бідним емі-
грантам тощо.

У контексті виявлення умов намагання змінити 
соціальну реальність варто вказати, що бажання 
здійснювати такі дії в масштабах держави, громад-
ських об’єднань, інститутів є достатньо дивним. 
Цілком зрозумілі прояви індивідуального альтру-
їзму, але масовий альтруїзм, благодійна орієнта-
ція великих груп і верств населення на допомогу 
іншим, не завжди приємним, людям свідчить про 
високу моральну якість населення багатьох країн 
світу. Власне, здається, що саме цей фактор забез-
печує успішність реалізації в Європі проекту “со-
ціальна держава”. 

Загальновідомо, починаючи з М. Вебера, що 
саме в масових формах, добровільно взяті за норму 
відповідальність, чесність, висока трудова етика, 
інші християнські чесноти забезпечили Європі ін-
телектуальний, культурний, моральний, економіч-
ний розвиток, а вищим досягненням цієї ціннісної 
системи є мультикультурні норми. Вони не є чут-
тєвим афектом, вони є результатом раціонального 
розрахунку, і це слід визнати досягненням люд-
ської цивілізації. Можливо припустити, що муль-
тикультуралізм — це друга революція в розвитку 
планетарного людства після проміскуїтету. Якщо 
проміскуїтет здійснив наступ і обмеження людської 
сексуальності, то мультикультуралізм є спробою 
наступу й обмеження міжкультурних протистоянь. 
Саме для цього цивілізованій людині знову потріб-
но примушувати себе постійно випробовувати ре-
сурси власного терпіння і стримування. “Терпіння 
без розуміння” — одна з вимог мультикультурного 
“кодексу” — є дуже важким для виконання принци-
пом і психологічним навантаженням, і зрозуміло, 
що багато людей не витримують його. 

У цьому аспекті хочу зазначити, що, дійсно, у 
системі будь-яких інтеракцій є певні транскультурні 
цінності, які не підлягають сумнівам. Це, по-перше, 
життя людини, по-друге, допомога й підтримка 
слабких і, по-третє, діти — беззаперечна цінність. 
Це — сутність європейської цивілізації. Звісно, у 
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неї є цінності, які не є беззаперечними. Наприклад, 
об’єктом суперечок є деякі права людини, критерії 
“гідного” життя, специфічні форми споживання й 
самообмежень, ставлення до навколишньої приро-
ди, способи релаксації й усамітнення, переконання 
щодо обмежень народжуваності тощо. І саме вони 
радше стають об’єктом невизнання, несприйнят-
тя, критики, відторгнення і навіть ворожості. Але 
мультикультуралізм, як сучасна модель організова-
ного суспільства, — це європейська знахідка. Це — 
відкриття, яке відчиняє канали глобального порозу-
міння й визнання. І саме ця цивілізація є джерелом 
креативного продукування, технічного й наукового 
розвитку в планетарному масштабі. Її смисли й цін-
ності не можна ставити під загрозу, яка виникає в 
разі нерозумного, іноді абсурдного застосування 
вимог “моделі” (Otreshko, 2015).

Зараз усі зрозуміли, що наявні мультикультур-
ні настанови й приписи не мають змоги подолати 
декілька найбільш гострих проблем: наприклад, 
становища жінок у суспільному житті й деяких 
меншин (конфесійних, релігійних, гендерних, ет-
нічних тощо). На поверхні лежить ідея створення 
“нової людини”, людини з “цивілізаційними” якос-
тями. “Створення” нової людини є основною ідеєю 
комуністичної ідеології й практики. Ще І. Кантом 
було запропоновано перелік “цивілізаційних якос-
тей”, які реально можливо виховати. І цей метод 
вирішення проблем співіснування не є цілком уто-
пічним. Але в цьому розумінні не враховується 
факт того, що цивілізаційні якості не є атрибутом 
будь-якої культурної групи, і тоді стає можливим 
феномен “наступу варварів”, який уже не раз зни-
щував деякі, дуже миролюбні культури. Цивіліза-
ція повинна мати дієві інструменти самозахисту, і 
тому стільки вчених і політиків зараз у межах бага-
точисленних проектів міркують над проблемою до-
цільного поєднання культурних систем (Sudakova, 
2016, р. 207–215).

Проблемні комплекси практик реалізації 
мультикультурного проекту

У межах новітніх спроб осмислення суперечок 
сучасних процесів у контексті глобальних змін ціл-
ком зрозумілим є увага до декількох важливих про-
блемних комплексів. Це, по-перше, проблематика 
базових детермінант, які необхідно враховувати 
беззастережним прихильникам глобального муль-
тикультуралізму. До таких детермінант відносяться 

територіальний, релігійний, пасіонарний, туземної 
традиційності. Кожна з указаних детермінант має 
бути дослідженою, щоб не надавати підстав для де-
магогічних схвалень глобального гуманізму. Тобто 
варто обережно використовувати заклики до при-
мирення “всіх і назавжди” за допомогою “асиміля-
ції без примусу”, “збереження власної ідентичнос-
ті” з можливостю публічної презентації, “тотальної 
політкоректності” й “комплексу провини цивіліза-
ції перед іншими”. Лукавство полягає в тому, що 
політкоректність заважає визнати, що найбільш 
важливим, гострим і очевидним є культурне, еконо-
мічне й політичне протистояння між крайнощами 
ісламського світу і світу західного, європейського. 
Важко надіятись на те, що представники іслам-
ського світу колись погодяться на надання жінкам 
усіх прав і свобод, які є у чоловіків, що відмовлять-
ся від свого зверхнього ставлення до “гяурів”, до 
“невірних”, від традицій особливого ставлення до 
шлюбу, гігієни, алкоголю, сексуальності, регуляції 
народжуваності, поведінки європейських жінок. 
Зараз уже багато прикладів небезпек безмежного 
поблажливого ставлення до таких спільнот, воно 
іноді перетворюється в приниження, безмежне 
терпіння носіїв іншого культурного світу й не за-
вжди успішні намагання правового захисту саме 
європейських цінностей. Величезне досягнення 
європейської культури — правова система — аб-
страктні морально-гуманістичні заклики втілює в 
закони, у правові норми, які, до речі, передбачають 
кримінальне переслідування за нетолерантне став-
лення до іноетнічних, інокультурних, інших “іно”-
спільнот та особистостей. 

По-друге, це — проблема визначення основних 
сфер соціокультурного світу сучасних суспільств, 
у яких концентруються саме культурні протисто-
яння й конфлікти. Це сфери соціально-політич-
них, науково-ідеологічних, економічних, релігій-
но-ідеологічних, культурно-побутових, культур-
но-дозвіллєвих, культурно-художніх і мистецьких 
практик. Серед зазначених сфер, звісно, є такі, що 
базуються на протиріччях, які майже не підляга-
ють замиренню, і є такі, які демонструють певну 
погодженість, взаєморозуміння й солідарність. До 
першого вказаного типу такого переліку відносять-
ся всі ідеологізовані підсистеми. До другого — усі 
художньо-мистецькі, розважальні, дозвіллєві куль-
турні практики. Перші — найбільш конфліктоген-
ні, і варіанти мультикультурних вимог у цьому 
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просторі майже не діють, інші — легко долають ет-
нокультурні суперечки й перепони на ґрунті одно-
значно сприйнятних цінностей: свободи творчості, 
самовираження, права на художню, мистецьку кре-
ативність, несхожість, індивідуальність, ексклю-
зивність, незалежність у виборі моделі, матеріалу, 
засобів самопрезентації тощо. Проте, за винятком, 
наприклад, заборони в ісламському мистецтві ви-
користовувати в якості моделей живі істоти, Люди-
ну, Аллаха, Пророка.

По-третє, це — проблематика інтегративної 
сили нових або оновлених соціокультурних фено-
менів, які є майже однотипними для майже всіх 
культурних середовищ на планеті. Глобалізація на 
підставі інформатизації дуже швидко розповсюди-
ла такі явища, як віртуалізація, візуалізація, пре-
зентація, медіатизація. Усіма державами заволоділа 
потреба проведення міжнародних спортивних зма-
гань (олімпіади, чемпіонати з великої кількості ви-
дів спорту тощо) та участі в них; розквіт мистецтва 
вистав і перформансів, наприклад, святкування 
різного роду нагороджень (вручення премії Оскара 
дивляться сотні мільйонів людей на планеті, “Лю-
дина року”, “Кращий співак”, “Кращий лісоруб” 
тощо). Гі Дебор, відомий французький соціолог, 
не випадково називає сучасний світ суспільством 
спектаклю, презентації свят, які майже втратили 
етнічні ознаки: гумору, вогню, квітів, незалеж-
ності, парадів тощо; у всіх країнах діють ДОМИ 
МОДИ, навіть “високої моди”, з постійно діючи-
ми дефіле (зараз навіть у мусульманських країнах 
почали демонструвати жіночий одяг та з’явилися 
конкурси краси, моделі й модельний бізнес), у ве-
ликих містах — графіті, мурали з майже однако-
вими смислами. Особливого значення й масштабів 
набули технології організації флешмобів. Сучас-
ний комунікативний простір, простір спілкування, 
збагатився мережевими спільнотами, які легко до-
лають заборони й перепони як у позитивних, так 
і в негативних проявах; завдяки анонімності пору-
шуються традиційність і консерватизм міжгендер-
них, міжкультурних зв’язків. Феномен селфі набув 
глобальної розповсюдженості завдяки інтернету 
й можливості для людини презентувати себе, свій 
світ, свої примхи, досягнення, унікальність і суб-
станціональну спільність зі всіма людьми, пред-
ставниками будь-яких культур.

Особливо помітні зміни у сприйнятті інокуль-
турних цінностей завдяки поширенню впливів со-

ціальних медіа. Функціональна специфіка новітніх 
соціальних медіа-систем пов’язана, по-перше, з 
презентаційними практиками, з практиками фор-
мування й розповсюдження культурних, тобто ху-
дожніх, мистецьких, наукових, освітніх зразків, 
цінностей, настанов, які відповідають світовим 
перспективним культурним зразкам, що отриму-
ють соціальну легітимність і визнання у якості 
цілком реальних культурних досягнень; а по-друге, 
соціальні медіа функціонально сприяють форму-
ванню комунікативного простору взаєморозумін-
ня, соціальної злагоди як онтологічної основи куль-
туротворення, розвитку нової естетики культурних 
смислів життя людей у глобалізованому соціально-
му світі (Sudakova, 2016, р. 165–170).

В останнє десятиліття стало помітним, що в 
оцінках і кваліфікаціях мультикультурних практик 
і досвіду людство відходить від абстрактних мо-
ральних закликів і розповсюдження “безмежних” 
ідеалізованих дозволів у спілкуванні інокультур-
них спільнот. На “екранах” інформаційного буття 
з’являється бренд нового світоглядного підходу до 
вирішення завдання збереження та вдосконалення 
світової багатокультурності. Це новий різновид 
мультикультурного ставлення до життя: реалістич-
ний, або прагматичний, мультикультуралізм. Він 
має відмінності від “класичного”. Його найбільш 
очевидними властивостями є прагматизм, індиві-
дуалізація, персоніфікованість, самозахист.

Концепт транскультуралізму 
та проблеми модернізації політики 

інтеграції в полікультурних суспільствах
В останнє десятиліття посилився суспільний, 

політичний і навіть концептуальний критичний 
“наступ” на технології об’єднання й культурних 
“поступків” задля збереження миру за будь-яку 
ціну. Визнання й пропаганда “безперечної цінності 
абсолютно всіх етнічних, релігійних, конфесійних, 
гендерних, вікових культур” і “комплекс вини циві-
лізації перед туземними культурами” почали спри-
яти зростанню претензій представників таких куль-
турних спільнот на самодостатність, нав’язування 
цінностей саме таких культурних форм для інших 
представників населення конкретної країни, меш-
канців конкретної території. Полікультурність 
завжди є майданчиком соціальних і культурних 
напружень, суперечок, простором специфічної бо-
ротьби за пріоритети культурних зразків та ідеалів, 
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за належність до більш “високої”, більш “якісної” 
культури. Звідси виникають і поширюються ідео-
логеми національної (етнічної, релігійної, конфе-
сійної) зверхності, культурної величі, наслідком 
чого стають небезпечні настанови й дії щодо ле-
галізації культурного тиску, примусу, нав’язування 
культурних цінностей своєї групи іншим групам і 
спільнотам. Усвідомлення небезпеки таких проце-
сів потребує постійної уваги науковців, політиків, 
владних еліт і експертів, вимагає вироблення нової 
інтеграційної стратегії, яка в концентрованому по-
літичному смислі виявляється в модернізованому 
проекті мультикультуралізму.

Першою важливою особливістю нової моделі 
мультикультуралізму є те, що й вченими, і політи-
ками усвідомлюється необхідність суто раціональ-
ної (прагматичної) форми суміщення цілей і засобів 
правового, соціального, економічного й культур-
ного співіснування. Саме у раціональних, прагма-
тичних вимірах сучасні вчені й політики шукають 
можливі шляхи сполучення різних ціннісних і по-
ведінкових правил без загрози для цивілізованого 
світу. Вони представили п’ять найбільш можливих, 
але по-різному привабливих позицій. Це — ізоля-
ціонізм, асиміляція, м’який мультикультуралізм, 
жорсткий мультикультуралізм, апартеїд.

Позитивним у такій класифікації є те, що в ній 
виділені крайнощі, які дійсно небезпечні як для 
культури-реципієнта, так і для культури-донора. 
Можливо підкреслити, що акцентування на таких 
позиціях має смисл тому, що дозволяє робити пев-
ні порівняння. І хоча Україна не є вдалим прикла-
дом використання мультикультурної моделі, можна 
стверджувати, що застосування такої схеми для ви-
явлення стану міжкультурних відносин в Україні 
може слугувати підґрунтям для об’єктивних оцінок. 
Наприклад, в останні роки країна стала майдан-
чиком дуже жорстких протистоянь: причому, на-
самкінець, етнічних, але, насамперед, культурних, 
ідеологічних, психологічних. За ідеологізованими 
(тобто культурними, бо ідеологія — компонент 
культури) комплексами псевдонаукових, менталь-
них, почуттєвих настанов суспільство поділяється 
на специфіковані великі угрупування. Формули по-
ділу: “Україна самодостатня, самостійна країна” 
/ “Україна залежна, нерозумна, потребує опіки, 
сусідського патронату”, “європейський вибір” / 
“російсько-азійський вибір” тощо.

Стає зрозумілим, що з бачення мультикультур-

ної політики, як інструмента встановлення конвен-
ціонального, правового суспільного порядку, вияв-
ляється, що ці культурні розбіжності є суттєвими 
й ефективним для вирішення проблеми є втілення 
політики ізоляціонізму на Донбасі. У Донецькому 
окупованому регіоні фактично знищуються куль-
турні групи, які висловлюють думку про українську 
перспективу. Це — позиція апартеїду. Центральна 
Україна демонструє м’який мультикультуралізм. 
Без жорсткої регламентації, без примусу за 10 — 
15 років незалежності значно зріс авторитет укра-
їнської мови, вона поширилась, хоча й зараз меш-
канці Києва переважно використовують російську 
мову і це нікому не заважає у спілкуванні. Процеси 
асиміляції поступово розгортаються на південних 
і західних регіонах України. Там мешкають люди, 
які повністю є російськомовними, але українську 
розуміють, у них поступово зникає вороже ставлен-
ня до українства. Приклади застосування суворого, 
або жорсткого, мультикультуралізму в легітимному 
полі України не спостерігаються. Загалом, дійсно, 
за виявленими критеріями можна вивчати стан со-
ціокультурного розвитку міжкультурних взаємин 
на теренах України. Тобто у межах першої осо-
бливості спостерігається чітке визначення базових 
ознак різновидів мультикультурних стратегій, які 
визначились у практиці застосування.

Другий важливий аспект специфічного змісту 
новітніх форм мультикультурної ідеології та по-
літики полягає в тому, що в суті своїй суспільна 
природа людини виявляється в тому, що ідентифі-
кувати себе як людину суб’єкт завжди може тіль-
ки з ракурсу бачення себе в дзеркальному іншому. 
Опозиція “свій”–“іншій” є джерелом виникнення 
й укріплення самості, індивідуальності людини, її 
“Я”. Практика порівняння й поєднання себе з іншим 
є джерелом саморозвитку особистості. Це твер-
дження безумовне і навіть банальне. Тому, взагалі, 
мультикультуралізм не є чимось абсолютно новим 
у еволюції людства. Онтологія цього феномену іс-
ториками не завжди визнається ефективною. На-
силля, примус, тиск на інших, дійсно, ефективніші, 
але їхні наслідки жахливі, і те, що зараз людство, 
звісно поступово, схиляється до мультикультурних 
форм співіснування, можливо, є початком дійсно 
“світлого майбутнього”.

Третя особливість виявляється в усвідомленні 
глобальним суспільством наявності суто особис-
тісного виміру мультикультурної політики. Варто 
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вказати, що культурні невизнання інших спільнот 
мають складне психологічне й ментальне підґрун-
тя, коли не тільки “чужі”, а й “свої” порушують 
межі бажаної комунікації і створюють зони не-
бажаного спілкування. Тим більше це стосуєть-
ся “інших”, “чужих”. Тобто соціальні психологи 
констатують феномен дискомфорту від “надлишку 
іншого”. Цей факт давно й переконливо фіксують 
кримінологи. У місцях позбавлення волі засуджені 
страждають від ізоляції, тобто покарання відбува-
ється шляхом обмеження волі й спілкування. Але 
не тільки. Покарання посилюється нав’язуванням 
небажаного спілкування зі злочинцями в таборах, 
багатомісних камерах тощо. Соціальні психологи 
небезпідставно застосовують особистісні почуття 
до соціальних груп. Дійсно, спільноти також мо-
жуть відчувати дискомфорт не тільки від спілку-
вання з іншими, але й просто від їх присутності. І 
звідси пояснення намагань ізолюватись, скоротити 
коло спілкування, обмежити його простором до-
мівки, двору, вулиці, міста, країни. Звісно, не по-
трібно продовжувати цей перелік. Але не варто й 
не враховувати того факту, що кордони виникають 
невипадково. Саме вони фіксують простір “свого” 
й саме їх захищають усі держави, бо найважливі-
шою функцією країни є захист своїх громадян. Але 
світ змінюється. Глобальні переміщення великих 
мас людей потребують нових рішень, нових почут-
тів “свого” й сприйняття “інших”, а це потребує й 
нових форм саморегуляції і самообмежень. Вимо-
ги справедливості в самозахисті, допомоги іншим 
також набувають нових форм. Пошуки їх поєднан-
ня, дієвості формул “терпимість з порозумінням” і 
“терпимість без порозуміння” є актуальним завдан-
ням для політиків і науковців.

Зазначені явища свідчать про постійний рух 
і екстраполяцію інтеграційних практик. У цьому 
процесі майже відсутня політика і свідома “регу-
ляція” каналів постачання й отримання інформації 
(контроль чи цензура). Інтернет-культура формує 
всезагальну обізнаність представників майже всіх 
соціальних, культурних спільнот на планеті. Уні-
кальні масштаби доступності інформації обумов-
люють знайомство, звикання й використання вели-
чезної кількості транскультуних надбань: техніка, 
гаджети, етикетні норми, одяг, речи, які є однаково 
значущими для всіх культурних систем на плане-
ті. Це — технологічні алгоритми й мови, медійні, 
трансляційні й презентаційні техніки, феномени ре-

клами, стилі спілкування, ексклюзивна й професій-
на лексика, вульгаризми та жаргонізми. Усе це — 
транскультурні цінності і, одночасно, поле можли-
вого розуміння й культурного взаємовизнання.

Наприкінці не можна не вказати на те, що дуже 
важливою є для українського суспільства, експер-
тів, еліти, потреба в концептуальному обґрунту-
ванні цінності накопиченого наукою комплексу 
понять, ідей і смислів як джерела та ресурсу онов-
лення, модернізації, критичного осмислення євро-
пейських мультикультурних практик. Це комплекс 
уже традиційних у цивілізованому світі соціально-
гуманітарних цінностей: “мультикультуралізм”, 
“конвенціональність”, “солідарність”, “толерант-
ність”, ненасилля. Прагматизм нової мультикуль-
турної ідеології пропонує використання понять 
більш реалістичного змісту, таких як “м’яка сила”, 
“ворожа культура”, “ризики сусідства”, “недотор-
канність кордонів”, “мовна/лінгвістична війна”, 
“інформаційна війна”, “культурна експансія” тощо. 
Мультикультурні, тобто інтеграційні процеси, у су-
часному українському соціокультурному просторі 
зараз важко визначити на тлі деформованої війною 
традиційно миролюбної свідомості, тобто особли-
вого суспільного стану, коли одночасно укріплю-
ється національна та культурна ідентичність і в той 
же час посилюється схвальне ставлення до політи-
ки й ідеології, які орієнтують населення на етніч-
не, релігійне, мовне протистояння. За останні роки 
зменшилися настрої терпимості, відбувається ра-
дикалізація свідомості, складні тренди стикаються 
в дотепер солідарних групах і спільнотах. Пошук 
засобів подолання розбіжностей і навіть ворожості 
лежить у площині визнання цінності миру як цін-
ності першого порядку.

Висновки. Поняття “інтеграція”, “інтеграційні 
процеси”, “інтеграційні стратегії” складають смис-
лове ядро концептуальних визначень у аналітич-
них пошуках відповідей на запити людства щодо 
перспектив співіснування в глобалізованому світі. 
У якості категоріального (семантичного) аналога 
понять “єдності” або “єднання” термін “інтеграція” 
має значущість абстракції високого рівня як відо-
браження в суспільній свідомості визначення гло-
бального об’єктивного процесу поряд із такими, як 
“соціалізація” та “культурна репродукція”. Онто-
логічне підґрунтя будь-якої спільноти будується на 
свідомих або несвідомих регуляторах забезпечення 
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співіснування, тому інтеграційні стратегії склада-
ють базові вимоги “культурної моделі виживання”.

Раціональні пошуки засобів забезпечення мир-
ного співіснування різних культурних спільнот, 
посилення потреби в науковому обґрунтуванні 
інтеграційних стратегій обумовлені в наші часи 
складним становищем благополучних за економіч-
ними й соціальними показниками регіонів, країн, 
пов’язаним з масовими переселеннями представ-
ників інших культур, мов, релігій, рас, етносів, 
націй. Тобто потреба досліджувати полікультурні 
суспільства детермінована об’єктивними умовами. 

Інноваційна інтеграційна стратегія спирається 
на величезну інформаційну науково-теоретичну 
основу мультикультурного проекту. В історії ідеї 
“соціального миру” є фундаментальне світоглядне 
підґрунтя у вигляді релігійних настанов миролюб-
ства, людяності, терпимості, прощення, ненасилля; 
є мудрі вимоги здорового глузду; є висновки теорій 
акультурації та культурної дифузії; є сучасні дослі-
дження психологів, філософів, соціологів, культу-
рологів. Нову інноваційну лінію пропонує наукова 
спільнота в постмодерністському контексті, пред-
ставники якої висвітлюють протиріччя теоретич-
них “рецептів” і небезпеку практичного втілення їх 
у життя. На підґрунті постмодерністського аналізу 
поширюється вплив транскультурної методології 
культурологічних досліджень.

В умовах глобалізації етноси, нації, релігії втра-
чають кордони й поліетнічність, полірелігійність, 
полікультурність стають нормою в планетарному 
просторі. Інтеграційним стратегіям (у тому числі 
пошуку прагматичного, раціонального осмислення 
досвіду використання “вимог” мультикультурної 
ідеології) немає альтернатив. Зараз майже всі сус-
пільства шукають межі й обсяги сполучень “різно-
го” з врахуванням наслідків. Потрібні новітні інтер-
претації “здобутків” і “втрат”. Ядром інтеграційної 
стратегії повинні стати соціальні технології, які зо-
рієнтовані на правову регуляцію й конвенціоналіза-
цію в суто правовому, технологізованому режимі.

Фактом модернізації методології вивчення про-
блем міжкультурного співіснування є ідея транскуль-
туралізму. Її не варто абсолютизувати, але в новітніх 
наукових дослідженнях транскультурна методологія 
набуває поширення та привабливості намагання-
ми посилити критичне ставлення до гуманістичної 
віри в природну доброту людини, у “природні пра-
ва” людини й громадянина, критикою класичного 

гуманізму та його еволюції в постгуманізм. Саме 
постгуманістична ідеологія відображає фактор на-
пруженості між домінуючими групами в суспільстві, 
додає можливості еволюційного стрибка, переходу 
до нової ідентичності, яка “не закосніє відповідно 
до заповітів статі, віку, етнічної приналежності або 
сексуальності”, коли культура постає ресурсом для 
звільнення особистості, засобом нового розуміння 
мультикультурного режиму співіснування.

Транскультуральна парадигма висвітлює різ-
ні модуси культури, засоби вивчення історичних 
форм мовних (лінгвістичних) комунікацій, тран-
скультурного мислення, яке спирається на увагу до 
зростаючої недоторканності соціальних груп, до 
ілюзій, які створюються масовими рухами людей, 
телевізійною “картинкою”, інформацією зі всього 
світу. Транскультуралізм тісно пов’язаний із широ-
ким полем дискусій, з глобалізацією та інтернаціо-
налізацією.

В останні роки Україна стала полем культурно-
го і збройного протистояння. Нагальною є потреба 
в концептуальному обґрунтуванні для українсько-
го суспільства, експертів, еліти, соціокультурної 
цінності накопиченого й повсякденним досвідом, і 
наукою комплексу понять, ідей і смислів як джере-
ла та ресурсу оновлення, модернізації, критичного 
осмислення європейських мультикультурних прак-
тик. Тому пошук засобів подолання або зниження 
конфронтаційності повинен продовжуватись у на-
прямі загального суспільного усвідомлення зна-
чення фундаментальних цивілізаційних цінностей 
як імперативів виживання. 

У культурних “арсеналах” будь-якого сус-
пільства завжди є архетипові (традиційні) та 
з’являються нові феномени з великим потенціалом 
інтеграційності; їх потрібно виявляти й транслю-
вати. Це — технологічні алгоритми, інформаційні 
й презентаційні техніки, медійні комплекси, фено-
мени свят, моди, глобального спорту, етикетні кон-
структи, стилі спілкування, ексклюзивна профе-
сійна лексика, глобальна (у цей час — англійська). 
Величезного значення набувають нові художні й 
мистецькі форми. Усе це — сукупність сучасних 
реальних “горизонтів розуміння й визнання”. З них 
складається фундамент культури глобальної єд-
ності, і тому пошук засобів подолання ворожості 
лежить у площині визнання цінності миру як цін-
ності першого порядку.
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Summary. The article deals with the innovative theoretical problems related to the research of the prospects for the further development 
of the integrative multicultural practices and the harmonization of intercultural communications in the multicultural societies of the 
modern world  under economic, political, and cultural globalization. The author presents the characteristic of the conceptual evolution 
of the idea of   multicultural coexistence and analyses the cognitive potential of the concepts of acculturation and cultural diffusion in the 

Valentyna Sudakova 
The Transcultural Projections of the Strategies of Global Integration of the Contemporary Multicultural Societies 

Аннотация. В статье исследуются актуальные теоретические вопросы, связанные с определением перспектив дальнейшего 
развития интеграционных (мультикультурных) практик и проблем гармонизации межкультурных коммуникаций в поликультурных 
обществах современного мира. Автором представлена   характеристика концептуальной эволюции идеи мультикультурного 
сосуществования и осуществлен анализ классических и современных научных концепций в культурологической и социологической 
науках. Обосновывается научная значимость обобщения полученных знаний о практиках применения интеграционных проектов 
в организации общественного порядка современных обществ. Выявлена важность сочетания постмодернистского, социально-
психологического и неоинституционалистского подходов к исследованию различных способов предупреждения межкультурных 
конфликтов в современных поликультурных обществах.

В статье аргументирована целесообразность более широкого использования в науке концепта транскультурализма, который 
имеет перспективы стать действенным методологическим инструментом познания реальности новейших интегративных 
практик. Автором выявляются специфические проблемные комплексы транскультурных исследований: это 1) проблематика 
базовых детерминант, которые ограничивают глобальный универсализм мультикультурной политики; 2) проблематика 
определения наиболее конфликтных сфер поликультурного мира; 3) проблематика интегративной силы новых или обновленных 
социокультурных феноменов. По мнению автора научная разработка данной проблематики будет способствовать созданию 
новой концептуальной модели транскультурной интеграции как основы становления культуры глобального единства. 
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cultural and sociological studies. The scientific significance of generalization of the specialized knowledge concerning the real practices 
of realization of the multicultural projects into the processes of organizing the social order of modern societies under the contexts of 
increasing the global social movements of the forced and voluntary character of various ethnocultural groups and communities is argued.

The article substantiates the need for wider use in scientific studies the concept of transculturalism which has distinct perspectives 
to become an effective methodological tool to provide the non-violent coexistence of interacting ethnocultural communities presenting 
different national-states and regional unions. The author identifies specific problematic complexes of transcultural studies paying attention: 
1) to the problem of basic determinants that restrict the global universalism of multicultural politics; 2) to the problem of identification of 
the most conflicting spheres of the contemporary multicultural world; 3) to the problems of the integrative potential of new socio-cultural 
phenomena. Further scientific researches will contribute to the creation of a new conceptual model of the transcultural integration of 
contemporary societies.

Keywords: multicultural society, multiculturalism, cultural diffusion, intercultural conflict, transculturalism, non-violent coexistence, 
multicultural space, language and information wars.The article substantiates the need for wider use in scientific studies the concept of 
transculturalism which has distinct perspectives to become an effective methodological tool to provide the non-violent coexistence of 
interacting ethnocultural communities presenting different national-states and regional unions. The author identifies specific problematic 
complexes of transcultural studies paying attention: 1) to the problem of basic determinants that restrict the global universalism of 
multicultural politics; 2) to the problem of identification of the most conflicting spheres of the contemporary multicultural world; 3) to the 
problems of the integrative potential of new socio-cultural phenomena. Further scientific researches will contribute to the creation of a 
new conceptual model of the transcultural integration of contemporary societies.

Keywords: multicultural society, multiculturalism, cultural diffusion, intercultural conflict, transculturalism, non-violent coexistence, 
multicultural space, language and information wars.
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Анотація. Запропоновано обмежене визначення міфу як необхідно-
го щаблю розвитку абстрактного мислення на основі інтерпретації син-
кретичної мовної багатозначності через метонімічне її розшарування 
на явні й приховані значення і побудову віртуального світу. Евристика як 
розв’язування пошукових завдань в умовах невизначеності використовує мі-
фологічні образи як теоретичні фікції, експериментальні умисні похибки, 
робочі гіпотези. Театральна інтерпретація має за взірець евристичний по-
шук прообразів для суб’єктів дії.    

Ключові слова: теоретична фікція, абсурд, кодекс, експеримент, син-
кретизм, герменевтичне коло, метонімія, казуїстика, робоча гіпотеза.    

Визначення проблеми. У попередній статті було виявлено 
посередницьку місію театру й драми як сполучної ланки між 
міфопоетичною та художньою картинами світу (Yudkіn, 2018, 
р. 26) і відзначено роль евристики як такої інтерпретації тек-
сту, що, на противагу “герменевтичному колу” — невпинному 
перегляду взаємин цілого та частковостей, виводить за його 
межі до метатексту, відсилаючи від суб’єктно-предикатних 
відношень до прототипів (Yudkіn, 2018, р. 21). Цей висновок 
суголосний тлумаченню міфу саме як евристичного знаряддя, 
якому присвячена ціла низка дисертаційних досліджень. Від-
значалося, зокрема, евристичне, пошукове значення звертання 
до антропоморфних та тілесних (соматоморфних) образів мі-
фології1 та до синкретичного значення як засобу унаочнення 
досліджуваних предметів2. Виявляється схожість міфологічно-
го тлумачення події як відтворення прообразу та евристичних 
пошуків прототипу події3, фаталістичних тенденції міфології в 
тлумачення залежності перебігу подій від зовні незначних об-
ставин та гри випадковостей у евристичному процесі4, тлума-
чення міфологічного коловороту часу як відкриття невідомих 
можливостей майбуття та виходу за межі нездоланності часу5. 
У міфі вбачають “дорефлексивні установки” світосприйняття, 
що визначають “горизонт” евристичного пошуку (Galanina, 
2013, р. 129), а відтак міфологеми переосмислюються як до-
слідницьке знаряддя6. Синкретична культура в цілому, до якої 
належить міф — джерело багатозначності, а відтак пошукових 
можливостей евристики7. Особливо продуктивними виявля-
ються “міфологічні конструкти” в педагогічній практиці, вико-
нуючи роль своєрідних евристичних орієнтирів8. Відзначалася 
і проблемність міфу як джерела евристичного процесу, а відтак 
його взаємини з загадками9. До цього переліку можна додати, 
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що класична евристична проблема лабіринту має 
міфологічне походження.    

Однак, незважаючи на неозору літературу, при-
свячену міфології та міфотворчості, питання про 
визначальні їхні ознаки залишаються дискусій-
ними. Приміром, Р. В. Демчук, констатуючи цей 
стан речей, відзначає, що “міф неможливо спрос-
тувати”, оскільки “міф є тотальним і може витлу-
мачити кожний сюжет у модусі своєї концепції”, 
звідки висновок, що “міф — не просто текст,… 
а вид світосприйняття, що структурує і культу-
ру, і суспільство” (Demchuk, 2017; Il'icheva, 1984; 
Kolesov, 1990; Lescheva, 2010; Lifshic, 1979). З та-
ким розширенням поняття міфу важко погодитися. 
Насамперед, зазначимо, що вся історія наукових 
відкриттів є нічим іншим, як спростуванням міфів: 
досить згадати Коперника, який виступив проти 
геоцентричного міфу Птолемея, Колумба, який 
відкриттям Америки розвіяв міфологію трьох час-
тин світу, або встановлення механізмів кровообігу 
Гарвеєм. Старі міфи виявилися недостатніми, щоб 
“перетлумачити” нові відкриття. Загалом універса-
лізація міфології має свою історію в розвитку фі-
лософської думки. Зрештою, Ф. Шеллінг, обґрун-
товуючи тезу про абсолютну міфологію, яка нібито 
передує мові, змушений був вдатися до міфу про 
Вавилонську вежу, відтак впадаючи до хибного 
кола — аргументуючи міф міфом (Schelling, 1989, 
р. 271). Тому для адекватного тлумачення міфоло-
гії необхідно внести обмеження самого розуміння 
міфу, а відтак уточнити взаємини міфотворчості з 
евристикою.    

Основний зміст. Окреслюючи визначальні 
ознаки міфу, варто, насамперед, вказати на його 
вербальну основу. Міф невіддільний від слова, 
на чому наголошували як О. О. Потебня10, так і 
О. Ф. Лосєв11. Міфом можуть уважатися лише 
тексти, придатні для вербалізації. Відтак міф вини-
кає як дериват мовної картини світу, як її похідне 
утворення, тобто — необхідний щабель розвитку 
її інтерпретації. Постаючи в процесі такої інтер-
претації мови, міф утворює особливий мовний 
ідіолект, зокрема, поряд з поетичними ідіолектами 
фольклору. Зі свого боку, запускаючи такий процес 
деривації сенсів, міфотворчість не зупиняється, по-
роджуючи з первинних міфів вторинні, зокрема, 
міфи індивідуальної творчості12. Інтерпретаційна 
концепція міфу як продукту мовної деривації про-
тистоїть ритуальній теорії його походження, яка 

не витримує критики вже тому, що ритуальні фор-
ми поведінки широко розповсюджені в тваринно-
му світі (приміром, у птахів та котів під час т. зв. 
шлюбних сезонів), натомість жодних прослідків 
міфології не спостерігається. Більше того, міф не 
лише несумірний з ритуалом за мірою абстракції, 
він не завжди сумісний і з практичною діяльніс-
тю, що засвідчено численними спостереженнями 
над трудовими навичками т. зв. відсталих племен 
і було головним аргументом для спростування тези 
Л. Леві-Брюля про існування особливого “дологіч-
ного” первісного мислення13. Отже, міф — це, на-
самперед, особлива, вихідна, базова інтерпретація 
мови. На противагу визначенню міфу як “хвороби 
мови” (за висловом одного з засновників роман-
тичної міфологічної школи М. Мюллера) можна 
було б казати радше про “прабатьківський гріх”, 
про “успадковані вади”, що зумовлені придатністю 
мови виражати не лише істину, але й брехню, не 
лише відкривати правду, але й приховувати її.

Така мовно-інтерпретаційна основа міфу вияв-
ляється і в тому, що він розвивається з фундамен-
тальної властивості слова — багатозначності, полі-
семії, закоріненої в самій специфіці мовної картини 
світу — гомоморфізмі відображення предметного 
середовища. Більше того, міф реалізує первинний 
різновид багатозначності, заснований на семантич-
ному синкретизмі, для чого було запропоновано 
поняття т. зв. синкретеми (Pimenova, 2013, р. 46), 
де немає протиставлення первинного та перенос-
ного значення, на відміну від нормативних тропів, 
а відтак виявляється семантична неподільність, що 
передбачає умовивід (т. зв. інференцію) для визна-
чення актуального сенсу виразу. Такий умовивід 
викликає до життя метонімічні ряди семантичних 
переходів, що розгортаються в тексті14. Такий ви-
нятковий зміст метонімії для розвитку синкретич-
ної багатозначності зумовлюється тим, що ком-
позиційний принцип комплементарності, допо-
внення відсутніх значень стає основою побудови 
міфологічного тексту15. Провідна роль метонімії 
пов’язана і з тим, що основу синкретизму стано-
вить осмислення власного тіла — соматоморфізм 
(Yudkіn, 2003). Тоді заміна частковостей (pars pro 
parte) стає вихідним джерелом розвитку абстрагу-
вання (abstractum pro concreto)16. Визначення міфу 
О. Ф. Лосєвим як розгорнутого імені здійснюється 
в метонімічному ряді.  

Наочну демонстрацію заміни одного змісту ін-
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шим метонімічним шляхом можна знайти в давніх 
японських поетичних мініатюрах, де закономір-
ності міфологічного мислення збережені повною 
мірою. Такий приклад наводить М. І. Конрад. Ви-
хідний текст має такий дослівний сенс: “Бачу: сук-
ні тут, які призвичаївся одягати, їхні боки на ві-
тру теліпаються …”. Як пояснює дослідник, тут 
скрізь метонімічно зміщується значення: “…герой 
бачить, як теліпаються на вітру боки дорогоцінно-
го одягу (він зі столиці), згадує … про столицю”, 
а відтак далі розгортається “ціла низка омонімів 
та інакомовлень: … бік сукні і дружина; призви-
чаюватися до носіння одягу й до людини (у сенсі 
міцного любовного зв’язку) … У результаті одер-
жуємо другий сенс вірша: “Думається мені: там в 
столиці далеко — мила дружина”” (Konrad, 1991, 
р. 545). За описом одягу на вітру міфологічне мис-
лення приводить образ коханої дружини в столиці. 
У сучасній лінгвістиці такий спосіб побудови ви-
сновків з текстових даних на основі відомої адре-
сатові інформації іменується інференцією (рекон-
струкцією неявного знання шляхом умовиводу), 
натомість наявність такого другого плану для міфу 
є нормою, що не потребує спеціальних операцій. 

Саме така ж наявність другого плану оповіді 
як норма міфологічного мислення становить одну 
з провідних мотивів творчості Г. Сковороди. Ось 
приклад з діалогу “Кольцо”, де майже докладно 
відтворюється послідовність щойно наведених 
міркувань: “Афанасій: … для чего Бог изобража-
ется колесом? Яков: Он начинает все — не начи-
нается, тем есть начало; … А.: Для чего же сіе 
начало образуется зміем? Я.: Для того, что змій 
в кольцо свивается, притом и острый взор име-
ет …” (Skovoroda, 1973, р. 395–396). Тут наочно 
демонструється принцип наявності двох світів, 
видимого й невидимого, зовнішнього опису й вну-
трішніх сутностей, заснований на синкретичній 
багатозначності мови, про що докладно йдеться у 
діалозі Г. Сковороди “Разглагол о древнем міре”: 
“… вели поставить вкруг себе сотню дзеркал вен-
цем. … един твой телесный болван владеет со-
тнею видов … Однако же телесный наш болван и 
сам есть едина токмо тень истиннаго человека” 
(Skovoroda, 1973, р. 313). Ідея протиставлення ви-
димого світу як тіні справжньої суті  становить тут 
метаморфозу міфологічного світорозуміння у дусі 
барокової казуїстики (де перероблялися концеп-
ції платонізму), в основі чого лежить значеннєвий 

синкретизм мови. У відомому прикладі О. О. По-
тебні — образ “хмари — небесні корови” як троп 
дає лише інакомовлення, але як міф це зіставлення 
світів видимого і справжнього.     

Саме з такою подвійністю сенсу й метонімічною 
домінантою міфологічної семантики пов’язане вже 
відзначена варіантність текстів міфу, зокрема, від-
сутність Urtext’у, вихідного джерела, яке було б ін-
варіантом, а відтак виявлення в міфотворчості по-
значається загальним морфологічним принципом 
метаморфізму, взаємним перетворенням як текстів, 
так і міфологічних істот (Yudkіn, 2018, р. 26). Звід-
си ж випливає також потенційний характер міфоло-
гічних образів: оскільки в кожний момент мовлен-
ня актуалізується лише одне зі значеннєвих мож-
ливостей слова, то всі інші значення становлять 
його семантичний потенціал, окреслюючи картину 
“можливих світів”. Водночас міф не тотожний фан-
тастичній вигадці як такій, диктуючи ставлення до 
можливого як до актуального. Синкретична багато-
значність виявляється і в особливій інтенціональ-
ності міфологічних образів, де каузальна, причин-
но-наслідкова залежність подій персоніфікується 
і осмислюється як волевиявлення міфічних істот, 
їх інтенцій17. Міфологія становить терен потенцій 
та  інтенцій можливих світів. Звідси вже випливає 
ключове значення інтерпретації як цілеспряму-
вання та актуалізації можливостей, що становить 
передумову самого існування міфу. У найвужчому 
значенні так витлумачена інтерпретація постає тоді 
як визначення актуального предикату — реми (що 
не збігається з формальним присудком речення), 
але не обмежується цим завданням. Можливі світи, 
створені міфом на основі мовної багатозначності й 
мовленнєвих намірів, підлягають дослідженню в 
уявному міфологічному просторі. Адекватним від-
повідником його стає утопічний простір театраль-
ного кону. От чому драма замінює міф в нову епоху.  

Таким чином, з семіотичного погляду міф являє 
собою корпус (і водночас кодекс) текстів, поро-
джений як дериват, похідний результат особливої 
інтерпретації первинно закладеної в мові синкре-
тичної багатозначності, передусім — метонімічних 
переходів соматичних, тілесних найменувань. Міф 
описує те, що уявляється можливим, а не наявним, 
як світ не здійснених потенцій та нездійсненних ін-
тенцій, як віртуальний світ. Він демонструє прооб-
раз теоретичної фікції як допоміжного пізнаваль-
ного знаряддя в науці, стаючи своєрідною школою 
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формування абстрактного мислення. Продуктив-
ність фікцій як дослідницького інструменту було 
докладно обстежено в кантіанстві (досить згадати 
Г. Файхінгера, засновника німецького кантівсько-
го товариства 1904 року, який впровадив самий 
термін фікціоналізм, та його колеги Е. Кассірера, 
творця концепції міфу як вияву символічного мис-
лення). Ця віртуальна основа міфу з необхідністю 
випливає з властивостей самої мови й становить 
необхідний щабель їхнього розвитку як джерела 
абстрактного мислення. Міф продукує фікції як 
передумову змістовних абстракцій.

Осмислення міфологічного синкретизму в пло-
щині протиставлення видимого та невидимого сві-
тів, поверхневого опису та глибинної суті має своїм 
наслідком розвиток заперечення як ще однієї осно-
ви міфу. Таке перетворення семантичного переходу 
в протиставлення наочно засвідчено однією осо-
бливістю фольклорної поетики, відомої, за харак-
теристикою О. І. Дея, як “слов’янська антитеза — 
структура типу: питання з припущенням + запере-
чна відповідь” (Dei, 1978, р. 193). У наведеному ав-
тором прикладі з балади питання описує видимість 
(білі птахи), натомість відповідь розкриває суть 
(татарський полон): “Що ся в полі забіліло — Ой 
чи гуси, чи лебеді? Тепер гуси не літають, Ні лебеді 
не плавають. То татари полон женуть …” (Dei, 
1978, р. 202). Ще один приклад, уже без питань і 
відповідей, але з заперечним паралелізмом, засвід-
чує лірична пісня: “І сюди гора, і туди гора, Поміж 
тими крутими горами котилась зоря. Ой то ж не 
зоря — дівчина моя …” (Dei, 1978, р. 226). Два зна-
ченнєві плани — видимий і справжній — подано 
тут так, що один заперечує інший.  

З негації випливає специфічна антитетичність 
міфу, відома як архаїчний дуалізм, світоспоглядан-
ня через бінарні опозиції — взаємні заперечення і 
табу. Саме на основі міфологічного мислення роз-
виваються образні протиставлення, контрасти, аль-
тернативи. Гра симетрій та їхніх порушень, відома, 
зокрема, у неолітичній геометричній орнаментиці, 
репрезентує один з виявів цієї загальної власти-
вості міфу. Вихідним кроком тут було формуван-
ня системи табу в мовній картині світу. Звідси ви-
пливає і загальне поширення такого прийому по-
будови міфологічних текстів, як інверсія, зокрема, 
“перевертання світу”, побудова “світу навпаки” в 
карнавалі, перевертання відношень (у тому числі 
театральне травесті). Інверсія лежить у самій осно-

ві необхідної умови міфу — дива як заперечення 
природного, вірогідного, вмотивованого перебігу 
подій, як антитези природі. Містерія як основна 
форма побутування міфу завжди доповнюється 
пародією. Принцип інверсії має мовне походжен-
ня і пов’язаний з формуванням метамови (Yudkіn, 
2017). Саме з інверсії виводяться уявлення про лі-
нійну впорядкованість (т. зв. індуктивні множини), 
що стають вихідним кроком у розгортанні еврис-
тичних процедур (наочний приклад — шукання 
шляху в лабіринті). Джерелом негації було усві-
домлення особистої смертності, тлінності всього 
сущого, що передається разом з мовною картиною 
світу дитині близько п’ятого року життя. Тому 
в основі міфу лежить не звичайне заперечення, а 
саме граничний його випадок, доведення до край-
ньої межі як підстава негації. Існування подається 
тут як заперечення небуття, як член антитези з по-
двійним запереченням, що несе ризик нігілізму18. 
Саме такий підхід становить основу казуїстики як 
бази барокової естетики, де істина доводиться шля-
хом т. зв. конфутації — спростування заперечень. 

У світлі дуалістичності міфу спеціального 
значення здобуває такий універсальний наслідок 
синкретичної полісемії як ефект невизначеності 
(засвідчений, зокрема, риторичною фігурою анти-
емфази та граматичними інфінітивами), який вияв-
ляється в текстах різної природи, зокрема, вербаль-
них і музичних19. Для виразу неозначеності вже 
Арістотель впровадив поняття третього, доданого 
члена (συµβεβηκοσ) як подвійного заперечення 
водночас істинності твердження та брехливості20, 
що виводить за межі двозначності. У словесному 
способі виразу цьому відповідає половинна або не-
повна предикація (Yudkіn, 2018), коли залишається 
проблемним, чи шукана властивість є відчуженим 
предикатом, чи невід’ємним атрибутом предмету. 

Проблемність і неозначеність як вияв багато-
значності зумовлюють у масштабі міфологічного 
тексту його багатомірність, зокрема, багатоголос-
ся. Саме з симетрії та асиметрії протиставлень 
розвивається ієрархія як особливий випадок аси-
метричних відношень — протиставлення центру 
та периферії. Саме в міфі як інтерпретації мовної 
багатозначності вперше формується фабула, а від-
так дистанційний зв’язок подій оповіді на відстані 
як реалізації різних можливостей, закладених у ха-
рактері міфологічних персонажів. Міфічні уявлен-
ня про долю, фатум як наперед визначений перебіг 
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подій визначають невідворотність ситуацій завдя-
ки синкретичному суміщенню можливостей та їх-
ньому розкриттю в процесі оповіді. Неозначеність 
сенсу становить основу далекодії окремих мотивів 
оповіді, їхню придатність до розгортання на відста-
ні після їх згадування в оповіді: профетичні, про-
рочі мотиви (такі, як визволення Прометея Гера-
клом) — наочне підтвердження такої укоріненості 
далекодії у багатозначності, проблемності образу. 
Особливості мотивації дії, пов’язані з багатознач-
ністю і виявляються в далекодії окремих мотивів у 
міфологічному тексті, як чинники багатомірності. 
Вихідна синкретична багатозначність диференцію-
ється не лише на видимий та невидимий світи, але 
і в послідовність мотивів діяння.  

Зі свого боку, в міфології універсальна тексто-
ва неозначеність обертається не лише антитезами, 
але й екстремальними, доведеними до межі конт-
растами, зокрема, такою властивістю міфу, як ката-
строфізм. Міф має справу не з будь-якою вигадкою, 
не з фантастикою, а саме з граничними речами, та-
кими як життя і смерть, буття і небуття. Так само, 
як у драмі катастрофа (або тріумф) викликає ефект 
катарсису, міф розрахований на співчуття. З екс-
тремальності міфу випливає і його інтегральність: 
він завжди стосується цілої світобудови, а не по-
одиноких подій, як казка, він покликаний виявити 
суттєве, оминаючи подробиці. Звідси випливає та-
кий феномен міфу, як абсурд. Формула Тертуллі-
ана (“вірую, оскільки абсурдно”) фіксує саме цю 
особливість міфологічного мислення, але у ХХ ст. 
її майже дослівно відтворив А. Ейнштейн (“якщо 
ідея у перший момент не здається абсурдною, вона 
безнадійна”) для терену наукових теорій. Наявність 
абсурду, що спирається на потенційність значень, 
відрізняє міфологічну оповідь від реалістичного 
опису подій. Узагальнення абсурду становить кон-
цепція дива як спонтанного, неймовірного перебігу 
подій. Спонтанність усвідомлюється і через образи 
долі, особистого життєвого шляху, через перебіг 
випадковостей та фатальний збіг подій.   

Звідси випливає сугестивність міфу, його сприй-
няття через навіювання (фасцінацію), а не переко-
нання. Відповідно містерія, подання інформації як 
таїни становить необхідний продукт міфологічного 
мислення. Виникаючи як мовний дериват, як осо-
бливий ідіолект, міф постає як шифр для втаємни-
чених, а відтак передбачає також ініціацію — фор-
мування кола носіїв-ключів до його відчитування. 

На основі міфу створюється своєрідна конспірація, 
коло втаємничених у сенс його ідіолекту21. Міф 
подає карту невідомої частини світу, свого роду 
зворотного боку місяця, окреслюючи проблеми й 
завдання для майбутнього дослідження. Міфоло-
гічний абсурд перетворюється у новому вигляді в 
театрі на трагічну провину (αµαρτηµα) або комічну 
помилку, якими ініціюється драматична дія.

Нарешті, міф (так само як і фольклор) стано-
вить замкнену й самодостатню систему, кодекс, 
що, зрештою, випливає з його зумовленості мов-
ною картиною світу. Вихід за межі міфу рівнознач-
ний переходу до іншої мови, що вимагає перекладу. 
Так само, як і казка, він репрезентує стереотипну, 
репродуковану систему персонажів і сюжетів, ко-
дифіковану в каноні, витворює свою риторику з її 
парадигматикою. Тому він постає як метатекст від-
носно конкретних оповідей, побудований з елемен-
тів парадигми. Саме на ці властивості міфу спи-
ралася барокова казуїстика, відкриваючи продук-
тивність т. зв. автореферентних текстів, замкнених 
своїми внутрішніми відсиланнями. З морфологіч-
ного погляду міфологічне мислення характеризу-
ється такою властивістю, як автоморфізм, замикан-
ня внутрішнім світом. Самодостатність його вияв-
ляється у тому, що для усіх можливих запитань є 
готові відповіді. Своєю чергою, з антитетичності й 
замкненості міфу випливає і провідне місце само-
заперечення — зокрема, буття тут утверджується 
як заперечення небуття у дусі згаданого нігілізму. 
Воно демонструється, зокрема, прийомом анти-
фрази, що лежить в самій основі театрального 
мистецтва й засвідчений одним з найдавніших па-
радоксів — “брехун” (“я брехун”, — сказав брехун) 
(Yudkіn, 2018, р. 23).

Саме замкненість міфологічного світу виявляє 
внутрішню антагоністичність його уявлень, що ви-
пливає з відомих логічних теорем К. Геделя про 
суперечливість завершених, повних теоретичних 
систем. Відкриті казуїстикою ефекти самозапере-
чення, антифрази стають внутрішнім джерелом 
необхідності перевірки міфологічних уявлень, а 
відтак розмикання міфологем. Уже відзначена не-
сумісність міфу з практичними діями, зі свого 
боку, стає джерелом критики міфу ззовні, з боку 
життєвого досвіду. У цілому міфології з її рито-
рикою протиставляється критика експерименталь-
ним і прозаїчним мисленням, яка, своєю чергою, 
становить не механічне її усунення, а діалектичне 
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зняття, переймаючи й переосмислюючи окремі її 
аспекти. Міфологеми постають тепер в значенні 
експериментальних робочих гіпотез, зокрема, но-
сіїв абсурду, необхідних для пошукових процедур. 
Експеримент звертається до абсурду як предмету 
випробування, маючи справу з інформацією, напе-
ред визначеною як неістинна: приміром, помилки 
вимірів або нечутливості приладів спостереження 
оцінюються сучасною наукою не як неістотний, 
вартий знехтування елемент пізнання, а як необ-
хідний чинник взаємодії спостерігача з об’єктом22. 
Запрограмована неістинність становить вихідну 
умову як міфотворчості, так і експериментального 
досліду. Умисна помилка абсурду вживається при-
наймні у двох логічних процедурах, що особливо 
широко культивувалися бароковою казуїстикою і 
були покладені в основу евристики — у зведенні 
до абсурду (reductio ad absurdum) та міркуванні 
від протилежного, спростування заперечень (конт-
рапозиції, що відповідає риторичній конфутації). 

Така трансформація міфологічного мислення 
помітна вже у виникненні театрального мистецтва, 
де унаочнення міфу має ту ж експериментально-
екзаменаційну мету, що й уточнення слова в худож-
ній прозі — перевірку чинності образів та дієвості 
їх риторики. Саме тут міфологія виявляє вже від-
значену збіжність з евристикою. Для евристики як 
інтерпретаційної процедури визначення актуаль-
них предикатів становить лише вихідний крок для 
віднесення характерів та ситуацій до прототипів 
за межами даного тексту, які описуються кодексом 
міфологем. Так само як корпус казок у фольклорі 
визначає репертуар сюжетів, парадигматику мож-
ливих характерів і ситуацій, міфологічний кодекс 
можливих, невірогідних подій пропонує своєрід-
ний каталог див (що засвідчено, приміром, у жи-
тійній літературі, в описах діянь чудотворців). 
Водночас, коли герменевтична інтерпретація, де 
оповідь в кожний конкретний момент подається як 
відповідь на приховані питання щодо цілого, має 
універсальне поле застосування, то евристика осо-
бливо суголосна умовам саме драматичного тексту. 
Будова драми збігається з евристичним процесом 
шукання рішення, зокрема, уже тим, що момент 
упізнавання (анагнозис) відповідає евристично-
му осяянню (приміром, стан т. зв. саторі в дзен-
буддизмі) — знахідці шуканого. Вихідний абсурд 
(у тому ж таки дзен-буддизмі — т. зв. коан, загад-
кова притча) у вигляді трагічної вини або комічної 

помилки збігається з ініціальним моментом еврис-
тичного пошуку23. Тут, зокрема, пускове значення 
здобувають міфологічні карнавальні образи пере-
вернутого “світу догори ногами” (mundus inversus) 
або казкових небилиць з їх формулами “неможли-
вості” (impossibilia). Але особливо істотним для 
драми є наявність “другого плану” — цілковитого 
відповідника міфологічного невидимого світу, зо-
крема, незримо присутніх суб’єктів дії, прихованих 
рушіїв подій. Вони стають цілком явними в му-
зичному театрі, де саме те, що не назване словом, 
окреслюється музикою24. Саме цей трансцендент-
ний щодо слова прихований план дії виявляється 
суголосним завданням пошуку прототипів характе-
рів і ситуацій, так що точкою сходження евристики 
та міфології стає музичний театр.     

Далі, стартовим моментом евристичного проце-
су є визначення пошукового завдання у вигляді т. 
зв. морфологічної карти або скриньки, де зіставля-
ються шукані властивості, параметри25 предметів 
(суб’єктно-предикатні відношення), що відповідає 
драматичній перипетії або попередньому випро-
буванню героя в чарівній казці, у якій постає про-
блема визначення актуального предиката (у най-
простішій схемі детектива — віднесення преди-
ката вини до того чи іншого суб’єкта). Фінальний 
момент, до якого спрямована драма — відкриття 
невідомого, визначається латинським висловом 
“передбачай кінця” (respice finem). Саме з цим 
спрямуванням в майбуття пов’язане евристичне 
правило, назване принципом Паппа (за іменем ан-
тичного математика Паппа Олександрійського): 
розглядати фінал так, наче його вже досягнуто й 
завдання вирішено26. Суголосність практиці теа-
тру, де саме “від кінця”, від уявного досягнутого 
результату будується дія і виконавський малюнок 
акторів, підкріплюється і таким евристичним при-
йомом, як заміна одного завдання іншим, так що 
вибудовується ланцюжок посередницьких кро-
ків27. Відоме в акторській практиці поняття при-
стосування — дії, спрямованої на досягнення 
далекої мети — становить приклад такого еврис-
тичного опосередкування завдання заміною його 
іншим. Метонімічний ряд, типовий саме для мі-
фологічного мислення, суголосний евристичному 
принципу індуктивного наведення, коли частко-
вість дає дороговказ для розв’язання загальніших 
завдань28. Саме тут виявляється особливо істотна 
точка сходження міфу, театру та евристики: адже 
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комплементарна композиція міфологічного тексту, 
заснована на доповненнях метоніміями, пов’язана 
з неозначеністю як фундаментальною властивістю 
інтерпретованого тексту. Як відомо, взагалі екс-
периментальна перевірка гіпотез завжди часткова, 
тому один експеримент повинен доповнюватися 
іншим, і саме так доповняльні взаємини станов-
лять джерело неозначеності29.   

Отже, такі ознаки міфології, як зіставлення сві-
тів видимого та невидимого (театральний “другий 
план”), кодифікація картини світу як парадигми 
(подібно до театральних амплуа), спрямування по-
дій від стартового абсурду через перипетії до фі-
нального відкриття (будова драми), нарешті, осмис-
лення невизначеності (в т. ч. абсурду) у зв’язку з 
комплементарністю тексту (поступове розкриття 
обставин у театрі) — усе це виявляється спільним 
з театральною інтерпретацією і евристикою. Якщо 
евристична фікція знайденого рішення (згаданий 
принцип Паппа), аналогічний театральній практи-
ці починати драму з кінця30, відповідає міфологіч-
ному віртуальному світу, то виведення невизначе-
ності з доповнюваності має ще більш універсальне 
значення, виявляючи спільність зі світоглядними 
фізичними принципами  доповнюваності  та  не-
визначеності. Евристичне значення умисних по-
милок, абсурдних робочих гіпотез відповідає комп-
лементарності метонімічного ряду міфологічного 
тексту, де породжується місця невизначеності. 

Саме такі місця становлять особливий інтерес 
для інтерпретації. Коли в деяких поетичних ідіо-
лектах концепт “річ” тлумачиться саме як місце не-
визначеності (Lescheva, 2010, р. 13), то, приміром, 
у такому хрестоматійному прикладі театральної ін-
терпретації, як роль Лариси (“Безпосажна” О. Ост-
ровського), саме надання йому визначеності, від-
криття героїнею, що до неї ставляться як до речі, 
стає поворотним моментом дії. Саме нехтування 
цією обставиною, зокрема, зумовило прорахунок 
екранізації твору (“Жорстокий романс” Е. Рязанова 
1984 р.), де фактично героїня ототожнюється не з 
річчю, а з лялькою для забави31. Це ж стосується й 
іншого персонажа, її антагоніста Паратова, який у 
попередній екранізації (Я. Протазанов, 1936 р.) ін-
терпретувався як іпостась гоголівського Ноздрьова 
(у його уста, зокрема, вкладалася фраза “арифме-
тика замість душі” (Arlazorov, 1973, р. 247)), що 
суперечить чітко обрахованій поведінці, влучно 
окресленій київським режисером К. П. Хохловим: 

“Це природжений ділок, навіть картярський шу-
лер” (Zyukov, 1985, р. 123).   

Ці приклади демонструють, що в центрі уваги 
евристичної інтерпретації, яка в перетвореному 
вигляді демонструє прояви міфологічного мислен-
ня, перебуває, насамперед, суб’єктна перспектива, 
виявлення можливостей суб’єктів дії. Зокрема, це 
стосується реконструкції “досценічного життя” 
персонажів, їх життєвого досвіду. Таким шляхом 
ішов, зокрема, Ю. Юр’єв, працюючи над втіленням 
Арбеніна (“Маскарад” М. Лермонтова). Для свого 
тлумачення образу актор знайшов альтернативну 
гіпотезу, що йшла всупереч поточним уявленням 
про образ у дусі мелодраматичної версії Отелло, 
запропонувавши тривалу паузу32. Варто відзначи-
ти, що так само семихвилинну паузу  зуміла про-
вести на кону київська актриса О. Полевицька в 
ролі Лізи (“Дворянське гніздо” І. Тургенєва), ви-
правдана прощанням з минулим життям33.    

Цікава з евристичного погляду сценічна доля 
балету “Спартак” А. Хачатуряна. Його першу ви-
ставу (1956 р.) було закроєно як утілення міфу про 
боротьбу титанів, утіленого, зокрема, на вівтарі з 
Пергаму, який надихнув режисера Л. Якобсона 
на мальовничу, сповнену ілюстративними подро-
бицями інтерпретацію. Цей евристичний пошук 
спрямовував і виконавця головної ролі Аскольда 
Макарова на прообрази античної пластики34. Ціл-
ком іншу міфологему було взято за прототип для 
вистави Ю. Григоровича (1968), де уславилася пара 
виконавців — К. Максимова (Фрігія) і В. Васильєв 
(Спартак), а в центрі опинилися не ідеї титаніч-
ності, а героїка боротьби за право на кохання, що 
дало підставу історичній достеменності проти-
ставити універсальні ідеали людяності35. Нарешті, 
автор цих рядків був свідком вистави балету Ана-
толія Шекери на кону Львівського оперного театру 
(1965) і, тоді як учень випускного класу Львівської 
музичної школи, мав честь спілкуватися з компо-
зитором, який, виступивши як диригент у виста-
ві, люб’язно погодився на запрошення до зустрічі 
директором школи Ол. Дм. Тищенком. На відміну 
від двох попередніх інтерпретацій тут орієнтиром 
евристичного пошуку була ідея боротьби, що зрос-
тала до всесвітнього масштабу. Зокрема, Фрігія у 
виконанні Н. Слободян інтерпретувалася як образ 
одвічної скорботи, увиразнюючи трагічний пафос і 
закликаючи до боротьби. Ця вистава виявилася не 
лише сучасною, але й суголосною скульптурному 
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військовому меморіалу Д. П. Крвавича, створеному 
в ті ж роки.     

Нарешті, про спрямованість евристики театраль-
ного виконавства на джерела характерів, на виявлен-
ня їх здібностей та намірів свідчить досвід роботи 
над персонажами. Прикладом такої пошукової ді-
яльності може бути робота над інсценізацією проза-
їчних творів, де сценічні портрети вимагають спеці-
ального текстового опрацювання. Особливо утруд-
нюється таке завдання у тих письменників, які пода-
ють різнобічну характеристику своїх персонажів, як 
Л. Толстой36, зокрема, у інсценізації “Анни Карені-
ної”. Образ Кареніна, створений М. Кедровим, був 
наслідком саме евристичного процесу, відмінного 
від того, яким ішов його попередник Н. Хмелев з 
його сатиричним образом37. Знахідкою стала буден-
ність, звичайність поведінки героя як пересічного 
представника чиновництва відповідного рангу. Така 
нейтральність зовнішності дає підставу заглибитися 
у внутрішній світ героя, виявити там боротьбу добра 
і зла. Трагедія відбувається, насамперед, в глибині 

душі — таке рішення пропонує ця інтерпретація38.
Висновки. Міфологія як необхідний щабель 

розвитку абстрактного мислення виникає на основі 
синкретичної, неподільної мовної багатозначності 
через формування уявлень про видимий і невиди-
мий світи з віртуальними фікціями і демонстра-
цію антитез, доведених до абсурду як складових 
замкненого кодексу текстів. Будова міфологічного 
тексту, позначена доповнюваністю та невизначе-
ністю, суголосна новочасним уявленням про еврис-
тичну роль експериментальних похибок. Евристи-
ка переосмислює ці риси міфологічного мислення 
як висування і перевірку робочих гіпотез, що зна-
ходить плідне поле застосування у виконавському 
мистецтві. Сама будова драми відповідає фазам ев-
ристичного процесу, зокрема, перипетії постають 
як пошукові завдання, а момент відкриття істини 
збігається в евристичному пошуку і в театральній 
грі. Суголосність евристики театральній інтер-
претації виявляється в спрямуванні на прообрази 
суб’єктів дії, дослідження їхніх можливостей. 

1 Оскільки “архетипічна інформація знімається з соматичних структур” (Kosarev, 1996, р. 31).   
2 “Міфологія є явленна людині безпосередня дійсність”  (Kosarev, 1996, р. 29).
3 У міфі “завершена подія (архе) не міститься в минулому, вона присутня у всіх звичних для профаного часу вимірах”, що спів-
відноситься “з відмовою синергетики від понять суворої детермінованості та оберненості постулюванням імовірності як одного 
з умов самоорганізації” (Tychkin, 2012, р. 237, 239). 
4 Для евристики “в точках біфуркації … система, перебуваючи в стані крайньої нерівноваги, надзвичайно сприйнятлива до малих 
збурень … така тенденція характерна й для логіки розгортання подій у міфі” (Tychkin, 2012, р. 240). 
5 Оскільки “міф прагне подолати час, утверджуючи здібність людини звернутися до трансцендентного … Повернення до точки 
першоджерела не означає монотонного повторення того ж самого циклу, а становить імпульс для народження нового, досі не 
бувалого стану речей” (Tychkin, 2012, р. 241).
6 Адже “міфологічні елементи не просто присутні в науковому пізнанні, а збільшують евристичні можливості самої науки” 
(Razd'yakonova, 2009, р. 17).
7 Ідеться, зокрема, про те, як у міфі формуються “спільні … для евристики вигадки про боротьбу хаосу з космосом” (Il'inova, 
2012, р. 189).  
8 “Міфологічні конструкти можуть виступати ... засобом виразу ціннісного аспекту … У разі науково-педагогічного пізнання 
вони категорично не можуть (не повинні!) бути його результатом” (Maznichenko, 2018, р. 20).  
9 Відзначається “здібність до евристичного оновлення і прогнозування (… якщо загадка — це питання, що потребує відповіді, то 
міф — відповідь, що вимагає питання)” (Bogdanov, 2001, р. 166). 
10 За категоричним висловом О. О. Потебні, “для мене цілком немислимо, як можна припускати існування міфу поза словом” 
(Potebnya, 1976, р. 444). 
11 “Отже, міф не є історичною подією як такою, але він завжди є словом” (Losev, 1994, р. 151).  
12 На розмежування вихідних і похідних міфів вказував вже О. М. Веселовський, який “послідовно розрізняв міф як первинне 
джерело розвитку поетичних образів і як його побічний результат” (Toporkov, 1997, р. 377), і таке ж розрізнення первинних і 
вторинних міфів розвивав Р. Барт (Bart, 1989, р. 103).  
13 “Найвідсталіші тубільці островів не живуть у міфі, коли вони будують свої каное. Вони роблять це за всіма правилами первіс-
ного інженерного мистецтва” (Lifshic, 1979, р. 28).
14 Відбувається, за М. В. Піменовою, “побудова метонімією синтагми (а не парадигми)” (Pimenova, 2015, р. 407). 

Примітки:
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15 Оскільки “метонімія — знак, який заміщає пропущене” (Kolesov, 1990, р. 33). 
16 Оскільки “древня людина змушена була передавати в мові загальне через окреме”, то, як наслідок, “абстрактне узагальнення 
може бути передано тільки через троп”, а такий семантичний перехід визначається взаємною заміною частин: “Зв’язок за суміж-
ністю, навіть зв’язок за схожістю — усі були метонімічними, а тому не відчувалися як нерівноцінні” (D'yakonov, 1990, р. 24, 29, 
39).  
17 “Основним змістом міфу, його ядром є завжди якесь діюче начало … за своєю волею — principium volens” (D'yakonov, 1990, 70).
18 “ … небуття абсолютне, а буття відносне … Небуття як самопричина заперечує само себе. Небуття небуття є буття” (Chanyshev, 
1990, р. 161-162).
19 Напрочуд влучно це спостеріг В. Ф. Одоєвський у одному фрагменті (О способах выражения идеи, 1832): “… слово просить 
іншого, це слово третього, і так до безконечності … ви бачите ряд слів як геометричну безконечну прогресію, у якої не можете 
відшукати останнього члена … Отже, повинна бути якась інша мова … Її властивість — невизначеність … мова музики найбіль-
ше наближена до цієї внутрішньої мови” (Odoevskii, 37).
20 Це “привнесене (не необхідне) проміжне (середнє) між однозначно обумовленими так і ні” (Brusencov, 2002, р. 55), де, зокрема, 
“y не може бути відносно x ні необхідно властивим, ні невластивим” (Brusencov, 2003, р. 318). 
21 Зазначимо, що й засвоєння рідної мови немовлям також становить ініціацію — її перехід до віку дитини. 
22 “Неможливо провести жодного спостереження без збурювання об’єкту”, тому “похибки — істотна риса картини світу, яку 
варто враховувати в теорії” (Brilljujen, 1966, р. 87, 151).
23 Зокрема, у реконструкції життєпису персонажів драми такий евристичний момент дуже влучно окреслений М. Р. Резниковичем 
як “підніжка долі” — біографічна травма (Yudkin, 2017).    
24 Промовистим видається тут спостереження над “Скнарим лицарем” С. Рахманінова за О. Пушкіним: “Барон в “Скнарому ли-
царі” незримо присутній і керує дією ще до появи його на сцені. У музиці це відчутніше, ніж у драмі, завдяки здатності музики 
виражати прихований підтекст дії” (Keldysh, 1973, р. 258).  
25 “Параметри … описують характерні особливості і функції виробу … Можливі варіанти являють собою описи способів … до-
сягнення параметрів” (Hill, 1973, р. 72).
26 За цим принципом, “вважай зробленим те, що треба зробити … припустивши, що умови задачі цілком виконано” (Poia, 1961, 
р. 76). Відтак процес здійснюється “розв’язуванням задач з кінця” (Poia, 1961, р. 132-133).
27.Мета опосередкування — “обійти перешкоди, які не можна подолати безпосередньо” (Poia, 1961, р. 82). 
28 “Індукція підказує дедукцію, окремий випадок підказує загальний доказ” (Poia, 1975, р. 72).  
29 “Додатковість має своїм природним наслідком невизначеність” (Brilljujen, 1966, р. 89).
30 Промовиста тут порада О. М. Толстого, засвідчена в спогадах: “Якщо ви задумали п’єсу, напишіть кінець п’єси. Одержали 
кінець — сідайте і швиденько напишіть все інше” (Rozenfel'd, 1982, р. 173).
31 Завдяки купюрам “ні в чому не виявилася душа Лариси, її збентежене і горде … серце, що зіткнулося зі  страшною правдою 
про світ” (Yur'ev, 1948, 1 р. 25).
32 “Розкривши себе Ніні, він невільно став вірити у своє повне переродження … у мене з’явилася потреба зробити паузу, щоб 
вкласти в себе попередній стан, відійти від нього і зажити іншим” (Yur'ev, 1948, р. 647).  
33 “Такі паузи звичайно здаються вічністю. Полевицька насичувала цю сцену такою глибиною переживання, що глядачі, затаму-
вавши подих, стежили за кожним її рухом” (Horodyskyi, 1961, р. 104).
34 Актор “був здатний у скульптурній пластиці передати горіння духу”, зокрема, через відповідні пози: “У стрибках позування 
розмивалося і лише на землі знову концентрувалося в своїй скульптурній завершеності … Танцювальний монолог будувався на 
різних формах renvercée — руху, що ніби як спіраль скручувало тіло танцюриста. Ця спіраль рішучо випростовувалася в стриб-
ках” (Il'icheva, 1984, р. 110, 114).
35 Тут “маленький острівець мужності в безмежному морі страждань … образні мости в перспективу часу … Сила цього балету 
… в моральному пафосі ідей”(L'vov-Anohin, 1976, р. 49).
36 “Складним характеристикам Толстого взагалі дуже важко знайти сценічний еквівалент” (Freidkina, 1975, р. 365).
37 Він “нагадував … карикатуру Кустодієва на Победоносцева” (Freidkina, 1975, р. 367). 
38 “Цей Каренін любить Анну безперестанку … Звідси непослідовність учинків” (Freidkina, 1975, р. 376).

1. Арлазоров М .С. Протазанов. Москва: Искусство, 1973. 
280 с.
2. Барт Р. Избранные работы. Москва: Прогресс, 1989. 
616 с.
3. Богданов К. А. Повседневность и мифология. Исследова-
ния по семиотике фольклорной действительности. СПб.: Ис-
кусство, 2001. 437 с. 

1, Arlazorov, M.S. (1973). Protazanov. Moskva: Iskusstvo. (in 
Russian) 
2. Bart, R. (1989). Izbrannye raboty. Moskva: Progress. (in 
Russian)
3. Bogdanov, K.A. (2001). Povsednevnost' i mifologija. 
Issledovanija po semiotike fol'klornoj dejstvitel'nosti. SPb.: 
Iskusstvo. (in Russian)

Література / References:



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

38

4. Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. 
Москва.: Мир, 1966. 272 с. 
5. Брусенцов Н. П.  Интеллект и диалектическая триада. 
Искусственный интеллект, 2002, №2. С. 53–57. 
6. Брусенцов Н. П. Трехзначная интерпретация силлогистики 
Аристотеля. Историко-математические исследования. 2-я се-
рия. Вып. 8 (43). Москва.: Янус-К, 2003. С. 317–327.  
7. Галанина (Раздьяконова) Е. В. Эвристическая роль мифа в 
неклассической науке. Известия Томского политехнического 
университета. Философия, социология и культурология. 2013. 
Т. 322. № 6. С. 127–130.  
8. Городиський М. П. Київський театр “Соловцов”. Київ: 
Держвидав образотворчого мистецтва, 1961. 124 с. 
9. Дей О.І. Поетика української народної пісні. Київ: Наукова 
думка, 1978. 250 с.  
10. Демчук Р. В. Метаморфози міфологічного. МАГІСТЕРІ-
УМ. Культурологія. 2017. Вип. 68. С. 14–21. 
11. Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. Мо-
сква: Наука, 1990. 248 с. 
12. Зюков Б. Б. Константин Хохлов. Київ: Мистецтво, 1985. 
162с.  
13. Ильинова Е. Ю. Мифология как эвристический прием ин-
терпретации когнитивной картины мира. STUDIA LINGUISTICA. 
Антропологическая лингвистика: проблемы и решения. 
Вып. XXI. СПб.: Политехника-Сервис, 2012. С. 184–194. 
14. Ильичева М. А. Аскольд Макаров. Ленинград: Искусство, 
1984. 158 с.
15. Келдыш Ю. В. Рахманинов и его время. Москва: Музыка, 
1973. 472 с. 
16. Колесов В. В. Общие понятия исторической стилистики / 
Историческая стилистика русского языка. Петрозаводск, 1990. 
(Петрозаводский гос. университет им. О. В. Куусинена). С. 16–36.
17. Конрад Н. И. Японская литература в образцах и очерках. 
Репринтное издание. (Ленинград: Издание института живых 
восточных языков им. А. С. Енукидзе. 1927). Москва: Наука, 
1991. VIII, 552 с. 
18. Косарев А. Ф. Мифология и ее эвристическая значимость: 
формы человеческого бытия и способы его постижения в ис-
торической перспективе. Автореф. дис. … д.филос.н. СПб., 
1996. 36 с.  
19. Лещева А. Н. Природа текстовой категории “неопреде-
ленность” (на материале лирики И. Бродского). Автореф. дис. 
к.филол.н. Екатеринбург, 2010. 22 с.  
20. Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. Мо-
сква: Искусство, 1979. 582 с. 
21. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / Лосев А. Ф. Миф. Число. 
Сущность. Москва: Мысль, 1994. С. 5–216.  
22. Львов-Анохин Б. А. Мастера Большого балета. Москва 
М.: Искусство, 1976. 240 С.  
23. Мазниченко М. А. Эвристический потенциал педагогичес-
кой мифологистики. Автореф. дис. … д.пед.н. Москва, 2018. 
(Институкт стратегии развития образования РАО). 37 с.
24. Одоевский В. Ф. Из записной книжки / Одоевский В. Ф. О 
литературе и искусстве. Москва: Современник. С. 33–38.  
25. Пименова М. Вас. Устойчивые единицы древнерусского 
текста: семантика и структура. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. 2013. Вип. 18. С. 45–50. 
26. Пименова М. Вас. Синкретемы с устойчивым книжным 
атрибутом в памятниках XVII в. Языковые категории и 
единицы: синтагматический аспект. Материалы 11-й меж-
дународной конференции. Владимир, 2015. С. 406–4.10  
27. Пойа Д. Как решать задачу. Пер. с англ. В.Г. Звонаревой и 
Д.Н. Белла. Под ред. Ю.М. Гайдука. Изд. 2-е. Москва: Учпед-
гиз, 1961. 208 с. 

4. Brilljujen, L. (1966). Nauchnaja neopredelennost' i informacija. 
Moskva.: Mir. (in Russian)  
5. Brusencov, N. P. (2002). Intellekt i dialekticheskaja triada. Arti-
ficial intelligence, (2), 53–57. (in Russian)
6. Brusencov, N. P. (2003). Trehznachnaja interpretacija 
sillogistiki Aristotelja. Istoriko-matematicheskie issledovanija. 
(Ser. 2. 8 (43)). Moskva.: Janus-K, 317–327.  (in Russian)
7. Galanina (Razd'jakonova), E.V. (2013). Jevristicheskaja rol' mifa 
v neklassicheskoj nauke. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo 
universiteta. Filosofija, sociologija i kul'turologija. (Vol. 322. (6)),  
127–130. (in Russian)
8. Horodyskyi, M. P. (1961). Kyivskyi teatr «Solovtsov». Kyiv: 
Derzhvydav obrazotvorchoho mystetstva. (in Ukrainian)
9. Dei, O. I. (1978). Poetyka ukrainskoi narodnoi pisni. Kyiv: 
Naukova dumka. (in Ukrainian)
10. Demchuk, R. V. (2017). Metamorfozi mіfologіchnogo. 
MAGІSTERІUM. Kul'turologіya. (68), 14–21. (in Russian)
11. D'yakonov, I. M. (1990). Arhaicheskie mify Vostoka i Zapada. 
Moskva: Nauka. (in Russian)
12. Ziukov, B. B. (1985). Konstantyn Khokhlov. Kyiv: Mystetstvo. 
(in Ukrainian)
13. Il'inova, E. Yu. (2012). Mifologiya kak evristicheskii priem 
interpretacii kognitivnoi kartiny mira. STUDIA LINGUISTICA. 
Antropologicheskaya lingvistika: problemy i resheniya. (XXI). 
(pp. 184–194). SPb.: Politehnika-Servis. (in Russian)
14. Il'icheva, M. A. (1984). Askol'd Makarov. Leningrad: 
Iskusstvo. (in Russian)
15. Keldysh, Yu. V. (1973). Rahmaninov i ego vremya. Moskva: 
Muzyka. (in Russian)
16. ТKolesov, V. V. (1990). Obschie ponyatiya istoricheskoi 
stilistiki. Istoricheskaya stilistika russkogo yazyka. Petrozavodsk, 
16–36. (in Russian)
17. Konrad, N. I. (1927, 1991). Yaponskaya literatura v obrazcah 
i ocherkah. Reprintnoe izdanie. Leningrad: Izdanie instituta jivyh 
vostochnyh yazykov im. A. S. Enukidze; Moskva: Nauka. (VIII). 
(in Russian)
18. Kosarev, A. F.(1996). Mifologiya i ee evristicheskaya 
znachimost': formy chelovecheskogo bytiya i sposoby ego 
postijeniya v istoricheskoi perspektive. (Master’s tesis). SPb. (in 
Russian)
19. Lescheva, A. N. (2010). Priroda tekstovoi kategorii 
«neopredelennost'» (na materiale liriki I. Brodskogo). (Master’s 
tesis). Ekaterinburg. (in Russian)
20. Lifshic, M.A. (1979). Mifologiya drevnyaya i sovremennaya. 
Moskva: Iskusstvo. (in Russian)
21. Losev, A. F. (1994). Dialektika mifa. Mif. Chislo. Suschnost'. 
(pp. 5–216). Moskva: Mysl'. (in Russian)
22. L'vov-Anohin, B. A. (1976). Mastera Bol'shogo baleta. 
Moskva: Iskusstvo. (in Russian)
23. Maznichenko, M. A. (2018). Evristicheskii potencial 
pedagogicheskoi mifologistiki. (Master’s tesis). Moskva, Institut 
strategii razvitiya obrazovaniya RAO. (in Russian)
24. Odoevskii, V.F. Iz zapisnoi knijki. O literature i iskusstve. (pp. 
33–38) Moskva: Sovremennik. (in Russian)
25. Pimenova, M. Vas. (2013). Ustoichivye edinicy 
drevnerusskogo teksta: semantika i struktura. Naukovii vіsnik 
Hersons'kogo derjavnogo unіversitetu. (18), 45–50. (in Russian)
26. Pimenova, M. Vas. (2015). Sinkretemy s ustoichivym 
knijnym atributom v pamyatnikah XVII v. Yazykovye kategorii i 
edinicy: sintagmaticheskii aspekt. Materialy 11-i mejdunarodnoi 
konferencii. (pp. 406–410). Vladimir. (in Russian)
27. Poia, D. (1961). Kak reshat' zadachu. In V.G. Zvonareva, 
D.N. Bell, & YU. M. Gaiduk (Eds.). Ed. 2. Moskva: Uchpedgiz. 
(in Russian)



39

ІГОР ЮДКІНISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

28. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. Пер. 
с англ. И.А. Вайнштейна. Под ред. С.А. Яновской. Изд. 2-е, 
испр. Москва: Наука, 1975. 464 с.  
29. Потебня А. А. Из записок по теории словесности 
(фрагменты) / Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Москва: Ис-
кусство, 1976. С. 286–461. 
30. Раздьяконова (Галанина) Е. В. Миф как реальность и ре-
альность как миф: мифологические основания современной 
культуры: автореф. дис. … к.филос.н. Томск, 2009. 23 с. 
31. Розенфельд С. [Воспоминания] / Воспоминания об 
А. Н. Толстом. Изд. 2-е, допл. Москва. Советский писатель, 
1982. С. 164–172.  
32. Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х т. Київ: Наукова 
думка, 1973. Т.1, 532 с. 
33. Сурков Е. Д. Что нам Гекуба? Статьи. Москва.: Советский 
писатель, 1986. 392 с. 
34. Топорков А. Л. Теория мифа в русской филологической на-
уке XIX века. Москва: Индрик, 1997. 456 с. 
35. Тычкин П. Б. Эвристический потенциал мифа в контексте 
постнеклассического образа науки. Дисс. … к.филос.н. Томск: 
Томский гос. университет, 2013. 162 с. 
36. Тычкин П. Б. Эвристические аспекты категории событие в 
компаративистском анализе мифа и науки. Вестник науки Си-
бири. Серия В. Общественные науки. 2012 № 7 (2). С. 237–242.   
37. Фрейдкина Л. Раб в мундире и звездах / Михаил Никола-
евич Кедров. Статьи, речи, беседы, заметки. Статьи, воспоми-
нания о М.Н. Кедрове. Москва: Всероссийское театральное 
общество, 1975. С. 363–378.   
38. Хилл П. Наука и искусство проектирования. Методы проек-
тирования, научное обоснование решений. Пер. с англ. Ковален-
ко Е.Г. Под ред. к.тех.н. Венды В.Ф. Москва: Мир, 1973. 264 С. 
39. Чанышев А. Н. Трактат о небытии. Вопросы философии. 
1990 №10 С. 158–165.  
40. Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии. 
Соч. в 2 т. Т. 2. Москва: Мысль, 1989. С. 159–374. 
41. Юдкін І. М. Соматична семантика за етимологічними ма-
теріалами / Тіло в текстах культур. Київ., 2003. (НАН України. 
ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Український Етнологічний Центр). 
С. 196–204.   
42. Юдкін І. М. Етимологічні відкриття академіка Олександра 
Мельничука як основа морфології культури. Знакові постаті 
вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному са-
моствердженні України. Збірник статей міжнародної науко-
вої конференції. Київ. 25 травня 2017 року. Київ: ІМФЕ, 2017. 
С. 70–80. 
43. Юдкін І. М. Інтенція, ідіоматика, міф: до морфології 
драми. Культурологічна думка, 2018. № 14. С. 19–29. DOI: 
https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.19-29
44. Юрьев Ю. М. Записки. Письма, статьи, речи. Ленинград, 
Москва: Искусство, 1948. LVI, 720 с. 
45. Yudkin I. Hermeneutics, heuristics, morphology: the 
construction of metatext as the prerequisite for interpretation. 
Культурологічна думка, 2018. № 12. С. 20–29.    

28. Poia, D. (1975). Matematika i pravdopodobnye rassujdeniya. 
In I.A. Vainshteina, & S.A. Yanovskoi (Eds.). Ed. 2, corr. Moskva: 
Nauka. (in Russian)
29. Potebnya, A. A. (1976). Iz zapisok po teorii slovesnosti (frag-
ments). Estetika i poetika. (pp. 286–461). Moskva: Iskusstvo. (in 
Russian)
30. Razd'yakonova (Galanina), E.V. (2009). Mif kak real'nost' 
i real'nost' kak mif: mifologicheskie osnovaniya sovremennoi 
kul'tury. (Master’s tesis). Tomsk. (in Russian)
31. Rozenfel'd, S. (1982). [Memories ] Vospominaniya ob A.N. 
Tolstom. Ed. 2, corr. (pp. 164–172). Moskva: Sovetskii pisatel'. (in 
Russian)
32. Skovoroda, H. (1973). Povne zibrannia tvoriv u 2-kh t. (2 vol., 
Vol. 1). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)
33. Surkov, E. D. (1986). Chto nam Gekuba? Stat'i. Moskva: 
Sovetskii pisatel'. (in Russian)
34. Toporkov, A.L. (1997). Teoriya mifa v russkoi filologicheskoi 
nauke XIX veka. Moskva: Indrik. (in Russian)
35. Tychkin, P.B. (2013). Evristicheskii potencial mifa v kontekste 
postneklassicheskogo obraza nauki. (Master’s tesis). Tomsk: 
Tomskii gos. Universitet. (in Russian)
36. Tychkin, P.B. (2012). Evristicheskie aspekty kategorii sobytie 
v komparativistskom analize mifa i nauki. Vestnik nauki Sibiri. 
Seriya V. Obschestvennye nauki. 7 (2), 237–242. (in Russian)
37. Freidkina, L. (1975). Rab v mundire i zvezdah. Mihail 
Nikolaevich Kedrov. Stat'i, rechi, besedy, zametki. Stat'i, 
vospominaniya o M.N. Kedrove. (pp. 363–378). Moskva: 
Vserossiiskoe teatral'noe obschestvo. (in Russian)
38. Hill, P. (1973). Nauka i iskusstvo proektirovaniya. Metody 
proektirovaniya, nauchnoe obosnovanie reshenii. In Kovalenko 
E.G., & Vendy V.F. (Eds.). Moskva: Mir. (in Russian)
39. Chanyshev, A.N. (1990). Traktat o nebytii Voprosy filosofii. 
(10), 158–165. (in Russian)
40 Schelling, F.V.I. (1989). Vvedenie v filosofiyu mifologii. (2 vol. 
Vol. 2). (pp. 159–374). Moskva: Mysl'. (in Russian)
41. Yudkin, I. M. (2003). Somatychna semantyka za 
etymolohichnymy materialamy. Tilo v tekstakh kultur. (pp. 196–
204). Kyiv: NAN Ukrainy. IMFE im. M.T. Rylskoho. Ukrainskyi 
Etnolohichnyi Tsentr. (in Ukrainian)
42 Yudkin, I.M. (2017, may 25). Etymolohichni vidkryttia 
akademika Oleksandra Melnychuka yak osnova morfolohii kultury. 
Znakovi postati vitchyznianoi humanitarystyky v natsionalno-
kulturnomu samostverdzhenni Ukrainy. Zbirnyk statei mizhnarodnoi 
naukovoi konferentsii. (pp. 70–80). Kyiv: IMFE. (in Ukrainian)
43. Yudkin, I. M. (2018). Intentsiia, idiomatyka, mif: do morfolohii 
dramy. [Intention, Idioms, Myth: Towards the Morpholog y of 
Drama] The Culturology Ideas, 14 (2), 19–29. (in Ukrainian). 
DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.19-29
44. Yur'ev, Yu.M. (1948). Zapiski. Pis'ma, stat'i, rechi. Leningrad, 
Moskva.: Iskusstvo. (in Russian)
45. Yudkin, I. (2017). Hermeneutics, heuristics, morphology: the 
construction of metatext as the prerequisite for interpretation. The 
Culturology Ideas, 12 (2), 20–29.

Аннотация. Предложено ограниченное определение мифа как необходимой ступени развития абстрактного мышления 
на основе интерпретации синкретической языковой многозначности через ее метонимическое расслоение на явные и скрытые 
значения и построение виртуального мира. Эвристика как решение поисковых задач в условиях неопределенности использует 

Юдкин Игорь Николаевич 
Мифология и эвристика в теории интерпретации
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Summary. Mythology is the necessary stage in the development of abstract thinking based upon the interpretation of syncretic 
verbal polysemy. In opposite to the ritualistic approach, it has been stressed upon the incoherence of myth with practical activity as the 
construction of an imaginary virtual world where the motivation of events is represented as the consequence of intentions. It gives rise to 
the development of negation and entails the priority of antitheses and dualistic worldview inherited in the baroque casuistic devices of 
confutation. Syncretic polysemy is then reconceived as the indefiniteness, whereas the metonymic prevalence in mythological text entails 
its complementary construction. 

The principles of indefiniteness and complementarity are inherited in heuristics as the solution of search tasks under the circumstances 
of the lack of data. The mythological concept of absurd gives rise to preponderant experimental errors. The mythological opposition of 
visible and invisible worlds correlates with the concept of the latent information of the second plane in theatre as well as the codification in 
myth with that of situations and characters in theatre. The metonymic row of myth is reconsidered as the gradual disclosure of circumstances 
on stage. The priority in the heuristic approach belongs to the exploration of characters’ faculties and intentions for the construction of a 
dramatic subjective perspective with the searches for the prototypes of dramatis persona.  

Keywords: theoretical fiction, absurdity, code, experiment, syncretism, hermeneutic circle, metonymy, casuistic doctrine.

Ihor Yudkin 
Mythology and Heuristics in the Theory of Interpretation 

Стаття надійшла до редакції 22.04.2019

мифологические образы как теоретические фикции, экспериментальные преднамеренные ошибки, рабочие гипотезы. Театраль-
ная интерпретация опирается на образцы эвристического поиска прообразов субъектов действия. 

Ключевые слова: теоретическая фикция, абсурд, кодекс, эксперимент, синкретизм, герменевтический круг, метонимия, 
казуистика, рабочая гипотеза.
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СЕМАНТИКА МНОЖИН ЗНАКІВ НА ПАЛЕОЛІТИЧНОМУ 
АРТЕФАКТІ З ПЛУГАТЕЛЯ (ФРАНЦІЯ, БРЕТАНЬ)

Анотація. У дослідженні аналізуються множини знаків на двох 
палеолітичних пластинах із Плугателя (Бретань, Франція). Автор уважає, 
що ці множини передають фізіологічний цикл і цикл вагітності жінки-
богині та цикли Сонця й Місяця. Множини знаків (крапок) на артефакті 
мал.1 — 13, 10, 38 (40?) передають річний цикл Сонця (13х28=364) і двічі 
цикл вагітності — (10х28=280) і (40х7=280). Множини на артефакті мал. 2 
передають цикл Сонця (13), цикл жінки і місяця (28) і ще раз цикл Сонця 
(52х7=364). Для підтвердження цих висновків аналізується низка інших 
артефактів із зображенням бика й оленя, на яких присутні ці множини. 
На думку автора, представлені множини вважались сакральними. Вони 
зустрічаються на археологічних артефактах, народних орнаментах, а 
також у казках.

Ключові слова: артефакти із Плугателя (Бретань, Франція), множини 
знаків на артефактах палеоліту, сакральні множини.

Актуальність проблеми. У ЗМІ з’явилися світлини уні-
кальних палеолітичних артефактів («Arkheolohy rasskazaly 
ob otkrytyy»), знайдених французькими археологами під час 
розкопок гори Імператриці біля містечка Плугатель (Бретань). 
Вони являють собою пластини, на яких зображені коні та голо-
ва зубра. Нашу увагу привернули лінії, що складаються із кра-
пок (пунктирні лінії), які наявні на двох артефактах, та лінії, 
що подібно до променів відходять від голови зубра (рис. 1, 2).

Множини однотипних знаків (крапок, паличок, шевронів 
та ін.) часто зустрічаються на артефактах палеоліту. Вчені вва-
жають, що вони приховують кількісну інформацію, що ймовір-
но стосується циклів Сонця, Місяця та інших планет і фізіоло-
гічних циклів жінки. Однак семантика більшості з цих множин 
до цього часу не розкрита.

Мета статті. Виходячи із запропонованої автором гіпо-
тези сакральних множин, дати інтерпретацію множин крапок і 
ліній, що присутні на артефактах з Плугателя.

Праміф як ключ до розуміння архаїчної символіки й мно-
жин знаків. Автор виходить з того, що множини знаків різно-
го типу, які зустрічаються на артефактах пізнього палеоліту й 
пізніших епох є складовою частиною міфології давніх людей. 
Цю міфологію ми умовно називаємо праміфом, допускаючи, 
що основні її ідеї поділяли всі або більшість людських спіль-
нот того часу. Концепцію праміфу автор виклав у низці статей, 
що були надруковані в щорічнику “Культурологічна думка” 
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(Prychepii, 2011) та збірниках Інституту культуро-
логії НАМ України (Prychepii, 2017). Логіка по-
дальшого аналізу вимагає того, щоб коротко ви-
класти суть цієї концепції.

В основі праміфу лежать уявлення давніх лю-
дей про Космос, богів і людину. Космос вони, на 
думку автора, ділили на сім сфер — 1sph (від. лат. 
sphere — сфера) — підземні води, 2 sph — підзе-
мелля, 3 sph — поверхня землі, гори, 4 sph — сфе-
ра життя (наземний світ), 5 sph — піднебесся, 6 
sph — небо (сім планет, небесних сфер), 7 sph — 
зоряне небо. Парні сфери були головними (жіно-
чими), непарні — допоміжними (чоловічими). Ці 
останні часто не приймалися до уваги, і Космос 
набував тричленного вигляду. Концепція тричлен-

ного Космосу досить поширена серед первісних 
народів.

Космос давні люди ототожнювали з Тілом 
Великої Богині, яке також ділили на сім сфер: 1 
sph — ноги, 2 sph — сідниці (стегна й вульва), 3 
sph — пояс, 4 sph — живіт і груди, 5 sph — шия, 
6 sph — голова, 7 sph — верх голови, коси. 2, 4, 6 
sph — жіночі, основні. Поділ Тіла Богині на три 
сфери (підземелля, наземний світ, небо) можна 
бачити на цьому керамічному виробі з Угорщини 
(рис. 3, 5000 р. до н.е.), де сідниці символізують 
землю, живіт і груди — сферу життя й умовна го-
лова — небо. 

Сфери Космосу й Тіла Богині корелювали (спів-
відносились) у праміфі з сімкою відомих давнім 
людям планет-богів, враховуючи Сонце й Місяць. 
Їх розташовували таким чином: 1 sph — Меркурій, 
2 sph — Венера (і Місяць з 28-денним циклом — це 
жіноча іпостась Місяця), 3 sph — Місяць у чолові-
чій іпостасі (місяць-серп), 4 sph — Сонце, 5 sph — 
Марс, 6 sph — Юпітер, 7 sph — Сатурн. В епоху 
культу Богині Венери (+Місяць з 28-денним ци-
клом), Сонце і Юпітер, згідно з нашою гіпотезою, 
були жіночими світилами, тобто втілювали богинь.

Множини знаків на артефактах палеоліту. 
Під множинами знаків ми розуміємо групи одно-
типних знаків (крапок, паличок, шевронів та ін.), 
що зустрічаються на археологічних артефактах та 
орнаментах. Ці знаки певним чином згруповані, що 
дає підставу розглядати їх, як єдине ціле. Дослід-
ники вбачають за такими групами знаків кількіс-

Рис. 1

Рис. 2
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ні величини. Однак встановити їх значення, тобто 
розкрити їхній сенс, вченим іще не вдалося.

Під час дослідження цих множин ми звернули 
увагу на те, що досить часто зустрічаються мно-
жини з однаковою кількістю знаків. Ці усталені 
множини й стали предметом дослідження. Вихо-
дячи з ідей праміфу, ми припустили, що за ними 
приховані цикли Сонця й Місяця (можливо, й ін-
ших планет), а також фізіологічні цикли жінки — 
Богині. Останні множини зумовлені пануванням 
культу Великої Богині в епоху пізнього палеоліту. 
Це усталені цикли, які могли передаватись устале-
ними множинами. Залишилось з’ясувати, що саме 
приховує кожна з цих усталених множин.

Для вирішення цієї проблеми необхідно виясни-
ти, чому давні люди використовували множини. Ве-
ликий німецький математик Г. Кантор (1845–1918) 
уважав, що в історії освоєння людьми кількісних 
величин множини передують числам. Число перед-
бачає місце в числовому ряді, який складається з 
одиниць, десятків, сотень і т.д. У випадку, коди ряд 
був дуже короткий і не здатен виразити значну кіль-
кість, первісні люди користувалися множинами. 

Процес формування множин можна уявити пев-
ним чином. У європейських широтах давні люди 
могли помічати циклічну зміну висоти сонця над 
горизонтом, з якою пов’язана зміна кліматичних 
сезонів (зима, весна, літо, осінь). Цей цикл мож-
на фіксувати за допомогою тіні, яку кидає певний 
предмет. Зафіксувавши найдовший чи найкорот-
ший день, можна певними знаками на дереві чи ка-
мені позначати кожен день до наступу найдовшого 
чи найкоротшого. Так утворилася множина знаків, 
яка передавала річний цикл.

Фіксуючи знаки поточного циклу, люди могли 
порівнювати їх кількість з попереднім і приблизно 
орієнтуватись у поточному циклі. Наприклад, при-
близно визначати “половину”, “половину” від “по-
ловини” множини, прийнятої за стандарт. І, таким 
чином, не маючи відповідних чисел, вони за допо-
могою множин знаків могли мати певний орієнтир 
для визначення приходу тієї чи іншої пори року. 

Імовірно, з часом такі орієнтири перестали 
задовольняти людей. І вони зробили наступний 
крок — почали зменшувати вихідну множину річ-
ного циклу (365 знаків) у певній пропорції. Такою 
пропорцією вважали найбільш відомі їм числа й 
множини. Таким числом, насамперед, була сімка. 
Вона позначала сімку сфер Космосу, сімку планет-

богів. Якщо передавати множину з 365 днів сімка-
ми, то виходить множина 52 (52х7=364), з різни-
цею в один день. Сакральність сімки зумовила її 
особливу популярність як пропорції. 

На жаль, давні люди не обмежились однією 
пропорцією, що значно ускладнило процес про-
никнення вчених у сенс первісних множин. Інши-
ми числами-пропорціями були вісімка, 28 (цикл 
Місяця) і п’ятірка. Завдяки поділу часових циклів 
на числа-пропорції й множину 28 були отрима-
ні відносно менші множини, якими було значно 
легше оперувати. Саме вони і фігурують на архе-
ологічних артефактах. Їх ми називаємо сакральни-
ми множинами, оскільки вони стали складовою 
первісної міфології, зумовили орнаментальні кон-
струкції, увійшли у фольклор, зокрема в казку. 

Серед сакральних множин можна виділити ті, 
що відносяться до циклів планет, і ті, що стосують-
ся жінки-Богині. Нам удалося встановити множини, 
які передавали цикли Місяця, Сонця, Венери й Мер-
курія. Цикли інших планет через велику тривалість 
їхніх циклів, імовірно, не фіксувались. Множи-
ною циклу Місяця було прийнято множину 28, яка 
близька до сидеричного циклу світила (27, 32 днів). 
Цикл Сонця передавали множинами 73 (тут в якос-
ті пропорції виступає п’ятірка — (73х5=365), мно-
жиною 52 (52х7=364) або 13 (28х13=364). Остання 
множина позначала й річний цикл Місяця. 

Множинами Меркурія, сидеричний цикл яко-
го дорівнює 88 днів, могли бути множини 88, 
11 (88:8=11), 17 (88:5=17, приблизно), а також 3 
(88:28=3, приблизно). Сидеричний цикл Венери 

(224 дні) передавався 
множиною 32 (224:7=32). 
Саме ці множини часто 
зустрічаються у сферах 
Космосу або Тіла Богині, 
які корелюють з даними 
планетами.

З жінкою-Богинею 
пов’язані множини 28, 
40,  88, 10  та ін. Множи-
на 28, яка передає збіж-
ність тривалості циклу 
Місяця і фізіологічного 
циклу жінки, відігравала 
важливу роль у первіс-
ній міфології. Завдяки їй 
жінка ототожнювалась із Рис. 3
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Місяцем, набувала сенсу космічної істоти. Поряд 
з сакральною сімкою множина 28 відігравала най-
важливішу роль у структуруванні Космосу. Низка 
інших циклів — цикли планет і цикл вагітності пе-
редавалися множиною 28 (кількістю “місяців”).

Множина з 40 знаків передавала цикл вагітнос-
ті — 40х7=280. Значно рідше вагітність позначали 
10 знаками (28х10=280). Множина 88, крім циклу 
Меркурія,  могла символізувати також 88-членну 
структуру Богині-Космосу. Ця структура утворю-
ється в тому випадку, коли жіночі сфери семичлен-
ного Космосу (2, 4, 6 sph, тобто підземелля, зем-
ний світ і небо) фігурують як 28, тобто, коли жінка 
приймається як 28. Якщо в семичленній структурі 
чоловічі сфери приймаються як одиниці, а жіно-
чі як 28, то семичленний Космос набуває вигля-
ду: 1+28+1+28+1+28+1=88. За умови ігнорування 
чоловічих сфер, що часто трапляється, 88-членна 
структура перетворюється на 84. На археологічних 
артефактах зустрічаються як множини з 88 знаків, 
так і множини з 84 знаків.

Сформувавшись у глибинах палеоліту, сакраль-
ні числа й множини 3, 7, 8, 11, 13, 28, 32, 40, 52, 73, 
88 (84) та ін. відіграли важливу, поки іще не до кін-
ця усвідомлену роль у розвитку людської культури. 
На їхній базі конструювались орнаменти, вони ля-
гли в основу таких ігор, як карти Таро, доміно та ін. 
Вони також фігурують у фольклорі, містиці та ін. 

За допомогою сакральних множин давні люди 
відносно легко орієнтувались у часі. Згрупувавши 
сім днів в одиницю (умовний “тиждень”), чоти-
ри “тижні” в місяць, 13 місяців у рік, можна було 
без чисел визначати тривалість року в місяцях, у 

тижнях (52). Так, за допомогою множин “тиждень” 
(сімка), “місяць” (чотири сімки), “рік” (13 “міся-
ців”, 52 “тижні”), можна було орієнтуватись у річ-
ному сонячному циклі, враховувати наближення 
змін пір року, строків народження дитини та ін.

Сакральні множини на артефактах із Плуга-
теля. З кількох артефактів з Плугателя, що пред-
ставлені в Інтернеті, множини присутні лише на 
двох. На одній пластині (рис. 1) зображені лише 
лінії, утворені із крапок (пунктирні лінії), на іншій 
(рис. 2) присутні як пунктирні лінії, так і множи-
ни, утворені з ліній-паличок.

Спробуємо визначити (ідентифікувати) множи-
ни крапок на пластині з рис. 1. На ній зображена 
голова рогатої тварини й три пунктирні лінії на-
вколо неї. Перша лінія — навпроти морди тварини, 
друга — поблизу рогів і третя — позаду голови. 
Пунктирна лінія навпроти морди тварини склада-
ється з 12 крапок. Однак зверху, де пунктирна лінія 
зливається з краєм пластини, присутня цятка, яка, 
радше за все, є тринадцятою крапкою. До множини 
13 нас схиляє й концепція праміфу, у якій ця множи-
на належала до розряду сакральних. Нею познача-
ли 13 (28-денних) місяців, з яких складався рік. Цю 
множину розташовували в 3 sph Космосу (у сфері 
поверхні землі, яка корелювала з Місяцем). Цим 
зумовлено те, що множина 13 часто зображувалася 
на місяці-серпі або ж на рогах бика — тварини, яка 
фігурувала втіленням Місяця (роги бика нагадують 
місяць-серп, тому в архаїчній символіці бик іноді 
зображувався з Місяцем замість рогів (рис. 4)).

На артефакті, крім 13 крапок біля морди, на-
впроти рогів розміщено 10 крапок. Так, на наш 

Рис. 5Рис. 4
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погляд, позначався цикл вагітності (10х28=280). 
Ця множина зустрічається рідко. Частіше вживала-
ся множина 40 (40х7=280). Але в епоху палеоліту 
вона була присутня. Так, на цьому артефакті з Італії 
(рис. 5, епіграветська культура ), який М. Гімбутас 
визначає як груди (Gimbutas, 2001, р. 32), містить-
ся 10 вертикальних ліній. Множина 10 на грудях 
цілком може стосуватися вагітності.

Позаду голови кількість крапок у пунктирній 
лінії — 38. Це не сакральна множина. Найближ-
чою сакральною до неї є множина 40. Імовірно, дві 
крапки на краю артефакта з часом були втрачені. 
Якщо прийняти це припущення, то термін вагіт-
ності на пластині передали двома різними множи-
нами — 10 і 40. 

Таким чином, на пластині з рис. 1 можна кон-
статувати наявність однієї чітко ідентифікованої 
множини 10, досить вірогідної множини 13 і мно-
жини 38, яка ймовірно була множиною 40. Наяв-
ність на артефакті множини 10 і ймовірної множи-

ни 40 дає підставу вважати, що істота, голову якої 
зображено на артефакті, була самкою. Однак, на 
нашу думку, давні люди зображали не тварин са-
мих по собі. Тварини фігурували як втілення богів. 
Серед трійки богинь вагітність була прерогативою 
богині 2 sph (вульви й підземелля). Виходячи з цьо-
го, можна припустити, що саме вона й зображена 
на пластині. До речі, самиці рогатих, зокрема ко-
рови, у первісній символіці часто фігурують як вті-
лення богині.

Що стосується множини 13, то вона часто зу-
стрічається на архаїчних малюнках біля голів ро-
гатих ссавців. Як уже зазначалося, тринадцять 
знаків на рогах бика слід трактувати як 13 місяців, 
що складали річний цикл Сонця. Підтвердженням 
цієї думки слугує т.з. Венера з Лосселя (рис. 6, 
Dordogne, 25 000 — 20 000 р. до н.е.), яка, за ви-
значенням М. Гімбутас, у правій руці “тримає ріг 
з тринадцятьма різами” (Gimbutas, 2001, р. 142). 
Дехто з дослідників уважає, що це не ріг, а Місяць. 
Однак суті те не змінює. Ріг чи Місяць з 13 знаками 
є символом бога 3 sph, а самі знаки передають 13 
місяців, що складають річний цикл Сонця.

Зв’язок самців рогатих тварин з числом 13 про-
стежується на низці архаїчних артефактів. Це чис-
ло, зокрема, часто зустрічається на зображеннях 
оленя. Так, на цьому малюнку з Дагестану (рис. 7) 
роги оленя мають 13 відростків. Це ж число зуб-
ців зображене на умовному олені з Карелії (рис. 8, 
3 тис. р. до н.е.). На рогах іншого оленя з Єгип-
ту (рис. 9, 4 тис. р. до н. е) міститься 8 і 13 знаків 
(можна припустити, що в цьому випадку 8 і 13 мно-
жились на 28, тоді ці числа передають цикл Венери 
(28х8=224) і річний цикл Сонця (28х13=364)).

Поряд з 13 знаками зустрічаються тварини, що 

Рис. 6

Рис. 7
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містять 12 знаків. Саме стільки променів зображе-
но навколо голови оленя, чи радше зубра, на ма-
люнку на скелі з Сибіру (рис. 10). Можна припус-
тити, що число 12 замінило 13, коли кількість днів 
у місяці збільшили до 30 (синодичний цикл Міся-
ця). Оскільки число 13 пов’язане з річним циклом 
Сонця, тому не дивно, що зображення оленя з 13 
(12) рогами супроводжується зображенням Сонця 
(рис. 7) або ж променів Сонця (рис.10). А. Голан 
надає три малюнки з Дагестану (рис. 7, 11, 12, час 
невизначений), на яких зображено оленя з сонцем 
і мисливця, що полює на оленя. На основі цих ма-
люнків і багатого міфологічного та етнографічно-
го матеріалу він здійснив спробу реконструювати 
первинний міф про “оленя із золотими рогами”. На 
його думку, за цими та низкою інших зображень 
приховується міф про захід і схід сонця. “Отже, — 
твердить він, — ми приходимо до висновку про 
зміст найдавнішого міфу, що пояснює схід і захід 
сонця: олень (істота, що відноситься до землі) ви-
крав діву-сонце в підземному світі й побіг з нею 
на небо. Розгніваний владика безодні погнався за 
оленем, убив оленя й повернув свою полонянку 
назад” (Holan, 1987, р. 42). На наш погляд, рекон-
струкція шановного автора виглядає дещо штуч-
ною. Природним станом діви-сонця проголошуєть-
ся перебування в підземеллі, а вихід з підземелля 
трактується як порушення такого стану. Не зовсім 
природним виглядає і конфлікт між хтонічними бо-
гами, який чомусь перенесений на небо. Крім цьо-
го, автор дає тлумачення лише мисливцю, оленю й 
діві-сонцю, тоді як на малюнках зображено значно 
більше істот. Ці істоти, які, напевно, також є бога-
ми (чи втіленнями богів), не розглядаються. 

На наш погляд, наявні малюнки у світлі ідей 
праміфу дають підставу для дещо іншої інтерпрета-
ції. Ми приєднуємося до думки А. Голана, що олень 
у первісній міфології був істотою низу, а конкретні-
ше, як ми вважаємо, він був божеством 1 sph (сфе-

ра підземних вод, ніг Богині й планети Меркурій). 
Однак стосовно інших істот малюнка є суттєві за-
уваження. Дослідник трактує мисливця як володаря 
безодні, який у вигляді громовика піднявся на небо, 
щоб відібрати в оленя (також істоти низу) діву-сон-
це, яку той викрав у підземеллі. Тут автор, на наш 
погляд, потрапляє в залежність від своєї концепції, 
згідно з якою в епоху неоліту в міфології існували 
дві основні дійові особи — богиня неба, яку він ото-
тожнює з Великою Богинею, і бог землі (низу). Ви-
ходячи з цього, автор у всіх богах чоловічої статті 
вбачає хтонічних істот. Згідно з нашою концепцією 
праміфу, усе було значно складніше. Богів і богинь 
у первісному міфові було вісім (чотири пари), а в 
деяких ситуаціях їхня кількість могла збільшува-
тися. Так, на наведених малюнках з Дагестану всі 
істоти, крім богині сонця, символом якої є круг, по-
ділений на четвірку/вісімку, є богами. Можна пого-
дитися з автором, що за образом мисливця найімо-
вірніше приховується бог-громовик, однак цей бог 
не мав ніякого стосунку до безодні, тобто не був бо-
гом землі. Це був бог піднебесся, хмар (5 sph). Він, 
очевидно, змагається за діву-сонце з оленем — бо-
гом 1 sph. Таким чином, боротьба набуває звичного 
характеру — змагання хтонічних і небесних богів 
(одним із проявів цього змагання є, до речі, досить 
поширений символ боротьби орла та змія).

Що стосується інших істот чоловічого роду — 
іще одного оленя й умовного коня (рис. 7), двох 
псів (рис. 11), то вони, якщо керуватися запропо-
нованою нами концепцією праміфу, імовірно пере-
дають богів 3 і 7 sph (верхнього підземелля та зоря-

Рис. 9

Рис. 8
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ного неба). Дещо відмінна ситуація на рис. 12. Тут 
істот, що переслідують оленя з сонцем, — чотири. 
Вони разом з оленем утворюють п’ятірку богів. Ця 
п’ятірка богів чоловічої статі в первісній символіці, 
на наш погляд, виникає тоді, коли в якості чотирьох 
богів приймаються чоловіки-планети (Меркурій, 
Місяць, Марс і Сатурн), до яких приєднують бога 
зоряного неба (7 sph). У цьому випадку кількість 
богів-чоловіків зростає до п’яти. 

У цих малюнках привертає увагу також те, що 
диск сонця поділений на четвірку/вісімку частин. 
З низки малюнків такого типу нами був зроблений 
висновок, що жіночий символ (круг, ромб), поділе-
ний на четвірку, символізує четвірку богинь. З цьо-
го випливає, що за сонцем по суті прихована вся 
четвірка богинь праміфу. Якщо прийняти таку здо-
гадку, то ці малюнки, з одного боку, передають “по-
лювання” богів на оленя, що несе сонце, з іншого — 
у цьому дійстві задіяна четвірка богинь і четвірка/
п’ятірка богів, тобто, уся вісімка (дев'ятка) богів 
праміфу. Цей останній момент заслуговує на осо-
бливу увагу дослідників первісної символіки. Ар-
хаїчні зображення, які, на перший погляд, містять 
одну, дві чи три істоти, насправді можуть переда-
вати всю вісімку богів. Яскравим прикладом цього 
може бути цей малюнок з Угорщини (рис. 13, поч. 
1 тис. до н.е), на якому, за Голаном, зображена бо-
гиня сонця на тварині. Очевидно, сюжет малюнку 
аналогічний до попереднього — викрадення сонця 
оленем чи іншою подібною істотою, хоча тут від-

сутній елемент “полювання” на оленя. Насправді ж 
на малюнку зображено не дві істоти, а вся вісімка 
богів. Інші боги передані символічно. Так, чоти-
ри ноги тварини передають богів-чоловіків. Ноги 
є чоловічим символом. Крім цього, таке значення 
ніг підкреслено кружечками, зображеними на їх-
ніх кінцях. Круг — символ божества. Як правило, 
він передає богиню, однак круг біля ноги (і до того 
ж малий за розміром, що має велике значення) є 
символом бога-чоловіка (звідси, до речі, походять 
браслети на ногах). Отже, на малюнку зображено 
чотири боги. Крім цього, богиня-вершниця має ви-
гляд трикутника й тулуб тварини, поділеного на два 
трикутники. Ці трикутники однаково заштрихова-
ні, що свідчить про їхню ідентичність. За ними, 
очевидно, приховується три богині. Четвертою бо-
гинею, виходячи з ідей праміфу, є, імовірно, голова 
тварини. Таким чином, на малюнку, згідно з нашою 
інтерпретацією, зображено всю вісімку божеств 
праміфу. Що означає це прагнення давніх художни-
ків передати в одній картині (в одному сюжеті) всю 
вісімку богів праміфу, важко сказати. Можливо, так 
підкреслювалась їхня єдність, нерозривність.

Якщо розглянуті малюнки, на яких зображено 
оленя з сонцем, інтерпретувати в дусі сходу й за-
ходу сонця, то їхній сюжет, на наш погляд, дещо 
інший, ніж той, що змалював А. Голан. Автор не 
звернув увагу на те, що на багатьох малюнках ар-
хаїчної доби олень зображений у вигляді човна (це, 
зокрема, можна бачити на рис. 9). Ми приєднує-

Рис. 10 Рис. 11
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мося до думки низки дослідників, які вважали, що 
олень, як втілення бога підземних вод, під вигля-
дом човна перевозив сонце вночі з заходу на схід. 
Якщо пристати на цю думку, то видається, що саме 
олень викрав з неба на заході діву-сонце, поніс її у 
своє підземне царство, з якого вона на сході вирва-
лася на небо. У цьому випадку небо є природним 
середовищем для сонця.

Для нас з цього аналізу найважливішим є те, 
що множина 13 ототожнюється з річним циклом 
Сонця і що Сонце на архаїчних малюнках часто 
зображувалось разом з самцями рогатих ссавців. 
Цей висновок важливий для аналізу зображення з 
рис. 2. На ньому міститься голова зубра, навколо 
якої розміщені лінії-“промені”, які, очевидно, є 
множиною знаків. За характером розміщення про-
менів навколо голови даний малюнок подібний до 
рис. 10 з Сибіру, на якому навколо голови тварини 
зображено 12 “променів”. Це дає підставу для здо-
гадки, що обидва малюнки виражають одну й ту 
ж ідею, суть якої полягає в тому, що промені пере-
дають кількість (13 або 12) місяців річного циклу. 
Однак підрахунок променів навколо голови зубра 
з Плугателя (їх кількість в межах 17), на перший 
погляд, не підтверджує цієї ідеї. Множина 17 не 
має ніякого стосунку до річного циклу Сонця. На 
наш погляд, проблема зникає, коли взяти до уваги, 
що “промені” навколо голови зубра з Плугателя 
діляться на дві групи: 13 “променів” розташовано 
попереду голови, а 4 — нижче від неї. У такому 
випадку множина 13 набуває звичного для неї зна-

чення символу річного циклу Сонця, тобто, зна-
чення, з яким вона фігурує у низці символів. 

Поділ “променів” на дві групи — 13 і 4, імо-
вірно, був не випадковим. У ньому, крім множи-
ни 13, віртуально присутня й множина 17, якщо 
з’єднати 13 і 4. 17 є сакральною множиною, що 
передає цикл Меркурія, бога 1sph (17х5=85, на-
справді — 88 діб). Цей бог був водночас і богом 
підземних вод. Як уже зазначалося раніше, згідно 
з праміфом у архаїчній свідомості було два боги 
“низу” — бог підземних вод (1 sph) і бог поверхні 
землі, гір і проваль (3 sph). Самці рогатих фігуру-
вали як втілення того й іншого богів. Коли наго-
лошувалося на їхній тотожності з Місяцем, вони 
втілювали бога 3 sph, а коли були перевізниками 
(це особливо стосується оленів) небесних світил 
підземними водами, то фігурували як бог 1 sph. 
Імовірно ця близькість чи нерозрізненість богів 1 
і 3 sph і виражена спорідненістю множин 13 і 17 
на цьому малюнку.

Крім “променів” навколо голови на артефакті 
рис. 2, присутні дві пунктирні лінії, які можна вва-
жати двома множинами. Одна розташована на шиї, 
інша — попереду голови. Кількість крапок на шиї в 
межах 28. Ця сакральна множина передає цикл Мі-
сяця і фізіологічний цикл жінки. В архаїчній сим-
воліці вона позначала богиню. Попереду голови в 
кривій пунктирній лінії кількість крапок у межах 
52. Ця сакральна множина позначала цикл Сонця 
(52х7=364). Відображення однієї й тієї ж величини 
(у цьому випадку циклу Сонця) різними множина-

Рис. 12
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ми — 52 і 13 є звичайним явищем для архаїчної 
символіки.

Крім зазначених множин, на шиї тварини роз-
міщені різи, різні за розміром і напрямом, що не 

дає підстав для їх групування. Не можна заперечу-
вати, що вони також могли відігравати певну роль. 
Справа в тому, що 52+28=80, а ця (не сакральна) 
множина близька до сакральних множин 84 і 88. 
Можна допустити, що різи на шиї могли фігурува-
ти як четвірки та вісімки для отримання зазначених 
сакральних множин.

Таким чином, можна констатувати, що на арте-
факті з рис. 2, з високою достовірністю присутні мно-
жини 13, 28 і 52 і ймовірні множини 17 та 88 (84). 

Висновок. Наявність на артефакті рис. 1 мно-
жини 13 перед мордою тварини й 13 “променів” 
навколо голови зубра з артефакту рис .2 дають 
підставу думати, що семантичний зв’язок рогатих 
з сонцем був сформований іще в палеоліті. У цьо-
му випадку ми не говоримо про конкретний зміст 
такого зв’язку, а про сам факт його наявності. Крім 
цього, слід констатувати, що множини на артефак-
тах з Плугателя вкладаються в межі сакральних 
множин праміфу, які були сформовані автором на 
підставі дослідження низки архаїчних артефактів.
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Yevhen Prychepii 
The Semantics of Sets of Signs on Paleolithic Artifact from Plugatel (France, Brittany)

Summary. The article attempts to interpret a set of signs (points and lines) on two Paleolithic artifacts found by French archaeologists 
near the town Plugatel (Brittany). The author considers that the sets of signs on archaeological artifacts and folk ornaments hid sacred 
sets of ancient people and were formed by dividing the cycles of the Sun, the Moon, Venus, and Mercury, as well as the menstrual cycle and 
the pregnancy cycle of a woman into relatively small (and sacral!) numbers (7, 8, 28 & 5).

The presence of the set of 13 on the artifact (Figure 1) in front of the animal's muzzle and 13 “rays” around the bison's head is the 
basis for concluding that the semantic connection of horned animals and the Sun was already formed in the Paleolithic. This is evidenced 
by an artifact called «Venus from Laussel», representing an engraved image of a woman holding in her hand either a horn or a sickle 
moon with 13 lines painted on it. The same number of marks on the animals' horns is found on a number of artifacts of later times. There 
is every reason to assume that the horns symbolized the Moon, and the 13 signs on them denoted 13 lunar cycles (28 days each) per year.

In general, it can be stated that the sets on artifacts from the Plugatel are embedded in the framework of the concept of sacral sets, 
which was formed by the author based on the study of many archaic artifacts, folk ornaments, and fairy tales.

Keywords: artifacts from Plugatel (Brittany, France), sets of signs on Paleolithic artifacts, sacral sets.
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Причепий Евгений Николаевич 
Семантика множеств знаков на палеолитическом артефакте с Плугателя (Франция, Бретань)

Аннотация. В статье анализируются множества знаков на двух палеолитических пластинах из Плугателя (Бретань, 
Франция). Автор считает, что эти множества передают физиологический цикл и цикл беременности женщины-богини, а 
также циклы Солнца и Месяца. Множества знаков (точек) на артефакте рис.1–13, 10, 38 (40?) передают годовой цикл Солнца 
(13х28=364), дважды цикл беременности (10х28=280) и (7х40=280). Множества на артефакте рис.2 передают двумя способами 
цикл Солнца (13) и (52х7=364), цикл женщины и месяца (28). Для подтверждения этих выводов анализируется ряд других 
артефактов с изображением быка и оленя, на которых присутствуют эти множества. По мнению автора, эти множества 
считались сакральними. Они встречаются на археологических артефактах, народных орнаментах, а также в сказках.

Ключевые слова: артефакты из Плугателя (Бретань, Франция), множества знаков на артефактах палеолита, сакральные 
множества.
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Анотація. Проаналізовано диверсифікацію політичних, мораль-
них, матеріальних та інших настроїв старої інтелігенції в часи 
Української революції 1917–1921 рр. На матеріалах архівів, літе-
ратури, преси показано взаємовідносини старої інтелігенції з різ-
ними, зокрема й радянською, владами під час революції. Висвітлено 
чинники й обставини, які впливали на думки, настрої представників 
інтелігенції до різних влад, емігрантської частини інтелігенції щодо 
їх ставлення до влад і подій під час Української революції 1917–
1921 рр. Основну увагу приділено еволюції взаємин старої інтеліген-
ції та радянської влади, оскільки саме вона, зрештою, у результаті 
військових дій, окупувала Україну.

Ключові слова: українська культура, стара інтелігенція, емі-
грантська українська інтелігенція, влада, радянський режим, Укра-
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УДК 130.2
ORCID 0000-0002-3532-7439

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.51-65

Актуальність. Нині, як ніколи за останні десятиріччя 
та, мабуть, і загалом у ХХ — на початку ХХІ ст., ми, відзна-
чаючи 100-річчя подій Української революції, аналізуємо по-
дії тієї пори та їх вплив на еволюцію незалежної України, на 
взаємини влади та інтелігенції під час Української революції 
1917–1921 рр. У зверненні Президента до українського наро-
ду з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 рр. у березні 2017 р., аналізуючи помилки в боротьбі 
за незалежність України, наголошувалося, що “<…> було б по-
милкою говорити про поразку української революції. Вона не 
досягла своєї остаточної мети, але внутрішньо переродила сус-
пільство України… Українська ідея, якою до того протягом де-
сятиліть цікавилося лише вузьке коло національної інтеліген-
ції, масово оволоділа селянами й пустила корені в середовищі 
робітництва” (Poroshenko, 2017). Президент далі відзначив: “І 
Центральна Рада, і Українська Народна республіка, і Гетьманат, 
і Директорія проторували той шлях, яким Україна нині йде в 
майбутнє. І за це ми маємо бути вдячні визначним діячам того 
часу: Михайлові Грушевському, Володимирові Винниченку, 
Павлові Скоропадському, Симонові Петлюрі, Євгенові Коно-
вальцю, Дмитрові Донцову, Євгенові Петрушевичу та іншим. 
І вдячні мільйонам українців, які усвідомили свої національні 
та громадські права” (Poroshenko, 2017). “Сьогодні, — зазначив 
Президент, — як і сто років тому, Україна захищає свою неза-
лежність від російського агресора” (Poroshenko, 2017).
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Зважаючи на історичне значення вказаних ре-
волюційних подій, за рішеннями Верховної Ради 
України в 2017 р. було відзначено 100-річчя з 
початку Української революції 1917–1921 рр. й 
утворення української Центральної ради, яка, як 
відомо, розгорнула колосальну за обсягом та істо-
ричною значимістю роботу з організації національ-
но-визвольного руху в Україні («Pro vidznachennia 
pamiatnykh», 2017).

Під час Української революції 1917–1921 рр. 
ішла жорстока боротьба за владу в Україні внутріш-
ніх сил та інтервентів від різних країн. За цей час 
змінилося понад чотирнадцять різних влад від вну-
трішніх і зовнішніх сил. Усі вони прагнули привер-
нути стару інтелігенцію на свою сторону, оскільки 
без старої інтелігенції, яка здобула освіту й вишкіл 
в умовах царату, жодна соціальна сила не могла ні 
завоювати владу, ні утримати її, тим більше здій-
снити спробу відновлення соціального життя, по-
будувати принципово нове суспільство. Як відомо, 
в остаточному варіанті під час громадянської війни 
та інтервенції владу вдалося захопити більшовиць-
кому режиму. Радянська влада за будь-яку ціну пла-
нувала залучити на свою сторону стару інтеліген-
цію. Розуміючи, що стара інтелігенція в більшості 
не сприймала нову владу та сподівалася на її тим-
часовість, радянська влада планувала підготувати 
свою робочо-селянську інтелігенцію. Але для цього 
потрібно було багато років і великі кошти, чого на 
той час у неї не було, тобто радянському режиму 
було необхідно будь-яким шляхом, будь-якими ме-
тодами залучити на свою сторону стару інтеліген-
цію. Точніше, він планував нею скористатися доти, 
поки підготує свою інтелігенцію. Ідеолог комунізму 
В. Ленін зауважував на ІІ Всеросійському з’їзді рад 
народного господарства 25 грудня 1918 р.: “Капі-
талізм залишив нам величезну спадщину, залишив 
нам своїх видатних спеціалістів, якими ми повинні 
неодмінно скористатись у масовому розмірі, пус-
тивши всіх їх у хід. Гаяти час на підготовку спеціа-
лістів з наших комуністів нам абсолютно ніколи, бо 
зараз уся справа в практичній роботі, у практичних 
результатах” (Lenin, 1973, р. 383).

Він неодноразово змушений був підкреслюва-
ти, що “<…> без керівництва спеціалістів різних 
галузей знання, техніки, досвіду, перехід до соці-
алізму неможливий <…>” (Lenin, 1973, р. 168). В. 
Ленін закликав не тільки до “використання” влади 
старої, як він підкреслював, “буржуазної” інтелі-

генції, а мріяв про її перевиховання в комуністич-
ному дусі, наголошував, що “<…> нема, з чого бу-
дувати комунізм інакше, як з людського матеріалу, 
створеного капіталізмом, бо не можна вигнати й 
знищити буржуазну інтелігенцію, треба перемог-
ти, переробити, переварити, перевиховати її <…>” 
(Lenin, 1974, р. 94–95). На словах, таким чином, 
проблема здавалася не такою складною. На прак-
тиці це обернулося трагедією, оскільки зрештою 
стару інтелігенцію “використали”, силою приму-
сивши служити більшовицькому режиму. А потім, 
коли підросла нова, робочо-селянська, вихована на 
комуністичній ідеології інтелігенція, стару інтелі-
генцію в більшості розсіяли, розстріляли, знищили 
тюрмами, каторгами й репресіями.

Постановка проблеми. Більшовицька радян-
ська влада та її керівники добре розуміли й усві-
домлювали, що виграти війну за владу, сформувати 
нове суспільство, культуру неможливо без спри-
яння старої інтелігенції. Для цього необхідно було 
залучити її на свою сторону, принаймні до профе-
сійної співпраці. 

Нарком освіти України Г. Гринько в 1920 р. на-
голошував: “Постійна зміна російських та укра-
їнських однаково контрреволюційних режимів в 
Україні ще більше розширила атмосферу гнилої на-
ціоналістичної ворожнечі. У цій боротьбі взаємно 
знищувалися культурні заклади, зникали можли-
вості, отрутою цього гнилого повітря деморалізу-
валися широкі кадри робітників освіти, уповільню-
вався необхідний процес ідеологічної “радянізації” 
інтелігентських мас” (TsDAVO Ukrainy, i). В усіх 
бідах нарком звинувачував національні сили, які, 
на наше переконання, єдині боролися за справжні 
національні інтереси України, водночас, як саме 
боротьба за владу в Україні різних сил диферен-
ціювала інтелігенцію. Заступник наркома освіти 
Я. П. Ряппо, зі свого боку, писав: “<…> інтеліген-
ція, учительство і професура протягом трьох років 
у процесі невпинної зміни властей встигли самовиз-
начитись у таборі або гетьманщини чи петлюрівщи-
ни, або денікінщини і, остаточно розбита, мусила 
капітулювати без застережень” (Riappo, 1927, р. 2).

Хоча думки керівників Наркомосу тих часів 
надто суб’єктивні й ідеологічно заангажовані, од-
нак на них варто зважати під час аналізу подій 
Української революції в 1917–1921 рр.

Нині автор підготував і видав друком кілька ста-
тей, присвячених проблемі взаємодії різних влад, 
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зокрема й радянської, зі старою інтелігенцією в 
часи Української революції в 1917–1921 рр. Мета 
статті — виконати узагальнений аналіз процесів 
диверсифікації поглядів старої інтелігенції Украї-
ни в часи Української революції в 1917–1921 рр., 
який передбачається здійснити й за допомогою до-
кументів більшовицької влади, яка силою захопила 
Україну. До того ж, Україна, як жодна інша держа-
ва, перебувала в надзвичайно складному воєнному, 
політичному, економічному й соціальному стані: 
десятки різних влад і режимів, інтервенція й оку-
пація значної частини України різними державами 
та білогвардійськими арміями тощо. Усі вони, за-
звичай, грабували Україну, її громадян, руйнували 
економічну, національну культуру. А ті національні 
сили та їхні владні структури, які боролися за не-
залежність України та її народу, на жаль, зазнали 
поразки — і, зрештою, Україну захопила більшо-
вицька влада.

Залучення старої інтелігенції на свою сторону 
було актуальним завданням для всіх режимів, які 
боролися за владу в Україні, зокрема й радянсько-
го, який прагнув створити нове суспільство, що 
складно зробити без залучення старої інтеліген-
ції. До початку 1919 р., коли більшовики в черго-
вий раз захопили владу, у галузі культури й освіти 
функціонували органи, створені Директорією. По-
казово, що старі працівники залишалися на своїх 
робочих місцях і за розпорядженням Наркомосу 
України були звільнені з 1 квітня 1919 р. Тим же, 
хто бажав співпрацювати з радянською владою, 
пропонували подати заяву з відповідною анкетою 
(TsDAVO Ukrainy, с).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Подібне відбувалося в галузі мистецтва. Міністер-
ство мистецтв створено Директорією й функціону-
вало до квітня 1919 р. Радянська влада призначила 
свого комісара контролером. Навіть у таких умо-
вах Міністерство народної освіти й Міністерство 
мистецтв Директорії, за свідченням радянських 
джерел, продовжували провадити національну по-
літику, як і за Директорії. Лише пізніше, після се-
рії спільних засідань Ради мистецтв Наркомосу, 
Міністерства мистецтв Директорії, ці органи були 
об’єднані («Yzvestyia Kharkovskoho Soveta», 1919).

Отже, більшовицька влада показово поблажли-
во ставилася до національних кадрів керівництва 
культурою. Це пояснюється не тільки нетривкіс-
тю влади, складністю військової, економічної та 

політичної ситуації під час Української революції 
1917–1921 рр., але й палким і самовідданим ба-
жанням та прагненням національно налаштованої 
інтелігенції зберегти свої надбання й можливості 
для батьківщини. Варто зауважити, що Директорія, 
бажаючи допомогти національній ідеї, національ-
но налаштованій інтелігенції, запланувала видати 
зарплату за кілька місяців наперед. У відповідь 
Раднарком УРСР у лютому 1919 р. прийняв декрет 
“Про заборону сплати утримання службовцям дер-
жавних закладів, яке вони отримували від Дирек-
торії” («O vospreshchenyy uplaty», 1919). До того ж, 
серед більшовиків, причетних до партгрупи, яка 
недооцінювала роль української мови й культури, 
активно діяли відомі більшовицькі лідери (Пята-
ков, Раковський, Бубнов). У результаті в Києві, на-
приклад, як і в інших містах України, почастішали 
випадки заборони на ділову переписку українською 
мовою, а в Одесі українців узагалі вважали націо-
нальними меншинами (Zolotoverkhyi, 1961, р. 177). 
З іншого боку, самі більшовики формально на той 
час осуджували ті влади й партії, які зневажливо 
ставилися до української культури («Kommunіst», 
1921, November, 7).

Варто зауважити, що боротьба за інтелігенцію 
різних, зокрема й радянської, влад у роки Україн-
ської революції 1917–1921 рр. багато в чому зале-
жала від того, на чиїй стороні були “Просвіти”. На 
той час вони здійснювали традиційну культурно-
освітню діяльність серед сільського населення й 
мали підтримку основної маси переважно сільської 
інтелігенції. Щоправда, деяка частина “Просвіт” 
схилялася до підтримки пролетаріату та проводила 
серед них культурно-освітню діяльність. Радянська 
влада, природно, прагнула через “Просвіти” залу-
чити на свою сторону відповідні прошарки інте-
лігенції. Але на місцях ставлення більшовицьких 
керівників до “Просвіт” було неодностайним і нео-
днозначним. В одних випадках “Просвіти” звину-
вачували в націоналізмі, їх утискували та прагнули 
ліквідувати. В інших регіонах їх уважали контр-
революційними й вимагали заборонити тощо. Ста-
новище було настільки складним, що ЦК КП(б)У 
змушений був після неодноразового обговорення 
цього питання в червні 1920 р. звернутись із цього 
приводу до всіх партійних організацій.

Цікаво проаналізувати згадане звернення. “До-
вга череда панування Центральної Ради, буржуаз-
ної націоналістичної республіки, — зазначалося 
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у зверненні, — сприяли росту Просвіт, але, у той 
же час, надавала їм різко націоналістичний ухил і 
фактично закріпляла їх за дрібнобуржуазною інте-
лігенцією й сильнішою заможною частиною селян-
ства. Просвіти, задовольняючи естетичні запити, 
ставали, у той же час, органами дрібнобуржуазної, 
націоналістичної ідеології” (TsDAVO Ukrainy, g).

Подібна оцінка настроїв національно налашто-
ваної разом із “Просвітами” інтелігенції, яка була 
прихильницею політики та практики Центральної 
Ради, свідчить про певні досягнення Центральної 
Ради й національної інтелігенції у вирішенні націо-
нального питання, розвитку національної культури. 
“Просвіти” відіграли в цьому процесі позитивну й 
визначну роль. Саме тому радянська влада нада-
вала питанню завоювання на свою сторону “Про-
світ” важливого значення в контексті залучення до 
співпраці старої інтелігенції (TsDAVO Ukrainy, f).

Щоправда, частина відповідальних партійних 
і радянських працівників не поділяла означено-
го бачення. Так, Голова Раднаркому УРСР Х. Ра-
ковський безпідставно вважав “Просвіти” суто 
націоналістичними й не вірив у можливості май-
бутнього української культури та необхідності 
залучення старої інтелігенції. ЦК КП(б)У на пле-
нумі в листопаді 1920 р. змушений був розкрити-
кувати позицію Х. Раковського щодо невизнання 
української культури та відмови їй у майбутньому 
розвитк (Zolotoverkhyi, 1961, р. 332). Більшовики 
розуміли, що інтелігенція сільських місцевостей 
України, яка сподівалася на позитивне вирішення 
національного питання, оцінюватиме радянську 
владу за її успіхами на національному підґрунті 
(«Kommunіst». 1923, June, 19). І в цьому сенсі бо-
ротьба за “Просвіти”, навколо яких об’єднувалася 
сільська інтелігенція, це не тільки боротьба за ста-
ру інтелігенцію, але й за селянство загалом. Це ще 
раз підкреслює ту важливу роль, яку більшовицька 
партія й радянська влада приділяли українським 
“Просвітам”, їхній культурно-освітній роботі серед 
населення.

На той час радянську владу, судячи з докумен-
тів більшовиків, надзвичайно турбував розмах на-
ціональної пропаганди національно налаштованої 
інтелігенції. Про це, зокрема, свідчить і те, що в 
лютому 1919 р. Раднарком України декретом “Про 
покарання агітації, спрямованої до підбурення на-
ціональної ворожнечі” ініціював жорсткі заходи бо-
ротьби з нею. Передбачалося, до речі, за національ-

ну пропаганду покарання від 5 років ув’язнення до 
розстрілу («O nakazuemosty ahytatsyy», 1919).

Подібні суворі заходи, можливо, були пов’язані 
також з ускладненням воєнно-політичного стано-
вища України. Готувався до наступу на Україну 
Денікін, прагнула закріпитися в Україні радянська 
влада, починалася й загострювалася боротьба різ-
них політичних і військових угрупувань та ота-
манських формувань. Частина подібних, особливо 
отаманських, формувань базувалася на національ-
них настроях різних прошарків населення, зокрема 
старої інтелігенції. Між різними національно на-
лаштованими силами не було єдності. Більше того, 
вони, зазвичай, ворогували між собою.

За даними радянських джерел, з квітня по тра-
вень 1919 р. зареєстровано 93 національні військо-
ві виступи проти радянської влади, а з червня по 
липень (за 19 днів) на території тодішньої України, 
яка була під окупацією радянської влади, зафіксова-
но 207 виступів. Водночас основна кількість анти-
радянських виступів відбулася в Київській губернії 
й найменша — в Харківській. Особливу небезпеку 
для радянської влади становили виступи отамана 
Григор’єва, які охопили Херсонщину (TsDAVO 
Ukrainy, n). До цього додалися численні виступи 
отаманів на Київщині, що загалом призводило до 
надзвичайно нетривкого, напруженого в економіч-
ному, воєнному й політичному аспектах становища 
в Україні (TsDAVO Ukrainy, n). Цікавою є брошура 
голови Раднаркому УРСР Х. Г. Раковського “Бо-
ротьба за звільнення села” (TsDAVO Ukrainy, m), де 
він аналізує “контрреволюційні” виступи в Україні 
1919 р. і зауважує: “Опорним пунктом для контр-
революційного та кунацького руху була міська ін-
телігенція й особливо інтелігенція шовіністична, 
українофільська. Створена зусиллями Центральної 
Ради, гетьманщини та Директорії українська на-
ціональна інтелігенція, посилена перебіжчиками 
з Галіції, яка плекала думку про створення націо-
налістичної української держави, де вона, взявши 
робочу й селянську бідноту у власні руки, органі-
зувала б свою буржуазну владу, отримала б у своє 
розпорядження державний кошторис — ця інтелі-
генція не могла не бачити в радянській владі свого 
найлютішого ворога. Радянська влада пересунула 
центр ваги з інтелігенції на робочих і селян. Тим 
самим у Росії, так як і в Україні, вона мусила була 
зустріти з боку інтелігенції саме вороже ставлен-
ня. Гасло Української “самостійності” було для 
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українофільської інтелігенції тільки прикриттям 
класових інтересів. Вона однаково ненавиділа б 
Українську владу навіть тоді, коли б серед її пред-
ставників не було б жодного росіянина” (TsDAVO 
Ukrainy, p).

Х. Раковський далі стверджував, що “більшість 
отаманів — колишні народні вчителі”, і навіть 
якщо вони не йшли в ліси, а залишалися в містах 
як радянські службовці, так само, як і багато інших 
чиновників поштово-телеграфного відомства, за-
лізничного відомства, службовці різних відділів 
виконкомів “під виглядом” службовців радянської 
влади були “агентами” Петлюри й “незалежни-
ків”. Х. Раковський стверджував, що з тих пет-
люрівських офіцерів, котрі потрапляли в Червону 
армію, військові комісаріати часто підтримували 
отаманщину, навів приклади участі петлюрівських 
офіцерів у виступах проти радянської влади, яких 
підтримували вчителі та представники інших про-
шарків інтелігенції (TsDAVO Ukrainy, o).

У брошурі Х. Раковського зазначено, що в бо-
ротьбі з радянською владою разом з українською 
брала участь і частина російськомовної інтеліген-
ції. Наприклад, у загонах отамана Струка в органі-
зації “Союз інвалідів” співіснували як представни-
ки “самостійності” України, так і щирі прибічники 
“єдиної й неділимої” Росії. Сам Струк стверджу-
вав: “Коли чутки про мій загін рознеслись по всій 
Україні, до мене звідусіль стали збиратися ті, кого 
переслідували комуністи, — представники інтелі-
генції, офіцери, вчителі, учні й навіть священики, 
часто поголені й у цивільному вбранні” (TsDAVO 
Ukrainy, q).

Крім того, у згаданій брошурі Х. Раковського 
знаходимо висновок про те, що “<…> інтелігенція 
давала кулакам не тільки отаманів і авторів закли-
ків та звернень, але й відкривала для них радянські 
склади, вербувала для них у містах усілякого роду 
спеціалістів, давала їм цінні відомості про пересу-
вання радянських армій, споряджала їх радянськи-
ми документами” (TsDAVO Ukrainy, r).

Таке розлоге й об’ємне цитування голови біль-
шовицького уряду України в 1919 р. виправдане, на 
наше переконання, такими чинниками. По-перше, 
зауважимо, що відповідність фактичного матеріа-
лу означеної брошури можна визнати загалом без 
особливих обумовлень. Адже голова уряду міг і 
мав володіти подібним фактичним матеріалом. 
По-друге, цей матеріал свідчить про значну опо-

зицію серед інтелігенції, особливо села, проти ра-
дянської влади. Водночас супротив новій владі був 
як радикально-активним, так і стихійно-масовим. 
По-третє, лави інтелігенції, налаштованої проти 
радянської влади, а їх супротив був відчутним і 
вкрай небезпечним для цієї влади. По-четверте, 
більшовицька влада відверто визнавала небезпеку 
виступів проти неї інтелігентських сил України. 
По-п’яте, Х. Раковський визнає, що антирадян-
ські сили очолювалися національно налаштова-
ною українською інтелігенцією, яка залишалася 
вірною Центральній Раді, Українській Народній 
Республіці, Директорії, що дотримували націо-
нальної ідеї. Але не можна погодитися з висновком 
Х. Раковського про те, що українська інтелігенція 
була керівником “бандитського” руху, що зі старою 
інтелігенцією варто вести нещадну боротьбу як з 
“контрреволюційною” силою. Останнє, до речі, ви-
явилося в тому, що на початку 1920 р. за вказівкою 
Х. Раковського як голови уряду УРСР була розі-
слана телеграма губревкомам, у якій учительство 
безпідставно звинувачували в підтримці бандитів і 
підкреслювалася погроза, що радянська влада цьо-
го не забуде («Kommunіst», 1920, February, 28). А на 
той час налічувалося понад 75 тис. тільки тих учи-
телів, котрі змушені були співпрацювати з радян-
ською владою («Otchet Narkomprosa USSR», 1921). 
Зрозуміло, що подібні заяви, погрози, обґрунтовані 
звинувачення та загалом вороже ставлення, яке по-
ширювалося на всю стару інтелігенцію, аж ніяк не 
сприяло поліпшенню її стосунків з більшовицькою 
владою. Воно, до речі, суперечило заклику Всеукр-
ревкому від 29 грудня 1919 р. до вчителів узяти 
участь у створенні радянської школи («Zvernennia 
Vseukrrevkomu do vchyteliv,» 1979).

Навіть Пленум ЦК КП(б)У у квітні 1919 р. 
вимушений був прийняти рішення й у середині 
1919 р. розіслав директиву на місця про недопус-
тимість деяких керівників партії та держави ото-
тожнювати боротьбу з бандитизмом з боротьбою 
проти української культури, винним погрожував 
судом ревтрибуналу (TsDAVO Ukrainy, s).

Диверсифікація поглядів старої інтелігенції 
України в часи Української революції 1917–1921 рр. 
пов’язана з історією численних дрібнобуржуазних 
партій. Адже значна частина інтелігенції підтриму-
вала різноманітні політичні партії в Україні, їхній 
крах теж впливав на зміну орієнтації інтелігенції 
на різні, зокрема радянську, влади. Однак перевагу 
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більшість української інтелігенції, особливо наці-
онально налаштованої, надавала партіям, рухам і 
владам, які боролися під національними прапора-
ми за реалізацію національних гасел. Насправді, 
лідери подібних партій, рухів та влад у боротьбі з 
радянським режимом часто йшли на компроміси з 
різними силами та країнами, завдаючи шкоди на-
ціональним інтересам. Мотивація подібних дій, пе-
реважно, зводилася до вимушеного вибору — або 
більшовицька влада, або союз з іншою, яка обіцяла 
допомогу в боротьбі за національну незалежність 
проти більшовиків. “Українська національна бур-
жуазна інтелігенція, — змушений був визнавати в 
еміграції колишній голова Української Централь-
ної Ради М. С. Грушевський, — переслідуючи свої 
зрозумілі по-буржуазному національні інтереси, 
відіграє роль легалізатора ворожих прагнень, за-
кликаючи до будівництва української державності 
буржуазні сили Європи за ціну нечуваних в історії 
знущань над українським народом: віддаючи його 
економічне майбутнє, культурну творчість, неза-
лежність у руки цинічних ворогів його національ-
ної та соціальної свободи <…> польської шляхти, 
румунських бояр, московських царських генералів 
і поміщиків, за спиною яких стоїть міжнародний 
капітал”(TsDAVO Ukrainy, j).

Така політика дрібнобуржуазних партій і влад 
серйозно впливала на настрої старої, особливо на-
ціонально налаштованої інтелігенції України, не на 
користь останньої. Саме подібними явищами спе-
кулювала радянська влада в Україні та більшовики 
Росії під час залучення на свою сторону необхідної 
для них старої інтелігенції.

“За часи громадянської війни, — визнавав 
М. С. Грушевський, — в Україні, починаючи з 1918 
р., значна частина декласованої української інте-
лігенції була загнана подіями в кут, вона дедалі 
більше відривалась від народних українських мас 
і поривала з визвольними українськими традиція-
ми, шукаючи в європейській капіталістично-бур-
жуазній реакції підтримки своїх політичних планів 
і готуючи тим ярмо для свого народу” (TsDAVO 
Ukrainy, k).

Варто зауважити, що дрібнобуржуазні партії й 
інтелігенція, яка їх підтримувала, робили все, щоб 
перешкодити радянській владі залучити стару інте-
лігенцію. “Українська інтелігенція, — підкреслю-
вав С. Єфремов, — мусила конфліктувати з тими, 
хто дотримував позицій Жовтня та створював про-

летарську державу. У цьому конфлікті, який тяг-
нувся вельми інтенсивно в перші роки революції 
1917–1921 рр., ми зазнали поразки” (Rykov, 1930).

Не виправдалися надії значної частини старої 
інтелігенції України, пов’язані з можливістю по-
вернення до “звичного”, “старого”, комфортного 
минулого за допомогою білогвардійського руху, 
Врангеля, Денікіна та білопольської Польщі. З ін-
шого боку, значна частина національно налашто-
ваної української інтелігенції, яка плекала надії на 
Центральну Раду, Українську Народну Республіку, 
Гетьманат, Директорію, не дочекалася здійснення 
своїх мрій щодо національного відродження Украї-
ни. Не виправдалися надії цієї верстви інтелігенції 
й на національну місію Петлюри, у яку так вірила 
національна інтелігенція України.

Отже, ні окупація України військами Денікіна, 
ні польська, ні австро-німецька інтервенції, з одно-
го боку, ні Центральна Рада, Гетьманат, Директо-
рія, з іншого, з різних причин не виправдали спо-
дівань різних прошарків старої інтелігенції. Одні 
не змогли реалізувати національну ідею, інші — 
здійснити мрію про “загублений і повернений рай” 
минулого («Pravda», 1920, July, 10). Загалом це при-
звело до розпачу, розгубленості та загострення во-
рожнечі серед старої інтелігенції України, що ще 
кардинальніше активізувало політичну диверси-
фікацію поглядів інтелігенції та позначилося на її 
ставленні до різних влад. Цим скористалася біль-
шовицька влада в Україні, пропагуючи свої, пере-
важно, привабливі, але формальні та фальшиві де-
кларації “щасливого” майбутнього для української 
старої інтелігенції.

Варто зауважити, що взаємини старої інтеліген-
ції України й радянської влади, незважаючи на по-
казові та зовні привабливі обіцянки й заходи цієї 
влади, були напруженими та сповненими взаємово-
рожнечі. Про це свідчить відомий відкритий лист 
професора М. Дукельського В. Леніну (Dukelskyi, 
1973), у якому професор звинувачує більшовицьку 
владу в приниженні старої інтелігенції, знущаннях 
та ворожому ставленні до неї, особливо на місцях: 
“Постійні безглузді доноси й обвинувачення, безре-
зультатні, але в найвищій мірі принизливі обшуки, 
погрози, розстріли, реквізиції й конфіскації, втру-
чання в найінтимніші сторони особистого життя… 
Ось обстановка, у якій довелося працювати до най-
більш останнього часу багатьом спеціалістам ви-
щої школи”. І хоча лист написано в березні 1919 р. 
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і від імені професора Воронезького сільськогоспо-
дарського інституту, він повною мірою відображав 
картину, яку “намалювала” в цій царині радянська 
влада в Україні. Зважаючи на те, що українська, 
особливо національно налаштована, інтелігенція 
боролася різними методами та способами з радян-
ською владою, можна з упевненістю констатувати 
набагато жорсткішу ворожнечу, криваву історію 
взаємин інтелігенції та радянської влади в Україні 
в часи Української революції 1917–1921 рр. 

В. Ленін змушений був відповісти на цей “Від-
критий лист “спеціаліста” тов. Леніну” (Lenin, 
1973). У своїй відповіді він передусім звинуватив 
у всьому інтелігенцію, яка саботувала заходи ра-
дянської влади. “Озлоблення робітників і селян за 
саботаж інтелігенції неминуче, — зазначив він, – і 
“винуватити” якщо можна кого, то тільки буржуа-
зію та її вільних і невільних пособників. Коли б ми 
“нацьковували” на “інтелігенцію”, нас варто було 
б за це повісити” (Lenin, 1973, р. 214). До речі, іс-
торія доведе, що з часом так і вийшло. Більшовизм 
зник, але перед цим він зрештою знищив стару ін-
телігенцію.

М. Дукельський у листі писав: “Якщо ви хоче-
те “використати” спеціалістів, то не купуйте їх, а 
навчіться поважати їх як людей, а не як потрібний 
вам до якогось часу живий і мертвий реманент” 
(Dukelskyi, 1973, р. 213). Час покаже, а історія до-
веде правоту професора. Адже радянська влада та 
її більшовицькі керівники використали стару інте-
лігенцію і знищили як непотрібний “мертвий рема-
нент”.

Про це свідчить трагічна реальність політики 
більшовиків, радянської влади та її керівників сто-
совно культури і старої інтелігенції. Талановитий 
художник Ю. П. Анненков, котрий зафіксував об-
личчя багатьох пролетарських керівників, згадував, 
що коли він працював над портретом В. Леніна, той 
зауважив: “Я, до речі, на мистецтві не дуже знаю-
ся, — вірогідно, забувши про свою статтю і фразу 
Карла Маркса, — мистецтво для мене це… щось на 
кшталт інтелектуальної сліпої кишки, і коли його 
пропагандна роль, необхідна нам, буде зіграна, ми 
його — дзик, дзик! — виріжемо за непотрібністю”. 
А потім В. Ленін додав: “Узагалі, до інтелігенції, 
як ви, мабуть, знаєте, я великої симпатії не маю, 
і наше гасло “Ліквідувати неписьменність” спря-
моване лише на те, щоб кожний селянин, кожний 
робочий міг самостійно, без сторонньої допомоги 

читати наші декрети, накази, заклики. Мета — ціл-
ком практична, тільки й усього” (Annenkov, 1991, 
р. 269–270).

Політика радянської влади в Україні під час 
Української революції 1917–1921 рр. була агре-
сивною та різноманітною. Декларуючи позитивне 
ставлення до старої інтелігенції України, без якої 
більшовики не могли завоювати, утримати, відбу-
довувати господарство, формувати нове суспіль-
ство, радянська влада до свого остаточного закрі-
плення в Україні ставилася вельми обережно. По 
мірі поширення своєї влади вона дедалі жорсткіше 
та рішучіше, використовуючи свій каральний апа-
рат, застосовувала терористичні методи боротьби 
не стільки з інтелігенцією, скільки проти неї. Ме-
тоди переконання ставали другоплановими, а сило-
ве залучення старої інтелігенції використовувалося 
активніше, хоча формально більшовики декларува-
ли свою повагу й доброзичливе ставлення до спе-
ціалістів, старої інтелігенції.

Так, радянська влада в Україні, з одного боку, 
інспірувала так звану справу “Союзу визволення 
України”, а з іншого, її, начебто організаторів, — 
колишнього заступника голови Центральної Ради 
С. А. Єфремова, В. М. Чеховського, А. В. Ніков-
ського тощо — “прощає” (Liubchenko, 1930). З 
одного боку, дозволяє колишньому голові Цен-
тральної Ради М. С. Грушевському повернутися 
на Батьківщину, з іншого, встановлює постійний 
і гнітючий контроль над його діяльністю, оскіль-
ки він продовжував боротися за національну ідею 
(TsDAVO Ukrainy, l). Подібна ситуація спостері-
галася на прикладі сфабрикованої справи “Націо-
нального центру”, суд над учасниками якого від-
бувся у квітні 1921 р. Його учасників, видатних 
діячів освіти, культури і мистецтва, котрі постійно 
дбали про майбутнє України, було “помилувано”. 
Аналогічне “помилування” від радянської влади 
отримали й учасники, засуджені за сфабрикованою 
справою Київського процесу, або, як його тоді на-
зивали, процесу Голубовича. Президія ВУЦВК у 
вересні 1921 р. постановила: “<…> засуджених по 
Київському процесу українських с.-р.- звільнити… 
і направити на роботу” (TsDAVO Ukrainy, d).

Така формально “дбайлива” політика радян-
ської влади щодо інтелігенції, безумовно, прива-
блювала саму інтелігенцію. Адже радянська влада 
бажала, щоб її вважали єдиною захисницею інтер-
есів українського народу, його культури, інтеліген-
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ції, силою, котра може вивести Україну з економіч-
ної кризи після громадянської війни та інтервен-
ції, кризи, яка охопила не тільки економіку, але й 
культуру. Значна частина старої інтелігенції почи-
нала вірити, що іншого виходу не існує, що з усіх 
різноманітних влад і режимів більшовицька влада 
стала переможницею, яка декларує створити “зем-
ний рай”, нехай і під виглядом робочо-селянсько-
го соціалізму або комунізму. До цього додавалась 
природна потреба в роботі як засобі існування, са-
мовираженні, виходу з кризового стану, у який по-
трапила Україна.

Радянська влада використовувала всі можливос-
ті для залучення на свою сторону старої інтеліген-
ції. За її ініціативи проведено кілька нарад за участі 
інтелігенції, які відіграли певну роль у диверсифі-
кації поглядів старої інтелігенції в часи Української 
революції 1917–1921 рр. Такою, наприклад, була 
ІІІ Всеукраїнська нарада з освіти (червень 1921 р.). 
Цікаво нагадати її звернення до інтелігенції Украї-
ни. Воно, безсумнівно, було підготовлене, як і сама 
нарада, більшовицькою владою. У документі “До 
усіх робітників науки і освіти, до всієї інтеліген-
ції” простежується спроба аналізу соціальної й по-
літичної диференціації старої інтелігенції в часи 
Української революції 1917–1921 рр., яка підтвер-
джує, що організаційно та змістовно нарада ре-
тельно готувалася більшовицькими керівниками. 
У зверненні до інтелігенції безапеляційно й одно-
значно наголошувалося на невідворотності перехо-
ду інтелігенції буржуазного суспільства на сторону 
робочих і селян радянської влади. “Ви не зрозуміли 
одразу цієї великої історичної необхідності, — під-
креслювалося у зверненні, — терор, нав’язаний 
робочому класу озлобленою буржуазією, жорстокі 
ознаки перших кроків пролетарської диктатури Ви 
прийняли за основну сутність комунізму. Ви до-
зволили білогвардійським генералам і жовто-бла-
китним отаманам для боротьби з робочим класом 
використати ваше ім’я інтелігенції, ваше знання 
людей науки й освіти. Ви йшли в “демократичні” 
думи для прикраси поміщицько-буржуазної ре-
акції, ви прикрашали “трудові конгреси” і “Ради” 
буржуазно-кулацької Петлюрівщини… Перший 
етап боротьби закінчено, пролетаріат і селянська 
біднота перемогли у складній боротьбі з капіта-
лом. Разом із тим історія вирішила суперечку інте-
лігенції України з робочо-селянською владою. На 
двох історичних процесах (Національного центру 

в Харкові й Голубовича в Києві), де перед проле-
тарським судом стояли не окремі особи, а цілі сус-
пільні групи та академічні діячі, рядова українська 
інтелігенція наочно переконалася, у яку безодню 
злочинів проти робочих і селян однаково їх вела 
Денікінщина й Петлюрівщина. Із жахом відсахну-
лися діячі науки та рядові інтелігенти від цих чор-
них сторін історії України. На цих процесах діячі 
науки й рядова інтелігенція України ще раз переко-
налися, що лише робочо-селянська влада України 
незмінно й вірно несла робочим і селянам і соці-
альне звільнення, і задоволення національних за-
питів” (TsDAVO Ukrainy, h).

Проаналізуємо це звернення. По-перше, його 
дійсно ініціювали більшовицькі керівники радян-
ської влади, а не самі освітяни. По-друге, терор і 
жорстокі заходи “пролетарської диктатури” його 
автори необґрунтовано приписують іншим силам, 
зокрема інтелігенції. Нагадаємо, що це більшо-
вицька влада Росії окупувала військовим чином 
Україну, викликавши справедливу збройну про-
тестну реакцію інтелігенції, особливо її національ-
но налаштованої частини. Різні прошарки інте-
лігенції, захищаючись від більшовицької навали, 
шукали притулку в Центральної Ради, УНР, “жов-
то-блакитних отаманів”, Директорії на чолі з Пет-
люрою тощо або в сил білогвардійських генералів. 
Радянська влада, прикриваючись щитом “робочо-
селянської влади” в боротьбі за своє панування в 
Україні, не гребувала ніяким засобами. Так, сфа-
бриковано різноманітні процеси (Національного 
центру в Харкові й Голубовича в Києві), на яких ін-
телігенцію необґрунтовано звинувачували в контр-
революційних виступах проти більшовицької вла-
ди, яка жорстокими силовими методами окупувала 
Україну під час Української революції 1917–1921 
рр. По-третє, автори означеного звернення, зухва-
ло виправдовуючи окупацію України, стверджу-
ють, що саме “радянська робочо-селянська влада 
України” несла соціальне звільнення й “задово-
лення національних запитів”. По-четверте, більшо-
вицькі автори звернення з радістю констатували: 
сфабриковані ними процеси, у яких “перед судом 
стояли не окремі особи, а цілі суспільні групи й 
академічні діячі, і рядова українська інтелігенція”, 
начебто переконали інтелігенцію України в право-
ті радянської влади, що абсолютно не відповідало 
дійсності, це неодноразово змушена була до та піс-
ля вказаного звернення констатувати більшовицька 
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влада. Адже інтелігенція, особливо її національно 
налаштоване крило, продовжувала боротьбу з ра-
дянською владою.

Зауважимо ще кілька факторів соціально-полі-
тичної диверсифікації поглядів старої інтелігенції 
України. Важливу функцію в диверсифікації со-
ціально-політичних настроїв старої інтелігенції 
до різних влад, зокрема радянської, виконували 
масові профспілкові об’єднання. Політичні орі-
єнтації цих організацій інтелігенції багато в чому 
залежали від Українського центру професійних 
спілок (Уцентрпроф), який виник у червні 1918 
р. До речі, на першому Всеукраїнському з’їзді 
профспілок, що відбувся в травні 1919 р., відзна-
чалося: профспілки, які на своїй травневій конфе-
ренції 1918 р. порушували завдання позбавитися 
від більшовизму, успішно виконали своє завдання. 
Уцентрпроф цьому максимально сприяв: брав ак-
тивну участь у протестах проти червоного терору. 
Щойно в 1919 р. повернулася радянська влада в 
Україну, Уцентрпроф виступив за “незалежність” 
від більшовиків від робочо-селянської влади 
(«Kommunіst», 1919, May 7). Така позиція сприяла 
протистоянню інтелігенції та радянської влади.

На розмежування й соціально-політичну дифе-
ренціацію старої інтелігенції України в часи Укра-
їнської революції 1917–1921 рр. впливали війна, 
інтервенція, економічна розруха, занепад культури, 
які супроводжувалися різким погіршенням мате-
ріально-побутового й соціально-правового ста-
новища інтелігенції. До того ж, радянська влада з 
перших кроків свого існування оголосила про бо-
ротьбу з усім старим буржуазним суспільством, до 
якого вже призвичаїлася стара інтелігенція та скла-
довою якого вона сама була. Подібні явища супро-
воджувалися заходами, спрямованими на руйнацію 
старого світу, його культури. Це стосувалося інте-
лігенції як носія культури. Такі явища викликали 
протест інтелігенції. 

З іншого боку, радянська влада не могла вирі-
шити жодного питання без участі інтелігенції — ні 
завоювати, утримати владу, поновити народне гос-
подарство, розпочати “будівництво” нової культу-
ри й нового суспільства. Нова влада, відчуваючи 
гостру потребу в трудових ресурсах, особливо в 
тих, які належали до категорії людей розумової 
праці, почала застосовувати до них силові, мобі-
лізаційні методи. Так, у березні 1919 р. за розпо-
рядженням воєнно-революційної ради оголошено 

мобілізацію осіб буржуазного класу Києва та його 
околиць. Щоправда, положення звільняло від мо-
білізації викладачів ЗВО, артистів, художників, 
службовців радянських і промислових закладів, лі-
карів, техперсонал заводів тощо. Згідно з наказом, 
до тих, хто ухилятиметься від мобілізації, засто-
сують каральні заходи, навіть розстріл (TsDAVO 
Ukrainy, b). На засіданні політбюро ЦК КП(б)У 27 
червня 1919 р. мобілізовувалися всі, хто не служив 
у Червоній армії (TsDAVO Ukrainy, а). Радянська 
влада застосовувала примусові методи мобіліза-
ції до інтелігенції та сподівалася на її позитивні 
наслідки. В. Ленін, відзначаючи позитивне “ви-
користання” буржуазних спеціалістів у Червоній 
армії, підкреслював, що “обстановка маси дружно 
діючих робітників і селян, які знають, за що вони 
борються, робила своє діло, і все більша й більша 
частина людей, які переходили до нас з іншого та-
бору, іноді несвідомо перетворювалась і перетво-
рюється на наших свідомих прихильників” (Lenin, 
1973, р. 381). Більшовицька влада в Україні споді-
валася, що подібні заходи й методи допоможуть їй 
залучити на свою сторону стару інтелігенцію.

Радянська влада, розуміючи важливість цього, 
вимушена була вживати заходів, щоб досягти по-
трібного результату, від чого залежало її майбутнє: 
наприклад, увіковічення пам’яті Т. Г. Шевченка, 
ініціювання на рівні гасел рівноправності росій-
ської й української мов, заходи з розвитку укра-
їнської культури («Iz protokolu zasidannia», 1979; 
«Iz protokolu zasidannia Robitnycho-selianskoho», 
1979; «Oholoshennia Yelysavethradskoho viddilu», 
1979; «Povidomlennia biuletenia Orhanizatsiino-
instruktorskoho», 1979; «Rozporiadzhennia Narkomosu 
USRR», 1979; «Tsyrkuliar Narodnoho Komisariatu», 
1979), видання книг українською мовою, тираж 
яких виріс з 3560 прим. у 1918 р. до 8629 прим. у 
1920 р. («Kommunіst», 1919, April, 28).

Радянська влада була змушена виявляти “турбо-
тливе” ставлення до старої інтелігенції, щоб таким 
чином привабити її до співпраці у своїх інтересах. 
Так, 31 серпня 1920 р. радянський уряд України 
прийняв декрет “Про поліпшення становища вче-
них-спеціалістів і заслужених працівників літера-
тури і мистецтва”. Його автори наголошували на 
тому, що метою декрету є збереження наукових сил 
і особливо цінних працівників мистецтва й літера-
тури, необхідних новій владі для соціалістичного 
будівництва, здійснення розвитку народного гос-
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подарства, культури й задоволення потреб робочо-
селянської оборони. Декрет передбачав посилене 
постачання вченим спеціалістам, а також праців-
никам літератури й мистецтва. Вони звільнялися 
від повинностей, які безпосередньо не стосувалися 
їхньої роботи у сфері науки, мистецтва й літерату-
ри. Передбачалося створення для вказаних катего-
рій інтелігенції необхідних умов для їх роботи та 
життя, зокрема визначалася норма пайків і для не-
працездатних членів родин. Декрет забороняв рек-
візицію помешкань, якщо вони не перевищували 
встановлених норм, у яких проживали та працю-
вали особи, котрі підпадали під дію декрету («Pro 
polipshennia stanovyshcha», 1979, p. 157–158). На-
справді, на той час подібні заходи були переважно 
агітаційно-декларативними, відіграли певну роль у 
створенні позитивного іміджу нової влади в очах 
інтелігенції.

Тоді радянська влада організувала велику агі-
таційно-пропагандистську кампанію зі створення 
позитивного, привабливого для інтелігенції іміджу. 
Так, наприклад, у травні 1920 р. у Харкові в драм-
театрі перед широкою аудиторією, у якій була пред-
ставлена й стара інтелігенція, виступив відомий 
більшовицький діяч А. В. Луначарський, котрий 
присвятив свою промову питанню ролі інтеліген-
ції в соціалістичному будівництві. “Наш прямий 
обов’язок, — наголосив він стосовно інтеліген-
ції, — закликати її у свої ряди. Не заради пайка, не 
заради платні, не скріпивши серце, а з відкритою 
душею інтелігенція повинна піти в ряди трудящих” 
(«Kommunіst», 1923, August, 15). І подібні агітацій-
но-пропагандистські заходи впливали на соціально-
політичну диференціацію старої інтелігенції Украї-
ни під час Української революції 1917–1921 рр.

На означений процес також впливали інші чин-
ники: укріплення радянської влади, суворі закони 
війни й революцій, патріотизм і відданість своїй 
справі інтелігенції, її демократичні традиції тощо. 
Після завершення Української революції 1917–
1921 рр. у старої інтелігенції, яка не емігрувала, не 
залишилося альтернативи вибору, вона була при-
речена до професійної співпраці з новою владою 
в Україні. “Об’єктивні факти, — як стверджував 
у 1923 р. один із лідерів більшовицької влади в 
Україні, секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг, — свід-
чать про те, що більшість інтелігенції була проти 
пролетарської революції та довго підтримувала 
відвертих і прихованих ворогів радянської влади. 

Пізніше почалось розшарування. Спочатку одини-
цями, потім сотнями й тисячами ставали спеціаліс-
ти лояльними. Меншість зв’язала свою долю міцно 
з долею радянської влади, скріпивши цей союз не 
тільки розумом, але й серцем” («Kommunіst», 1923, 
August, 15). Із цією оцінкою, на наш погляд, можна 
частково погодитися, указавши на її зайву катего-
ричність і партійну лінійність.

Подібна оцінка, дещо більше більшовицьки 
заангажована, міститься у “Звернені до україн-
ської радянської інтелігенції і усього радянського 
суспільства”, начебто написаному представника-
ми старої інтелігенції й оприлюдненому в травні 
1924 р. на VIII Всеукраїнській партконференції 
КП(б)У. У ньому стверджувалося, що частина 
української інтелігенції заради “культури націо-
нальних цінностей” виступила проти Жовтневої 
революції 1917 р., констатувалося, що ця дорога 
призвела українську національну інтелігенцію до 
союзу з австро-німецькими й антантівськими гене-
ралами проти трудового народу, до блоку з Гетьма-
ном, а пізніше — до “оспівування” культури біло-
польської Польщі, яка знущалася з робочих і селян. 
“Звернення” спричинило розшарування: частина 
ворожо-активної національної української інтелі-
генції опинилася за кордоном, а пасивна її частина 
причаїлася в глибинах України, сподіваючись на 
кращі часи. У “Зверненні” наголошувалося, що не 
вся українська інтелігенція опинилася у ворожо-
му до радянської влади таборі. Частина її обрала 
позицію лояльного ставлення до радянської вла-
ди («Vidozva do ukrainskoi radianskoi intelihentsii», 
1924). “Звернення” готувалося до оприлюднення 
на партконференції більшовицькими партійними 
керівниками й мало на меті подальшу агітаційно-
пропагандистську кампанію в боротьбі за думку 
старої інтелігенції.

У період Української революції 1917–1921 рр., 
як свідчать радянські джерела, значна частина, 
особливо української національно налаштованої 
інтелігенції, продовжувала боротися проти радян-
ської влади, використовуючи будь-які можливості, 
різні сили, ворожі радянській владі. У відповідь 
радянська влада фабрикувала різноманітні судові 
процеси проти інтелігенції, котра боролася за на-
ціональні інтереси (“Промпартія”, “Шахтинська 
справа”, “Спілка визволення України” тощо). Коли 
була альтернатива співпраці з якимись ворожими 
радянській владі силами, українська національно 
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налаштована інтелігенція, не вагаючись, обирала 
союз з будь-якою стороною, яка боролася з більшо-
виками (S-kyi, 1930, a; S-kyi, 1930, b).

На політичне розшарування старої інтелігенції 
в Україні суттєво вплинули різноманітні дрібно-
буржуазні партії, у яких під час Української рево-
люції 1917–1921 рр. відбувалося політичне розша-
рування, особливо після повороту середнього се-
лянства до радянської влади (TsDAVO Ukrainy, t). 
До того ж, в Україну, особливо в Київ, після при-
ходу в Росії до влади більшовиків, з’їжджалися 
всі її вороги, серед яких були численні представ-
ники російських буржуазних і дрібнобуржуазних 
партій, колишні царські генерали, офіцери. Як 
відомо, під українські жовто-блакитні прапори, 
за неповними даними, стало понад 30 тис. росій-
ських офіцерів. “Історія відіграла з нами дивний 
жарт, — писав відомий редактор газети “Русская 
жизнь” Погодін, — Україна, яка відділилася від 
Росії, тепер мала почати збирання землі руської” 
(Kuras, 1978, р. 193). Отже, логіка боротьби тих 
часів часто об’єднувала різноманітні сили й пар-
тії, які боролися проти більшовизму, з якими були 
пов’язані надії та прагнення різних прошарків ста-
рої інтелігенції України.

На політичну диверсифікацію поглядів старої 
інтелігенції під час Української революції 1917–
1921 рр. суттєво впливала інтелігенція України, 
яка опинилися в еміграції. Еміграцію цієї частини 
інтелігенції можна умовно поділити на кілька пе-
ріодів. Розглянемо основні з них, оскільки вони 
стали своєрідними етапами поляризації, розшару-
вання в середовищі інтелігенції України. Перша 
хвиля еміграції фактично відбулася в кінці 1918 — 
на початку 1919 рр., коли разом з гетьманом Ско-
ропадським виїхала за кордон заможна буржуазія, 
поміщики, адвокати, чиновники, деякі національно 
налаштовані представники художньої інтелігенції, 
учені, лікарі та ін. До цієї хвилі долучилися інтелі-
генти, котрі залишили Батьківщину після падіння 
Директорії на початку 1919 р. У подальшому союз 
з УНР відкрив інтелігенції емігрантський шлях че-
рез Західну Україну на Відень, де сформувалася ко-
лонія української емігрантської інтелігенції. Пізні-
ше частина цих емігрантів переселилася до Праги.

Найактивніше боролася проти радянської влади 
Варшавсько-Тарновська колонія української інтелі-
генції, яка залишила Україну, переважно, в перший 
період приходу радянської влади. Вона поновлюва-

лася представниками тієї інтелігенції, яка, маючи 
перший негативний досвід професійної співпраці 
з радянською владою, змушена була емігрувати 
за кордон. Особливо масовою еміграцією інтелі-
генції відзначився період, коли польські війська 
залишали Україну. Ця група емігрантської інтелі-
генції особливо активно ворогувала з радянською 
владою й боролася проти неї. Варто зауважити, що 
польські керівники того часу у своїх національних 
інтересах використовували можливості української 
емігрантської інтелігенції проти більшовицької 
влади в Україні.

Другий період еміграції української інтеліген-
ції пов’язаний з остаточною поразкою Директорії 
та Врангеля. Хронологічно він розтягнувся з кін-
ця 1920 і до кінця 1921 рр., характеризувався осо-
бливою активністю емігрантської інтелігенції в 
боротьбі проти радянської влади, яку вона мріяла 
вигнати з України. Про це свідчить, наприклад, 
невдала спроба за допомогою загонів отамана Тю-
тюнника підняти повстання антирадянських сил 
в Україні проти більшовицької влади (Liubchenko, 
1922, р. 1).

Чинники, які зумовили частину української ін-
телігенції емігрувати, були різноманітними. Одні 
з них вимушено залишали Батьківщину разом із 
представниками панівних кіл України. Інші виїха-
ли після невдалих спроб боролися з радянською 
владою. Треті виїжджали, оскільки боялися дик-
татури “темного” пролетаріату. Четверті злякали-
ся жорстокої кривавої боротьби, розрухи, голоду 
тощо, що сприймалося ними як “загибель” циві-
лізації. П’яті залишали Україну, сподіваючись за 
кордоном пережити лихі години, які вони вважали 
тимчасовими. Інших “мучила” ідейна несумісність 
із робочо-селянською владою. Однак більшість 
української інтелігенції в еміграції складалася з 
національно налаштованих представників, для ко-
трих радянська влада була ворогом, який нівечив 
національну ідею України та сприймався як тим-
часовий окупант їхньої Батьківщини.

Висновки. Отже, події Української революції 
1917–1921 рр. кардинально вплинули на соціаль-
но-політичні настрої й побут старої інтелігенції. 
Значна частина інтелігенції продовжувала очікува-
ти, сподіваючись на тимчасовість подій тих часів і 
різних влад. Частина інтелігенції, передусім пред-
ставники військової та медичної, змушені були за 
стислий термін вирішити, яку з влад підтримувати. 
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Щоправда, їх не запитували, оскільки примусовою 
мобілізацією зобов’язували приймати відповідне 
рішення. Частина вказаної інтелігенції, до речі, 
сама обирала сторону, якій служити. Національ-
но налаштована інтелігенція до останнього вірила 
гаслам Центральної Ради, УНР, потім Гетьманату, 
Директорії й прагнула служити всім силам, які, на 
їхню думку, сприяли реалізації національної ідеї. 

Серед чинників, які впливали на диверсифіка-
цію поглядів старої інтелігенції України в ті роки, 
варто назвати патріотичні мотиви, відданість про-
фесійним покликам, необхідність професійної ді-
яльності за будь-якої влади для матеріальної під-
тримки себе та своєї родини у воєнні голодні роки. 
Загалом інтелігенції України доводилося зважати 
на прихильність більшості робочих і селян, як і пе-
ресічних громадян, до позицій певної влади.

Диференціація поглядів інтелігенції відбувала-
ся складно, карколомно й не завжди за політични-
ми, професійними або майновими ознаками. Грані 
соціально-політичної диференціації старої інтелі-
генції в роки Української революції 1917–1921 рр. 
були умовними, розмитими, розшарованими група-
ми тих, хто займав позиції очікування, коливання, 
сумніву й розчарувань під час війни, революції, 
інтервенцій, які несли смерть, епідемії, розруху, 
голод і неймовірні людські страждання, чисельні 

людські жертви. І ці всі та інші внутрішні й зовніш-
ні обставини щомиті змінювалися, примножуючи 
страждання інтелігенції та її подальшу диверсифі-
кацію поглядів.

І не варто вважати заяви тих чи інших представ-
ників старої інтелігенції про їхню прихильність 
до тієї радянської влади, яка на той час перемогла 
в Україні, істинними. На нашу думку, то був виму-
шений крок під тиском обставин, більшовицької 
влади й силового примусу стосовно старої інтелі-
генції. Наприклад, радянська влада з радістю за-
явила, що вчительство “прийняло радянську владу” 
(«Proletarska osvita», 1920; TsDAVO Ukrainy, e).

Насправді на 1921 р. — завершення Україн-
ської революції — більшість старої інтелігенції 
України, котра вижила та не емігрувала, змушена 
була продовжувати виживати, погоджуватись про-
фесійно співпрацювати з радянською владою, яка 
остаточно перемогла й закріпилася в Україні. Цей 
факт не свідчив про її симпатії до більшовицької 
влади, радше навпаки — інтелігенція розуміла, що 
вибору майже не залишилося, але більшість ще 
сподівалася на можливі зміни влади в Україні. На 
жаль, подібні настрої зневіри в нову більшовицьку 
владу в подальшому підтвердилися: більшість ста-
рої інтелігенції України була поступово знищена та 
припинила існувати після того, як її “використали”.
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Шейко Василий Николаевич
Диверсификация взглядов старой интелигенции во время Украинской революции 1917–1921 годов

Аннотация. Проанализировано диверсификацию политических, моральных, материальных и других настро-
ений старой интеллигенции в период Украинской революции 1917–1921 гг. На материалах архивов, литературы, 
прессы показано взаимоотношения старой интеллигенции с разными, в частности и советской, властями во вре-
мя революции. Освещены факторы и обстоятельства, которые влияли на мысли, настроения представителей 
интеллигенции к разным властям, эмигрантской части интеллигенции относительно ее отношения к властям и 
событиям во время Украинской революции 1917–1921 гг. Основное внимание уделено эволюции взаимоотношений 
старой интеллигенции и советской власти, поскольку именно она в конечном варианте, в результате военных дей-
ствий, оккупировала Украину.

Ключевые слова: украинская культура, старая интеллигенция, эмигрантская украинская интеллигенция, власть, 
советский режим, Украинская революция 1917–1921 гг.

Vasyl Sheiko
Diversification of Views of the Old Intelligentsia During the Ukrainian Revolution of 1917–1921

The aim of this paper is to analyse political, moral, professional, and other views of the old intelligentsia concerning their 
attitude to various authorities during the Ukrainian Revolution of 1917–1921. Special attention is paid to the interrelations 
of the old intelligentsia and the Soviet regime that finally occupied Ukraine.

Methodology. The author uses as a methodological basis of this study, the principles and methods of the culturological 
approach to the analysis of numerous publications concerning the transformation of the positions of the old intelligentsia in 
relation to their attitude to various authorities during the Ukrainian Revolution of 1917–1921. 

Results. The author examines the processes of evolution of the mood and attitude of the old intelligentsia to various 
authorities, which had a goal to rob Ukraine. The paper shows a negative attitude of the nationally-minded intelligentsia to 
such authorities. However, the most part of the old intelligentsia compromised with any authorities in its struggle against 
the Bolshevik regime.

Novelty. The author has studied a lot of archive information and periodical editions using culturological and comparative 
methodological approaches to analyse the views of the old intelligentsia, especially the émigré intelligentsia, concerning 
their attitude to various authorities, in particular, the Soviet government, during the Ukrainian Revolution of 1917–1921.

The practical significance. The information contained in this paper may be used for further research and developing 
methodological material for new courses of lectures and seminars in history and theory of Ukrainian culture.

Keywords: Ukrainian culture, the old intelligentsia, the émigré Ukrainian intelligentsia, power, the Soviet regime, the 
Ukrainian revolution of 1917–1921.
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Анотація. У статті запропоновано нові концептуальні підхо-
ди до моделювання культурного простору, сформованого модерною 
національною культурою в умовах глобалізованого світу та широ-
кого використання сучасних електронних медіа. Обґрунтовано дві 
концептуальні моделі культурного простору — топологічну й полі-
сферичну; остання ґрунтується на розширеному автором понятті 
публічної сфери, раніше запропонованому Дж. Кіном, на понятті 
семіосфери Ю. Лотмана, а також на аксіомі про наявність у всіх 
елементів публічної сфери дискурсивних ідентичностей. На базі по-
лісферичної моделі обґрунтовано концепцію національного культур-
ного простору як сукупності публічних сфер, які поділяють відповід-
ну національну ідентичність або мають дискурсивні ідентичності, 
сумісні з нею. 

Ключові слова: культурний простір, публічна сфера, семіосфера, 
національна культура, національна ідентичність, дискурсивна іден-
тичність, полісферична модель культурного простору.

Ця стаття розвиває теоретичні результати, викладені в по-
передніх працях автора (Grytsenko, 2016, p. 4). На підставі зро-
бленого там критичного огляду1 та розширеної (у порівнянні з 
визначенням Дж. Кіна2) дефініції публічної сфери як частини 
культурного простору, можемо побудувати концептуальну мо-
дель культурного простору сучасного суспільства чи культур-
ної спільноти (від окремої громади чи групи — до модерної 
нації чи цілого людства), попередньо сформулювавши кілька 
постулатів щодо того, яким вимогам має відповідати така мо-
дель. 

Передусім слід уточнити, що культуру розумітимемо в ан-
тропологічному сенсі, як “увесь спосіб життя” (Р.Вільямс), а 
не в секторному, як окрему галузь діяльності, що охоплює лі-
тературу й мистецтво, культурну спадщину тощо. 

Культура будь-якого суспільства існує в матеріальному 
часопросторі, її продукти (тексти культури) творяться й спо-
живаються реальними людьми, але вона містить також безліч 
нематеріальних, “віртуальних” елементів — образів, ідей, сим-
волів, вартостей, настанов, “патернів поведінки” тощо. 

Однак визначення культури як “усього способу життя”, 
хоч би яке інтелектуально переконливе, погано надається для 
формального моделювання (чи то культури, чи то культурного 
простору), позаяк незрозуміло, що ж із навколишнього світу, 
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окультуреного людською діяльністю, опиняється 
поза ме-жами так визначеної культури? Традицій-
на відповідь була така: по-перше, неокультурена 
природа; по-друге, інші культури, тобто “способи 
життя” інших суспільств. Таке розмежування було 
малопереконливим уже в модерну добу, а в сучас-
ному глобалізованому світі, коли практично не за-
лишилося ані неокультуреної природи, ані неохо-
плених глобалізацією, виразно окремих “способів 
життя”, воно цілком втратило релевантність. 

Що можна запропонувати замість нього, при-
наймні у вузьких межах формального моделюван-
ня культурного простору? Почнімо з констатації, 
що культура суспільства (у тому числі й усього 
людства), як “увесь спосіб його життя”, форму-
ється в ході культурної комунікації між членами 
цього суспільства, наслідком якої є створення, по-
ширення й засвоєння різноманітних текстів культу-
ри, існування різноманітних культурних практик та 
інституцій. Отож у спрощеній, формальній моделі 
культурою у вузькому сенсі називатимемо всю су-
купність згаданих елементів — людей як творців 
і споживачів, текстів культури та створених нею 
інституцій. Натомість культурний простір будемо 
трактувати як сукупність часопросторових кому-
нікаційних взаємин між згаданими елементами та 
дієвцями. Іншими словами, у модельованому куль-
турному просторі мають відображатися не лише 
продукти культурної діяльності (тексти культури), 
а й процеси (практики) їх творення, поширення та 
споживання/рецепції, а також учасники цих про-
цесів — творці та споживачі культури. Отже, до 
таким чином визначеного культурного простору 
не потрапляє та частина культурного надбання, що 
опинилася наразі поза потоками культурної кому-
нікації, а також та творча й інтелектуальна діяль-
ність, котра не вилилася поза свідомість індивіда в 
публічну культурну комунікацію. 

З огляду на те, що потреба в новій концепту-
альній моделі культурного простору продиктована 
неадекватністю старих уявлень, де окремі культури 
різних суспільств, як правило, посідали окремі фі-
зичні простори-ареали, між якими існували чи то 
чіткі, чи то розмиті кордони, у новій моделі замість 
згаданих кордонів між культурами (та їхніми про-
сторами) слід запропонувати інший спосіб іденти-
фікації певного елемента як приналежного до тієї 
чи іншої культури. 

Таку приналежність до певної культури та/або 

до її простору доцільно визначати не за фактом 
перебування по той чи інший бік міжкультурного 
“кордону” (бо такі “кордони” нині руйнуються й 
зникають), а через відповідність певному комплек-
су культурних ознак (як-от: мова, мистецька ідіо-
ма тощо) або через наявність чи брак у елемента 
(дієвця) відповідної ідентичності — продукту його 
ідентифікації з відповідною культурою. Таким 
чином визначена приналежність, як правило, не є 
ексклюзивною. Той самий текст чи та сама особа 
можуть ідентифікуватися з різними культурами, іс-
нувати в різних культурних просторах у різні пері-
оди чи навіть водночас. 

Ґрунтуючись на таких вихідних постулатах, 
можна запропонувати принаймні два підходи до 
моделювання культурного простору, зокрема — 
національного. Перша модель використовуватиме 
концепцію топологічного простору, запозичену 
з математики. Для цього тексти культури, їхніх 
творців та споживачів будемо трактувати як окремі 
елементи, “точки” в цьому просторі, а сукупність 
зв’язків між ними — як задану на множині таких 
елементів структуру особливого роду — тополо-
гію. Тому цю модель називатимемо топологічною 
моделлю культурного простору. 

Друга модель ґрунтується на концепції пу-
блічної сфери, запропонованій Дж. Кіном (Kin, 
2000, p. 161–162)на противагу схожому поняттю 
(Öffentlichkeit) у Ю. Габермаса, й розвинутій авто-
ром у раніших працях (Grytsenko, 2016, p. 13–24; 
Grytsenko, 2017). Згідно з дефініцією Дж. Кіна, пу-
блічна сфери — це не якась єдина для всього мо-
дерного суспільства “сфера публічного”, а один із 
багатьох об’єктів складної будови: “Публічна сфе-
ра — це особливий тип просторових відносин між 
багатьма людьми, зазвичай, поєднаними певними 
засобами комунікації (телебачення, радіо, телефон, 
супутниковий зв’язок, електронна пошта тощо), у 
яких виникають ненасильницькі суперечки та кон-
флікти, пов’язані з владними відносинами в спіль-
ноті та в ширшому середовищі соціально-політич-
них структур, у яке занурені учасники спілкуван-
ня” (Kin, 2000, p. 161–162). 

Отже, для існування публічної сфери потрібні 
кілька складників: комунікаційна сумісність її еле-
ментів (спільна мова учасників комунікації), на-
явність регулярного каналу, платформи чи мережі 
зв’язків між ними, нарешті, спільне поле інтересів 
(соціальних, політичних, культурних), без чого 
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комунікація непотрібна. Оскільки ж комунікацій-
на (мовно-культурна) компетентність, можливості 
доступу до засобів комунікації та сфери інтересів 
у різних груп будь-якого суспільства неоднакові, 
то й публічні сфери існують численні й різні — за 
масштабами (наприклад, глобальні, загальнонаціо-
нальні, регіональні, локальні), за характером і зміс-
том комунікації, за складом учасників та їхніми 
ідентичностями. 

У концепції публічної сфери (ПС) Дж. Кіна ви-
кликає застереження обмеження змісту комунікації 
в ній “дискусіями з питань влади”. Адже попри пе-
реконаність багатьох теоретиків (як-от: М. Фуко з 
його ідеями дискурсивного домінування чи Ю. Га-
бермаса з його “нео-істматом”), поле вартих обго-
ворення інтересів сучасних людей не обмежується 
“питаннями влади”, хіба що будь-яку дискусію ін-
терпретувати як неявну боротьбу за владу (бодай 
символічну). 

Тому в публічних сферах будь-якого масштабу 
й кола інтересів відбуваються не лише “дискусії з 
питань влади”, а й культурна комунікація найріз-
номанітнішого змісту: від творчої — до суто спо-
живацької, від політизованої — до розважальної. 
Отже, практично будь-яку публічну сферу можна 
вважати частиною культурного простору.

Для концептуального моделювання можливе 
подальше узагальнення понять простору та публіч-
ної сфери: останню розглядатимемо як множину, 
що складається з численних елементів, наділених 
спільними рисами (зокрема, культурною сумісніс-
тю) й поєднаних комунікаційними зв’язками. Мож-
на також припустити, що внаслідок тривалої при-
належності до певної публічної сфери її елементи 
набувають (чи хоча б схильні набувати) спільної 
групової ідентичності. 

Водночас не всі елементи такої публічної сфери 
є рівними, однаковими за функціями в комуніка-
ційному процесі. Адже ті засоби комунікації в ПС, 
що їх згадує Дж. Кін (телебачення, радіо, газети, 
Інтернет) — це не якесь безлике, позбавлене влас-
них інтересів та уподобань залізяччя й павутиння 
кабелів, а більші чи менші медіа-компанії та творчі 
осередки, котрі генерують (виробляють, адапту-
ють, поширюють) культурний контент. Отже, прак-
тично в будь-якій публічній сфері існують один 
чи кілька споріднених елементів-генераторів, чиї 
можливості у формуванні даної публічної сфери, 
складу її елементів та їхньої спільної ідентичності 

є якщо не ексклюзивними, то, сказати б, упривіле-
йованими.

Із таких міркувань випливає уявлення про 
культурний простір як сукупність публічних сфер 
різноманітних масштабів, з різними ідентичнос-
тями — груповими, ідеологічними, національни-
ми тощо. У сучасному глобалізованому світі цей 
культурний простір практично охоплює всю пла-
нету, долаючи кордони й відстані завдяки новіт-
нім комунікаційним технологіям. Однак це зовсім 
не означає цілісності, тим більше — однорідності 
цього простору. Він, умовно кажучи, “розсипаєть-
ся” на фрагменти, точніше на такі собі архіпелаги 
публічних сфер, об’єднані чи то спільною мовою, 
чи то спільною ідентичністю (наприклад, націо-
нальною), чи то ідеологічними настановами (на-
приклад, ісламським фундаменталізмом).

Цю модель культурного ми називатимемо по-
лісферичною. Відповідно до такої моделі, націо-
нальний культурний простір можемо визначити як 
сукупність не лише тих публічних сфер, що охо-
плюють своєю діяльністю територію (юрисдикцію) 
національної держави і є сумісними зі знаковими 
системами національної культури, але й тих, котрі 
хоч і діють почасти поза національною територією, 
зате ідентифікують себе з відповідною модерною 
нацією, її культурою, і також є культурно сумісни-
ми з нею. 

Далі пропонується детальніший виклад обох 
моделей. 

1. Топологічна модель 
культурного простору 

З формального боку, ця модель ґрунтується на 
вживаному в математиці визначенні топологічного 
простору як упорядкованої пари множин (X, Γ), де 
X — це довільна множина, а Γ — це її “структура”, 
тобто система підмножин множини X , котра задо-
вольняє таким трьом аксіомам: 

– порожня множина Ø й сама множина X на-
лежать до Γ; 

– об’єднання довільного набору підмножин із 
Γ також належить до Γ; 

– перетин скінченного набору підмножин з Γ 
також належить до Γ.

Таку структуру/множину Γ називають тополо-
гією над множиною X (Armstrong, 1983). 

Використання поняття топологічного простору 
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для моделювання культурного простору випливає 
із двох спрощених представлень складних культур-
них явищ. 

По-перше, культура суспільства (у згаданому 
вище вузькому сенсі) може бути представлена як 
сукупність (множина) всіх текстів цієї культури, у 
матеріальних та нематеріальних формах і втілен-
нях, а також членів суспільства — творців, поши-
рювачів та споживачів різноманітного культурного 
продукту — усі вони трактуються як елементи мно-
жини, “точки” в абстрактному просторі. Назвемо 
цю множину К. 

Усі елементи, що належать до К, наділені ко-
мунікаційними характеристиками (такими як мова 
чи інші комунікаційні коди), а також культурними 
ідентичностями (однією чи навіть кількома). Про 
зміст поняття “ідентичність” для тексту культури 
та для осередку-генератора йтиметься далі. Заува-
жу лише, що комунікаційна сумісність із певною 
культурою, тобто здатність розуміти її тексти, не 
тотожна самоідентифікації з нею. Навіть маючи 
спільну мову/код комунікації, різні елементи куль-
турного простору можуть ідентифікуватися з різни-
ми культурними спільнотами, зокрема — націями. 

Тож якщо спрощено представити певну націо-
нальну культуру як сукупність (множину) її текстів 
та осіб (її носіїв, творців і споживачів), така множи-
на К не міститиме ті тексти/продукти, що присутні 
в культурному просторі країни (національної дер-
жави), але мають несумісні комунікаційні характе-
ристики та не ідентифікуються з даною культурою, 
а також тих мешканців країни, хто нічого не знає 
про її культуру, не споживає її доробку й не ото-
тожнює себе з нею. У глобалізованому світі таких 
чимало в кожній країні. Тому є потреба визначити 
також іншу множину — ту, до якої всі ці елементи 
увійдуть. Назвемо її К+; вона охоплюватиме все на-
селення країни та всю сукупність текстів культури, 
що побутують у ній, незалежно від комунікаційних 
характеристик та ідентичностей. Відтак можна по-
передньо сформулювати умову єдності культурно-
го простору країни:

К+ \ К = Ø. 
Будь-яка публічна сфера, що в цій культурі 

функціонує, продукуючи (або актуалізуючи) пев-
ний контент і доносячи його до своєї публіки, може 
бути представлена у формі множин (власне, підмно-
жини в К+), пов’язаних комунікаційними зв’язками 
елементів: текстів культури, що складають контент 

даної публічної сфери, творців та поширювачів (ге-
нераторів) цього контенту, а також усіх членів ау-
диторії (споживачів контенту). Відтак і культурний 
простір, тобто сукупність усіх публічних сфер, що 
функціонують у країні, можна формально пред-
ставити як сукупність (множину) визначених у ви-
щеописаний спосіб підмножин на К+. Назвімо цю 
сукупність структурою культурного простору П+. 
Відповідно, формальною моделлю культурного 
простору країни буде пара (К+, П+).

З огляду на більше чи менше різноманіття іден-
тичностей і культурних кодів, що їх мають публіч-
ні сфери в культурному просторі будь-якої країни, 
можна формально виокремлювати в ньому різні, 
сказати б, субпростори — такі, що в них усі пу-
блічні сфери взаємно сумісні або мають таку саму 
ідентичність. Наприклад, сукупність усіх ПС, що 
ідентифікують себе як мистецькі, можемо назива-
ти мистецьким простором країни, а сукупність усіх 
ПС, що їх осередки-генератори є засобами масової 
інформації (зокрема, й такі, що розташовані поза 
територією країни, але ведуть мовлення для її на-
селення) — інформаційним простором країни. 

Національним культурним простором (НКП) 
можемо називати: чи то сукупність усіх ПС, що 
мають відповідну національну ідентичність, чи то 
сукупність таких, що використовують національну 
мову (мови) або інші символічні коди національної 
культури, чи то об’єднання першої та другої сукуп-
ностей, чи то їх перетин (тобто лише ті ПС, котрі 
мають обидві “національні ознаки”, мову та іден-
тичність). Зрозуміло, що вибір критерію, за яким 
визначатимемо приналежність до НКП, зазвичай, 
диктується ідеологічними, а не науковими мірку-
ваннями. 

Незалежно від того, яким буде цей критерій, 
структурою НКП буде сукупність публічних сфер 
Пн, котрі йому відповідають. Відповідно пара з 
двох сукупностей (К, Пн) моделюватиме національ-
ний культурний простір. 

Але чи будуть визначені в описаний спосіб 
структури П+ та Пн, чи хоча б якась із них, тополо-
гіями? Для цього потрібно, аби для них виконува-
лися згадані вище три аксіоми. Спробуймо описати 
ці аксіоми також у термінах культури суспільства. 
Вимога, щоб сама множина К теж належала до 
Пн, означає, що всю національну культуру можна 
вважати єдиною публічною сферою. Вимога, щоб 
логічна сума (об’єднання) кількох елементів (мно-
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жин) із Пн також була елементом Пн, означає, що 
об’єднання кількох публічних сфер з ідентичнос-
тями, тотожними або сумісними з національною, 
також буде публічною сферою в цьому-таки куль-
турному просторі, тобто його ідентичність збереже 
сумісність із національною, а об’єднана аудиторія 
збереже культурну компетентність. 

Отже, перші дві аксіоми можна, з деякою при-
близністю, інтерпретувати як формалізацію умови 
єдності національного культурного простору. 

Третя аксіома передбачає, що перетин кількох 
елементів-множин із Пн (тобто спільна частина 
кількох публічних сфер із національним контентом 
або ідентичністю) також належатиме до Пн (теж 
міститиме і національний контент, і культурно су-
місну з ним аудиторію). Якщо відмовитися від того 
полегшення, що порожня множина Ø також нале-
жить до Пн (тобто, що між деякими публічними 
сферами може зовсім не бути ані спільного кон-
тенту, ані спільної аудиторії, але вимог топології це 
не порушуватиме), тоді “посилена” третя аксіома 
означатиме, що будь-які кілька публічних сфер у 
національному культурному просторі мусять мати 
спільну несуперечливу ідентичність, спільний 
культурний багаж і спільну частку своїх аудиторій.

А що маємо у випадку, коли третя аксіома не ви-
конується? Одну з двох ситуацій: чи то кілька пу-
блічних сфер мають якийсь спільний вітчизняний 
контент, але зовсім не мають спільного сегмента 
аудиторії (це означає, що існують групи в суспіль-
стві або регіони, де компетентність у вітчизняній 
культурі обмежується якимось її сегментом), або ж 
навпаки — спільна для різних ПС частка аудито-
рії існує, але її об’єднує не вітчизняний контент, а 
якийсь інший, наприклад, західна рок-музика або 
російський шансон. В обох випадках невиконання 
аксіоми є симптомом явища, що його колись спо-
стеріг в українському суспільстві І. Дзюба: сере-до-
вище діячів культури роздроблене на “галузеві ґет-
то”, і музиканти нічого не знають про українську 
літературу, а письменники — про сучасну україн-
ську музику (Dziuba, 1988, p. 309–325). 

Отже, третю аксіому топології можна вважати 
аналогом цілісності культурного простору країни, 
а його топологічну модель — своєрідним формаль-
ним ідеалом, наразі далеким від реальності. Адже 
культурний простір сучасної України, раніше по-
значений нами як (К+, П+), усім трьом топологіч-
ним аксіомам не відповідає. Чи можна визначити 

в його межах якийсь менший культурний простір 
(К, Пн), котрий був би ближчим до ідеалу єдності 
й цілісності? 

Можна вказати чотири історичні або фікційні 
випадки, коли визначений таким способом НКП 
точно був би топологією. 

Перший — традиційна культура домодерної 
сільської громади, де немає поділу на професійних 
“творців культури” та пасивних її споживачів, усі 
тексти культури є “своїми”, усі члени громади бе-
руть участь у культурних практиках і творчості, усі 
є компетентними внаслідок соціалізації.

Другий приклад, сказати б, анекдотичний, — це 
культурний простір, у якому кожен член спільноти, 
як персонаж відомого анекдота — “письменник”, 
але не “читач”: ніхто нічого не читає й не знає, крім 
створеного ним самим. Топологічні аксіоми, як не 
дивно, за цих умов виконуються.

Третім прикладом може бути гротескове зобра-
ження недавньої української ситуації, коли простір 
національної культури був таким собі літературно-
мистецьким ґетто для нечисленної спільноти твор-
чої інтелігенції. Усі члени цієї спільноти щось тво-
рять і кожен знає доробок колег та класиків, (тому 
аксіоми топології виконуються), але решта суспіль-
ства не належить до їхнього культурного простору, 
бо нічого з національної культури не знає. 

Четвертий ідеалізований приклад — такий собі 
“тріумф просвітництва”: простір, де кожен член 
суспільства якщо й не творить, то добре ознайом-
лений з усім національним культурним надбанням. 
Тому в суспільстві немає нікого, хто опинився б 
поза таким НКП. 

Усі інші можливі топології позиціонуються десь 
між описаних чотирьох “полюсів”. Зрозуміло, що 
в кожному реальному випадку поза межами так 
визначеного національного культурного простору 
опиняється частина текстів культури та частина 
суспільства, попри її фізичну присутність у країні, 
а також — деякі з публічних сфер, що в цій країні 
діють. Нема в ньому й публічних сфер із національ-
ною тотожністю, котрі в умовах глобалізації утво-
рилися поза національною територією. 

Як зменшити відстань між культурною реаль-
ністю та “топологічним ідеалом”? Можна вказати 
кілька можливих шляхів. 

По-перше, набуття культурної компетентності 
тими, хто раніше її не мав (оволодіння мовою, озна-
йомлення — хоча б мінімальне — з національною 
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культурною спадщиною й сучасною творчістю) 
долучає їх до національного культурного просто-
ру. По-друге, інтеграція до національної культури 
тих текстів, що раніше до нього не належали (тоб-
то з нею не ідентифікувалися), що також долучає 
до множини К усіх вітчизняних поціновувачів цих 
текстів. Способів такої інтеграції/інклюзії можна 
вказати багато — від перекладу, інсценізації, екра-
нізації — до інкорпорації концептуального (на-
приклад, культурного надбання меншин до канону 
культури політичної нації, а відтак — і до НКП). 

Окреслена таким способом топологічна модель 
культурного простору має недоліки. Вона не відо-
бражає тієї обставини, що між публічними сферами 
з різними ідентичностями часто відбувається кон-
курентна боротьба не лише за гаманці публіки, а й 
за її (публіки) культурну або національну ідентифі-
кацію. Ця модель також фактично не бере до ува-
ги того, що відбувається поза фізичним простором 
країни — зокрема, не враховує культурних сфер 
діаспори. Нарешті, топологічна модель не бере до 
розгляду особливостей таких ключових елементів 
публічних сфер, як осередки-генератори контен-
ту. Тому за допомогою цієї моделі можна хіба що 
унаочнити деякі риси культурного простору, але 
навряд чи вдасться проаналізувати механізми його 
динамічного функціонування і трансформації. 

2. Полісферична модель
культурного простору

Згідно з цією моделлю, культурний простір кра-
їни визначається як сукупність публічних сфер різ-
ного масштабу (за класифікацією Дж. Кіна — ма-
кро-, мезо-, мікропублічних сфер), що своєю дією 
охоплюють її територію.

На відміну від попередньої моделі, у цьому ви-
падку публічна сфера розглядається не просто як 
множина окремих елементів-точок, а радше як про-
сторово структурована система елементів із різни-
ми функціями, організованих навколо центрально-
го елемента, осередку-генератора культурного кон-
тенту, і поєднаних комунікаційними зв’язками та 
кодами комунікації. Осередком-генератором може 
виступати ЗМІ зі своєю аудиторією, або активний 
культурний, науковий чи громадський осередок, 
або впливовий мистецький колектив зі своєю пу-
блікою, або популярний Інтернет-ресурс зі своєю 
“спільнотою”. 

Поняття елемента-генератора (термін, запозиче-
ний із концепції простору Г. Вороного3) за змістом 
близьке до поняття ядра в семіосфері Ю. Лотмана, 
але має важливі відмінності. Ядро, за Лотманом, — 
це текст чи сукупність текстів культури, що мають 
у ній особливий, часто сакральний статус, тому по-
тужно впливають на інші тексти чи комунікативну 
діяльність у культурному просторі (Lotman, 2000, 
p. 32). Натомість генератор є активним осередком 
культури, котрий забезпечує свій вплив безпосе-
редньо, доносячи до аудиторії (публіки, спільноти 
прихильників) культурний контент (зазвичай сфор-
мований чи адаптований у відповідності до певно-
го ідеологічного мастер-наративу, тобто ядра в сен-
сі Ю. Лотмана). 

Спільною рисою ядра та осередку-генератора 
є та, що, як ядер у семіосфері Лотмана може бути 
кілька, так і генераторів у публічній сфері, за про-
понованою полісферичною моделлю, буває більше 
одного. Проте в межах однієї ПС кілька її генерато-
рів неодмінно пов’язані між собою — чи то у формі 
ієрархії (провідному генераторові підпорядковані 
всі інші), чи то у формі мережі, де існують лише 
горизонтальні координаційні зв’язки між генерато-
рами. 

Публічними сферами в сучасній культурі ви-
ступають не лише ЗМІ чи культурні осередки, а й 
суспільні (державні, громадські) інституції регу-
лювання культурних практик — органи влади або 
регулювання медіа-простору та ринку культурних 
благ, а також менш формальні осередки громадян-
ського суспільства, причетні до самоорганізації 
культурної діяльності. 

Тексти культури в такій моделі трактуються як 
елементи контенту комунікації, що відбувається в 
межах ПС. Адже якщо твори — артефакти чи руко-
писи — фізично існують, але комунікації відповід-
ного змісту не породжують, то як актуальні тексти 
культури вони не існують. За виразом британсько-
го культуролога Д. Келнера (Kellner, 1995, p. 37), 
“there is no text outside of reading” (нема тексту поза 
його прочитанням).

У полісферичній моделі культурного простору 
діє аксіома, що свої ідентичності, до того ж мін-
ливі, мають не лише елементи будь-якої публічної 
сфери в цьому просторі, але й уся ПС як цілість. 

Під ідентичністю ПС ми розумітимемо дискур-
сивну ідентичність її осередку-генератора (про 
зміст цього поняття — далі), котру поділяє біль-
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шість аудиторії. А для з’ясування, наскільки ціліс-
ним або єдиним є культурний простір країни, про-
понується поняття культурної сумісності публіч-
них сфер. Уважатимемо, що сумісність двох різних 
ПС має місце, коли вони мають таку саму іден-
тичність (наприклад, національну, гендерну або 
ідеологічну), використовують ту саму мову (куль-
турний код) чи близькі, обопільно зрозумілі мови 
(наприклад, споріднені діалекти) чи культурні коди 
(наприклад, фігуративні образотворчі засоби), вза-
ємно сумісні медійні засоби (наприклад, Інтернет 
або ефірне чи цифрове телебачення), а їхні аудито-
рії завдяки цьому принаймні частково збігаються. 
Така сумісність, наприклад, має місце між публіч-
ними сферами “високого” та народного мистецтва 
в межах однієї національної культури. 

Якби всі публічні сфери в певній країні були по-
вністю сумісними, то проблеми єдності й цілісності 
культурного простору для такої країни не існувало 
б. Тому важливими є випадки неповної сумісності 
та культурної несумісності публічних сфер у тому 
самому культурному просторі. 

Уважатимемо, що неповна сумісність різних 
ПС має місце тоді, коли вони істотно різняться чи 
то за ідентичностями, чи то за мовами (котрі не є 
взаємно зрозумілими для тих, хто належить до різ-
них ПС), чи то за контентом, його дискурсивними 
характеристиками. 

Варто виокремлювати також конкурентну непо-
вну сумісність, що буває трьох видів: комерційна, 
змістовна, ідентифікаційна. У першому випадку 
осередки-генератори різних ПС конкурують за ту 
саму платоспроможну публіку, пропонуючи близь-
кий за змістом продукт і, як правило, не відрізня-
ються одна від одної за ідентичністю. Приклади 
— традиційна музична індустрія та нова, зорієнто-
вана на цифрові технології та поширення продук-
ту через Інтернет. Така неповна сумісність не по-
рушує цілісності культурного простору. У другому 
випадку різні ПС пропонують тій самій аудиторії 
різний контент (мистецький, інтелектуальний, іде-
ологічний), маючи на меті не зиск, а “естетичне ви-
ховання” чи ідеологічну обробку різної спрямова-
ності, а це вже може в деяких випадках призвести 
до “випадіння” частини суспільства з культурного 
простору своєї країни (наприклад, історики-на-
родники вважали, що покатоличення й мовна по-
лонізація руської аристократії призвела до їхньої 
денаціоналізації, ба навіть до “зради свого наро-

ду” — так, ніби раніше руські князі демонстрували 
“національну єдність” із руським простолюдом). 

У третьому ж випадку ПС-конкуренти різнять-
ся передусім за ідентичністю, а мовні та комерцій-
ні відмінності якщо й існують, то мають друго-
рядний характер. Наприклад, російськомовні ЗМІ 
в Україні можуть мати як українську дискурсивну 
ідентичність, так і “загальноруську”. Про їхню вза-
ємну сумісність, хай і неповну, ми в цьому випад-
ку говоримо тому, що працюють вони, принаймні 
почасти, на ту саму російськомовну публіку, але 
намагаються сформувати чи афірмувати в ній різні 
ідентичності. 

Культурна несумісність двох різних публіч-
них сфер має місце тоді, коли характеристики, що 
різнять ці ПС, є значно потужнішими за те, що їх 
об’єднує. Такими характеристиками є взаємна 
культурна некомпетентність дієвців різних публіч-
них сфер (брак спільної мови, дуже різні системи 
вартостей чи естетичні настанови), що унеможлив-
лює рецепцію контенту, породженого іншою ПС, 
та/або несумісність їхніх ідентичностей. Другий 
чинник може складати навіть більшу перешкоду 
для цілісності культурного простору країни, бо є 
дієвішим інструментом політичної мобілізації. 

Ані публічні сфери, ані їхні ідентичності не є 
вічними й незмінними: вони утворюються, розви-
ваються, видозмінюються та вмирають, а на їхнє 
місце приходять інші. Потужним чинником у цих 
процесах є медійні та креативні технології (як-от: 
поява писемності, друку, фотографії, звукозапису, 
кіно, радіо, телебачення, цифрових аудіовідеотех-
нологій). Великі міграції населення та державна 
освітня, культурна, мовна політика також мають 
значний вплив.

3. Ідентичності елементів 
культурного простору

У запропонованих моделях культурного про-
стору приналежність окремого елемента (тексту 
культури чи дієвця) до простору певної культури 
визначається через його участь у культурній кому-
нікації в межах однієї чи кількох публічних сфер 
цього простору завдяки сумісності їхніх комуні-
каційних кодів, а також — завдяки ідентифікації з 
певною культурою й спільнотою, котра її сформу-
вала й підтримує. 

Про ідентичність (як наслідок такої ідентифіка-
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ції) зазвичай говорять, коли ототожнення усвідом-
люється самим суб’єктом та іншими довкола нього, 
а також породжує певну лояльність щодо об’єкта 
ототожнення. А пропоновані моделі культурно-
го простору містять аксіоматичне припущення, 
що ідентичність, не конче національну й не конче 
лише одну, має будь-який елемент цього просто-
ру — тобто не лише особи, а й тексти культури, 
осередки-генератори публічних сфер і навіть самі 
публічні сфери. 

У науці вже здавна й активно розроблялася про-
блематика ідентичності особи, в обох її різнови-
дах — як унікальної “самості” індивіда та як про-
дукту типізації, приналежності до більшої групи 
чи іншої цілості, чи навіть до якогось ідеалу. На-
уковим осмисленням ідентичності ми завдячуємо 
доробку таких соціопсихологів, культурологів і 
медіа-дослідників, як Е. Еріксон (Erikson, 1968), С. 
Голл (Hall, 1980; Hall, 1996), Кваме Е. Аппіа (Appia, 
2018), Р. Брубейкер (Brubaker & Cooper, 2000, p. 
1–42), В. Кімлічка (Kymlicka, 2002), К. Райкрофт 
(Rycroft, 1968), Дж. Фіск (Fiske, 1982), з україн-
ських науковців – М. Попович4, В. Кулик (Kulyk, 
2010), Т. Лютий (Liutyi, 2013, p. 395–419), З. Когут 
(Kohut, 2004), О. Бетлій і К. Диса (Betlii & Dysa, 
2009, p. 11–55) та інші. 

У гуманітаристиці більш-менш утвердилося 
уявлення про групову ідентичність як соціально 
й культурно обумовлену конструкцію, як наслідок 
(само-)типізації суб’єкта (особи, групи) з іншими 
групами, або інституціями, або світоглядними чи 
політичними ідеалами, що стає можливим завдяки 
існуванню в даному суспільстві вже напрацьова-
них моделей такої типізації. 

Багатозначність самого терміну обумовила три-
валі суперечки навколо правомірності його науко-
вого використання. Стюарт Голл та інші науковці 
бірмінгемської школи культурних досліджень во-
ліли використовувати поняття ідентифікації, за-
стерігаючи проти есенціалістичного трактування 
ідентичності як якоїсь “колективної, істинної само-
сті, що її поділяє народ як група людей зі спільною 
історією, і котра, буцімто, живе десь у глибині, під 
іншими, поверховими чи штучно нав’язаними то-
тожностями, а тому здатна стабілізувати, оберігати, 
ґарантувати цілісність та культурну приналежність 
до спільноти, долаючи поверхові відмінності” 
(Hall, 1996, p. 4). 

Таким поглядам С. Голл протиставив інше ба-

чення ідентичності: “Воно виходить із того, що 
ідентичності не є єдиними, монолітними, а в су-
часну добу стають дедалі фрагментованішими; що 
вони множинні й сконструйовані в полі різних, час-
то переплетених і навзаєм антагоністичних дискур-
сів, практик та позицій” (Hall, 1996, p. 4). 

Далі він додає уточнення культурологічного 
характеру: “Саме тому, що ідентичності конструю-
ються в рамках, а не поза рамками дискурсу, нам 
слід розуміти їх як такі, що постали в конкретних 
історичних та інституційних умовах, у межах спе-
цифічних дискурсивних формацій та практик” 
(Hall, 1996, p. 2–3). 

Як відомо, М.Фуко розумів дискурсивну фор-
мацію як загальний “принцип оприявнення” 
(enunciative principle), що керує певною сукупніс-
тю “вербальних перформансів” (тобто висловлю-
вань, промов, дискусій тощо). Фуко вважав, що 
дискурсивні формації діють більш-менш автоном-
но від не-дискурсивних (інституцій, господарчих 
або політичних процесів) (Foucault, 1980). 

Таке розширене й пом’якшене бачення ідентич-
ності викликало критику американських політоло-
гів Р. Брубейкера і Ф. Купера, позаяк, на їхній по-
гляд, це пом’якшення робить сам термін аналітично 
зайвим. Замість “ідентичності” краще вживати три 
строгіші поняття, котрі означають три різних про-
цеси — само-окреслення особистості, типізацію 
та групову ідентифікацію. Р. Брубейкер і Ф. Купер 
уважали, що така нечіткість, амбівалентність тер-
міну “ідентичність”, укупі з намаганнями компен-
сувати недоліки констатацією сконструйованості, 
плинності й множинності групових ідентичностей, 
призвели до того, що плідне використання цього 
терміну в науковому аналізі стало неможливим, 
позаяк “панівне конструктивістське бачення іден-
тичності, намагання ”пом’якшити” цей термін, аби 
уникнути звинувачень у есенціалізмі, …позбави-
ло нас раціональної підстави для вживання слова 
“ідентичність”” (Brubaker & Cooper, 2000, p. 1–2). 

Закиди цих авторів до поняття ідентичності 
продиктовані надто вузьким розумінням її плин-
ності, сконструйованості та множинності. Зокрема, 
множинність ідентичностей не заперечує певної іє-
рархії, хай і нестрогої, котра вибудовується і в сві-
домості індивіда, і в спільноті чи культурі. 

З іншого боку, застереження Р. Брубейкера й Ф. 
Купера проти “каскаду ідентитарних претензій” 
(cascading identitarian claims) (Brubaker & Cooper, 



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

74

2000, p. 28) варто враховувати в тому сенсі, що не 
всяку хвилинну приналежність до певної групи, не 
кожне почуття солідарності з нею в окремій справі 
варто тут-таки оголошувати ідентичністю. Але ця 
термінологічна проблема вирішується в науковому 
дискурсі запровадженням формального критерію 
розмежування понять, кількісного чи якісного — 
за зразком розрізнення між погодою та кліматом, 
котрі хоч обоє й “плинні”, але дуже по-різному. 

Прикладом врахування закидів Брубейкера й 
Купера та інших критиків неперебірливого ви-
користання поняття ідентичності, без відмови від 
конструктивістської концепції групових ідентич-
ностей, стала книжка американського філософа 
Кваме Е. Аппіа з контроверсійною назвою “Брехні, 
що нас єднають” (Appia, 2018) — ерудована де-
конструкція чотирьох поширених типів групових 
ідентичностей — релігійної, расової, національної 
та культурної. К. Е. Аппіа показує, що ґрунтом для 
всіх цих ідентичностей і концепцій часто слугують 
хибні уявлення, але не заперечує поширеності, за-
коріненості й важливості самих ідентичностей. 

Моделювання культурного простору може обі-
йтися без урахування, зокрема, “самості” індивіда 
(ідентичності у філософському та психологічному 
сенсі) чи інших групових ідентичностей, позбав-
лених культурного складника. Зате модерна наці-
ональна ідентичність, її наявність чи брак у різних 
елементів культурного простору, є ключовим мо-
ментом у його полісферичній моделі, а до неї дода-
ються ще й такі різновиди ідентичності, що ними 
не займалися соціологи та психологи — ідентич-
ність тексту культури, ідентичність інституції та 
публічної сфери як цілого. 

Двома останніми (часом без уживання терміну 
“ідентичність”) чимало займалися літературознав-
ці й мистецтвознавці (намагаючись довести при-
належність того чи іншого твору до певної націо-
нальної традиції, чи стилю, чи культурної епохи), а 
також фахівці таких сфер діяльності, як брендинґ і 
маркетинґ (досліджуючи або практикуючи форму-
вання товарних і фірмових брендів, “корпоративної 
ідентичності” тощо). 

Тож ці “поза-особистісні” різновиди ідентич-
ності досліджені слабше й фрагментарніше, ніж 
групові ідентичності людей, хоча дискусії навко-
ло приналежності певних важливих текстів/тво-
рів та їхніх авторів (наприклад, творів М. Гоголя, 
Дж. Джойса, В. Набокова, П. Пікассо, Ф. Шопена 

й багатьох інших діячів) до тієї чи іншої національ-
ної культури тривають здавна, хоча нині вони вже 
мають маргінальний характер.

Стосовно національної ідентичності осіб — 
учасників культурної комунікації — нескладно пе-
редбачити запитання: про яку ідентичність ідеться, 
громадянську чи, може, етнічну, скоро вже моде-
люється культурний, а не політичний простір? На 
переконання автора, у сучасному світі обидва ці ва-
ріанти національної ідентичності набувають суто 
формального, номінального характеру, якщо не 
супроводжуються свідомим долученням особи до 
національної культури, хоча б у запропонованому 
В. Кімлічкою варіанті “тонкої соцієтальної культу-
ри”. Якщо громадянин національної держави (хоч 
би якого він був походження) не бажає знати на-
ціональної мови й культури, то він, радше за все, 
став громадянином із прагматичних міркувань, 
його громадянський патріотизм — фікція й мімі-
крія. Натомість етнічних культур, які б не модер-
нізувалися, водночас втративши свій традиційний 
моноетнічний характер, сьогодні практично не за-
лишилося. Тому етнічна ідентичність, відмінна від 
громадянської, нині стає лише формальним похо-
дженням (часто теж фікційним), цілком чи почасти 
позбавленим культурного змісту. 

Отже, у пропонованій моделі передбачається 
замість громадянської (політичної) та етнічної на-
ціональних ідентичності використовувати поняття 
ідентичностей номінальної та дискурсивної. Перша 
означає громадянство та/або етнічне чи національне 
(в сенсі країни народження) походження, на кшталт 
“п’ятої графи” в радянському паспорті, котре може 
супроводжуватися відповідною свідомою націо-
нально-культурною само-ідентифікацією або ні. 

Дискурсивна ідентичність натомість є на-
слідком ідентифікації, не конче усвідомленої, із 
тими цивілізаційними/світоглядними настанова-
ми, системою вартостей, історичними, етичними 
й естетичними уявленнями, що сформувалися як 
домінантні (мейнстрімові) в певній культурі. Ця 
ідентичність проявляється не лише в експліцит-
них твердженнях, оціночних судженнях, але й у 
мові, у вживаній особою чи групою термінології. 
Чи не найвідомішим прикладом прояву дискур-
сивних ідентичностей є так звані U-language та 
non-U-language, описані Ненсі Мітфорд, але мож-
на вказати й на їхній місцевий аналог: послідовне 
вживання слів “Білорусія, Молдавія, Прибалтика” 
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(байдуже, у російському чи українському варіан-
тах) замість коректніших “Білорусь, Молдова, Бал-
тія” можна розглядати як імпліцитну декларацію 
не української, а пострадянської (або й “загально-
руської”) дискурсивної ідентичності. 

Національна ідентичність тексту культури, 
навіть створеного в модерну “добу націоналіз-
мів”, — річ не така очевидна, як може здаватися. 
Адже далеко не всі твори мають однозначні ознаки 
приналежності до однієї конкретної культури, осо-
бливо, якщо вони вже давно увійшли до світового 
культурного надбання. Інколи навіть на твори, що 
такі маркери мають, може небезпідставно претен-
дувати, як на “свої”, більш ніж одна національна 
культура (як, наприклад, іранська й таджицька — 
на творчість Фірдоусі, а українська й російська — 
на твори етнічних українців Миколи Гоголя, з чиєї 
“Шинелі”, буцімто, пошили всю наступну росій-
ську літературу, та Іллі Рєпіна, без чиїх іконічних 
“Запорожців” важко уявити українську національ-
ну міфологію й популярну культуру). 

Намагаючись прояснити питання національної 
приналежності (чи то української, чи російської) 
багатьох творів мистецтва, М. Попович наголошу-
вав не на походженні авторів чи на якійсь націо-
нально-самобутній образності, а на їхньому само-
усвідомленні й тематиці творів: “…в кінці століття 
формується свідоме прагнення створити україн-
ський національний живопис — національний за 
тематикою зображуваного, пейзажем, історичними 
реаліями. Але не бракувало ані українського пей-
зажу, ані козацької тематики й “общероссийским” 
реалістам і українського, і неукраїнського похо-
дження. Згадаймо, що Крамськой і Рєпін залишили 
нам портрети Т. Шевченка; Рєпін, крім усього ін-
шого — знаменитих запорожців, що пишуть листа 
турецькому султанові й багато українських за сю-
жетами творів” (Popovych, 1999, p. 461). 

Вихід автор бачив у тому, щоб окреслити таку 
собі “маргінальну сферу” (його власне визначення), 
спільну для обох національних культур — автори 
і твори, що потрапили до цієї сфери, за М. Попо-
вичем, мають як українську, так і російську іден-
тичності. Та якщо взяти до уваги, що в процесах 
культурної комунікації беруть участь не лише мит-
ці й літератори, а й читачі, слухачі, перекладачі, 
видавці та інші поширювачі й споживачі різнома-
нітного контенту, то нескладно дійти висновку, що 
в культурному просторі сучасного світу вже мало 

що залишилося поза окресленою М. Поповичем 
“маргінальною сферою”. Адже дедалі менше є лю-
дей, котрі читають лише “своїх” авторів “своєю” 
мовою, дивляться лише “свої” фільми, слухають 
лише “свою” музику (байдуже, чи під “своїм” ро-
зуміти національне, чи, наприклад, авангардне або 
феміністичне). 

Т. Лютий у праці про вплив мас-медіа та ма-
сової культури на національні ідентичності також 
констатував, що двоїстість ідентичності україн-
ських діячів культури ХІХ століття була пошире-
ним явищем, обумовленим не “спільною темати-
кою”, а становищем “малоросів” та їхньої культури 
в Російській імперії: “Деякі українські письмен-
ники розглядали Україну та Росію як спільноти в 
двокультурній державі, що мусила забезпечувати 
спільність ідентичностей. Так, М. Драгоманов ува-
жав, що Російська імперія є державою, де україн-
ська та російська мови творять крім національних 
літератур ще й «всеросійську». …М. Маркевич го-
ворив про вірність Україні як «рідній землі» та Ро-
сії як «вітчизні»; М. Костомаров узагалі помишляв, 
що українська література має розвиватися для «хат-
нього вжитку», а висока література прийде згодом. 
Однак він твердив, що українці й росіяни є куль-
турно відмінними, хоч і приречені жити разом як 
«дві руські народності»” (Liutyi, 2013, p. 400–401).

Зауважу, що всі згадані діячі активно працювали 
як у російських, так і в “малоросійських” публіч-
них сферах, маючи для цього достатню культурну 
компетентність, натомість української політичної 
ідентичності, по суті, не мав жоден із них, адже не 
прагнув до національної незалежності. 

Далеко не всі національні культури опинялися в 
ситуації подібної “приреченості”, та все ж очевид-
ними виглядають два моменти. По-перше, ідентич-
ність тексту культури також буває множинною — у 
тому сенсі, що він може бути водночас прозовим, 
модерністським і українським — і в тому сенсі, 
що, наприклад, поруч із англійським Шекспіром 
існують інші — американський, німецький, укра-
їнський, російський тощо. По-друге, аби здобути 
ще одну ідентичність, відмінну від “оригінальної”, 
твір (чи культурна практика) має пройти через про-
цеси, подібні до описаної Е. Еріксеном самоіден-
тифікації молодої людини — міжкультурний обмін 
та культурну апропріацію. Наприклад, щоб в укра-
їнській культурі заіснував “свій” Шекспір, його 
п’єси мали перекласти М. Старицький, П. Куліш, 
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М. Рильський, О. Бурґхарт, М. Бажан, Г. Кочур, 
І. Костецький, Ю. Андрухович та інші; їх мали по-
ставити провідні українські режисери, від Л. Кур-
баса до С. Мойсеєва; насамкінець, мав з’явитися 
такий питомо український мистецький твір, як 
“Гамлєт” Леся Подерв’янського. 

Це не означає, що, коли б усього цього не було, 
то українці нічого б не знали про творчість Шекспі-
ра (тим більше, що чимало зі згаданих вище пере-
кладів в УРСР не видавалося, або ж перебувало у 
“спецсховах”). Хтось володів англійською й міг чи-
тати барда в оригіналі, натомість більшість читала 
російські переклади, дивилася численні російські 
кіноекранізації, дехто побував на шекспірівських 
виставах московських театрів, а комусь поталани-
ло подивитися постановки М. Стуруа в тбіліському 
Театрі імені Ш. Руставелі. 

Отже, не маючи відповідного контенту у “сво-
їх” публічних сферах, можна скористатися до-
ступом до публічних сфер, що належать до інших 
національних культур, спожити культурний про-
дукт іншої ідентичності, водночас не втративши 
власної, або ж поволі гублячи її — це вже як у кого 
складеться. 

Хоча тексти культури, що утворюють потік 
контенту в публічній сфері, зазвичай, мають влас-
ні ідентичності, але, опинившись у специфічному 
дискурсивному контексті даної публічної сфери, 
як частина послань від її генератора, вони можуть 
сприйматися інакше й сприяти формуванню іден-
тичності, відмінної від їхньої власної. Наприклад, 
у 1960-х та 1970-х роках часопис “Всесвіт”, публі-
куючи лише перекладні твори іноземних авторів, 
усе ж сприяв формуванню у своїх читачів модерної 
української ідентичності. А радянські, згодом та-
кож українські політики різних таборів нерідко ви-
користовували цитати з Шевченка або Франка для 
посилення власних, інколи протилежних за зміс-
том послань. Іншими словами, ідентичність кон-
тенту ПС залежить від ідентичності її генератора, 
хоча й не детермінується останньою. Тому шляхом 
зовнішнього регулювання контенту (наприклад, 
мовним режимом ЗМІ, ефірними квотами на націо-
нальний продукт, вимогами “декомунізації” тощо) 
можна впливати на ідентичність публічної сфери 
та її аудиторії, хоча без зміни ідентичності генера-
тора цей вплив — доволі обмежений.

За Фуко, “вербальні перформанси”, що нале-
жать до сукупності, керованої певною дискурсив-

ною формацією, поділяють притаманні їй уявлен-
ня, ідеї, образи, стилістичні риси. Тож коли існує, 
наприклад, дискурсивна формація української по-
пулярної музики, навіть якщо публічні сфери, котрі 
цю формацію живлять, не надто потужні й масш-
табні, вона все одно діє доволі автономно, а ство-
рений у межах цієї дискурсивної формації контент 
здебільшого зберігає характерні дискурсивні риси 
(а отже, й ідентичність), навіть якщо його поши-
рюють інші публічні сфери — ті, що мають інші 
ідентичності. 

Ідентичність інституції/корпорації/організації 
(далі називатимемо її корпоративною ідентичніс-
тю) теж має як спільні риси з ідентичністю особи 
фізичної, так і важливі особливості. Хоча фахівці 
з формування корпоративних ідентичностей (брен-
дів) схильні стверджувати, що саме вони проекту-
ють (визначаючи “місію”, “візію”, “позицію” тощо) 
і творять корпоративні ідентичності на замовлення 
власників чи засновників, насправді цей процес 
має не менше ледве контрольованих і погано про-
гнозованих соціальних, культурних, психологічних 
параметрів, аніж ідентифікація особи. 

Корпоративна ідентичність теж, як правило, є 
множинною. Будь-яка юридична особа мусить про-
йти формальну категоризацію, “шухлядкування”, 
ставши чи творчою спілкою, чи державним закла-
дом культури, чи засобом масової інформації, чи 
комерційною фірмою. Навіть “неформальні” мис-
тецькі об’єднання мають ритуали публічної валі-
дації — наприклад, проголошують свої мистецькі 
маніфести. 

Формальна (номінальна) ідентифікація, з одно-
го боку, має серйозні наслідки, бо визначає право-
ві, фінансові, податкові умови, що в них інституція 
вестиме діяльність (наприклад, заклад культури, 
національний за статусом, фінансується з держ-
бюджету), але з іншого — професійного, творчого 
боку — здебільшого виявляється лише формаль-
ністю. Наприклад, у сучасній Україні чимало на-
ціональних мистецьких закладів зовсім не є ліде-
рами у своєму виді мистецтва. Ще яскравіші при-
клади дає радянське минуле. Зокрема, літературне 
об’єднання “ВАПЛІТЕ”, усупереч назві, не було 
ані вільним, ані академічним, ані пролетарським, 
та й літературний характер його діяльності одразу 
став заперечуватися тодішньою владою, що при-
звело невдовзі до вимушеного саморозпуску “віль-
ної академії” й наступних репресій. 
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Приклад “ВАПЛІТЕ” також ілюструє відмін-
ність між ідентичністю номінальною, “вивіскою”, 
та дискурсивною ідентичністю, що її, зазвичай, 
намагається сформувати сама організація. На-
звавшись пролетарською академією, “ваплітяни”, 
одначе, намагалися створити елітарне літератур-
но-мистецьке угруповання, зорієнтоване не на 
“пролетарську культуру”, whatever this means, і не 
на “ідеологічну Москву”, а на кращі зразки модер-
ної західноєвропейської літератури й драматургії, 
і водночас — на формування саме національної 
культури. 

Цікавий з погляду нашої тематики різновид кор-
поративної ідентичності дає ідентифікація інститу-
ції з більшим цілим — країною, нацією, національ-
ною культурою. Таку експліцитну ідентичність ма-
ють далеко не всі елементи-генератори публічних 
сфер. Зокрема, вона часто відсутня на макрорівні 
(тобто глобальному) та на мікрорівні (“нішевому” 
чи місцевому).

Можна вказати принаймні три різновиди корпо-
ративної національної ідентичності, до того ж дея-
кі інституції мають більше, ніж одну. По-перше, це 
згадана вище номінальна національна “прописка” 
медійної чи культурної організації. По-друге, це 
ідентичність створеного нею контенту, котра не є 
автоматично тотожною номінальній ідентичності 
виробника. Якщо, наприклад, українська кіносту-
дія виробляє здебільшого телесеріали на замов-
лення російських телеканалів, де персонажі — 
поліцейські, одягнуті в російську уніформу, а ав-
томобілям причеплено російські номери, “аби не 
дратувати замовника”, то розглядати її продукцію 
як органічну частину контенту українського націо-
нального культурного простору важко. 

Простішим прикладом відмінності між реаль-
ною (дискурсивною) та номінальною ідентичністю 
медіа-установи є ситуація, коли вона, попри укра-
їнську реєстрацію, практично не поширює створе-
ного в Україні контенту, ретранслюючи вироблену 
за кордоном музичну чи екранну продукцію або 
передруковуючи матеріали з “материнської” мос-
ковської газети. 

У Таблиці 1 зроблено спробу узагальнити ці 
та інші випадки, поширені в культурному просто-
рі сучасної України, запропонувавши комплекси 
з кількох критеріїв, за якими можна констатувати 
приналежність певної публічної сфери до одного з 
поширених типів дискурсивної ідентичності.

Табл. 1. Характеристики, що визначають поши-
рені дискурсивні ідентичності 

в суспільстві та культурному просторі України 

Вид дискур-
сивної іден-
тичності 

Комплекс характеристик 
публічної сфери, що свідчить 
про наявність ідентичності 

Українська 
культурна 

ідентичність 

Український культурний чи інте-
лектуальний продукт складає біль-
шість контенту, поширюваного в 
даній ПС; українська мова домінує 
в ПС як мова комунікації;
українська тематика переважає в 
новинах, дискусіях. 

Ностальгійно-
радянська 

Культурний /інтелектуальний 
продукт, створений в часи СРСР 
(в т. ч. радянський репертуар) 
складає значну частину (понад 
третину) контенту в даній ПС; 
події, діячі, історико-культурна 
спадщина рад. періоду висвітлю-
ються з тими ж оцінками, що й у 
часи СРСР. 

“Загально-
руська” 

Російський та радянський культ. 
продукт складає більшість контен-
ту, поширюваного в ПС; 
увесь контент понад передбачені 
законом квоти на українську мову, є 
російськомовним. 
Події та діячі російської історії 
трактуються як “наші”. 

Російська

Російськомовне населення складає 
цільову аудиторію; 
російський культурний продукт 
складає не менше половини кон-
тенту, поширюваного в ПС; 
увесь контент понад передбачені 
законом квоти на українську мову, є 
російськомовним. 
Події та діячі історії Росії, уся 
рос. культурна спадщина (не лише 
створена в Україні) трактуються як 
“наші”. 

Регіональна, 
місцева 

Регіональна (місцева) тематика 
переважає в новинах, дискусіях, 
дослідженнях; 
культурний продукт регіонального 
(місцевого) виробництва, твори 
авторів-земляків складають значну 
частину (понад третину) контенту 
в ПС. 

Меншинна 
(етнічна, 
релігійна, 
гендерна)

Представники меншини складають 
цільову аудиторію; 
тематика, пов’язана з меншиною, 
переважає в контенті; 
якщо меншина має свою мову, то 
вона переважає в ПС. 
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Європейська, 
космополі-

тична

Іноземний (але не російський) 
культурний продукт складає пере-
важну більшість контенту в межах 
ПС; 
зарубіжна тематика переважає в 
новинах, дискусіях. 

Нішева 
культурна 

ідентичність

Представники нішевої групи 
переважають серед творців 
контенту й складають цільову 
аудиторію; тематика, пов’язана з 
даною групою та її інтересами, 
переважає в контенті; є ознаки 
дистанціювання від усіх інших 
груп у суспільстві, мист. напрямів 
тощо. 

Важливим моментом для полісферичної моде-
лі культурного простору є з’ясування ідентичності 
публічної сфери як цілого. До пропонованої моделі 
долучене аксіоматичне (й цілком вірогідне з погля-
ду життєвого досвіду) припущення, що будь-яка ПС 
має власну дискурсивну ідентичність, обумовлену 
передусім ідентичністю генератора, хоча не конче 
національну й не обов’язково єдину та тривку. Але 
якщо ідентичність ПС не детермінується ідентич-
ністю генератора, то яким чином вона формується з 
різноманіття ідентичностей окремих елементів? Чи 
можна її/їх цілеспрямовано змінити із зовні, якими 
засобами? Наразі чіткі відповіді на ці запитання да-
ють хіба що політтехнологи, а не поважні науковці. 
Згадаймо, що Ст. Голл навіть на значно простіше 
запитання щодо формування ідентичності особи 
відповідав доволі туманно — у тому сенсі, що на 
ідентифікацію багато що впливає, але ніщо окре-
мо взяте її не детермінує, і процес цей ніколи не 
можна вважати завершеним. У випадку публічної 
сфери справа ускладнюється тим, що її осередок-
генератор може не лише змінювати номінальну 
ідентичність, а й мати множинну дискурсивну іден-
тичність, комунікувати дискурсивно неоднорідний 
контент, а різні сегменти аудиторії також, зазвичай, 
мають різні ідентичності, тож об’єднує їх хіба що 
культурна сумісність із даною ПС, тобто здатність 
сприймати й розуміти хоча б частину її контенту. 

К. Райкрофт уважав, що ідентифікація особи з 
іншою, більшою й потужнішою групою може від-
буватися одним із трьох способів: а) індивід додає 
свою власну ідентичність до ідентичності більшої 
групи (тим самим хоча б трохи її змінюючи); б) він 
цілком запозичує ідентичність більшої групи; в) 
його ідентичність сплутують із ідентичністю біль-

шої групи (хоча насправді вона лишається від неї 
відмінною) (Rycroft, 1968). 

У випадку, коли особа належить до аудиторії 
публічної сфери, її ідентифікація з цією ПС може 
відбуватися за будь-яким із описаних Райкрофтом 
способів. У випадку третього способу — самоіден-
тифікація, по суті, не відбувається: людина зрідка 
дивиться якийсь телеканал, доступний за мовою, 
не ототожнюючись із ним істотною мірою — або 
ж, у термінах теорії negotiated meaning, завжди 
обирає “опозиційну” інтерпретацію його контенту. 

Усе різноманіття ідентичнісних комбінацій у 
межах публічної сфери можемо звести до кількох 
варіантів. 

Перший, найпростіший: коли номінальна й 
дискурсивна ідентичності осередку-генератора 
суголосні — так само, як і ідентичність більшості 
поширюваного ним контенту. Логічно припустити, 
що такою ж буде й дискурсивна ідентичність ауди-
торії чи принаймні її переважної більшості. Долу-
чення до такої ПС формує або ж афірмує дискур-
сивну ідентичність особи. Якщо частина аудиторії 
такої ідентичності не має, а має лише культурну 
сумісність із контентом ПС, то з великою імовірніс-
тю й ця аудиторія з часом набуватиме відповідної 
дискурсивної ідентичності, навіть живучи в іншій 
країні, або ж вибуватиме з даної ПС.

Другий варіант: дискурсивна ідентичність ге-
нератора і твореного ним контенту відрізняється 
від номінальної ідентичності (наприклад, від його 
національної “прописки”), зате суголосна з дис-
курсивним самоототожненням значної частини 
аудиторії (назвімо її цільовою), натомість відмінна 
від ідентичності іншої частини суспільства. Якщо 
за таких умов дискурсивна ідентичність генерато-
ра поширюється на весь трансльований у даній ПС 
контент, то такою ж логічно вважати й ідентичність 
ПС як цілого. 

Чи можна вважати її саму приналежною до на-
ціонального культурного простору тієї країни, де 
вона розташована? Якщо має місце її культурна су-
місність із більшістю суспільства (що слушно для 
російськомовних ПС, присутніх в Україні), то, воче-
видь, можна, але варто розуміти, що така ПС своєю 
діяльністю живить і сприяє збереженню дискурсив-
ної ідентичності цільової аудиторії, відмінної від 
національної ідентичності решти суспільства. 

Третій варіант різниться від другого тим, що 
значна частина потоку контенту певної ПС має 
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ідентичність, відмінну від дискурсивної ідентич-
ності генератора. Так буває, коли в силу комер-
ційних чи політичних причин або через вимоги 
національного законодавства, відповідна медійна 
інституція транслює культурний контент, що вона 
його сама не виробляє й себе з ним не ототожнює. 
Наприклад, комерційний кінопрокат малих або по-
стколоніальних країн часто демонструє переваж-
но іноземні фільми, інколи навіть не адаптовані 
мовно, бо жителі вчорашньої колонії розуміють 
мову метрополії. Або ж у країні діють квоти на на-
ціональний культурний продукт, тому певну кіль-
кість його демонструють чи транслюють навіть 
тоді, коли дешевше або вигідніше було б купити й 
транслювати продукт іноземний. У таких випадках 
відбувається розшарування аудиторії за культур-
ною та/або ідентичнісною ознакою. Маючи вибір, 
частина аудиторії даної ПС може споживати лише 
інонаціональний контент (афірмуючи тим свою 
інонаціональну чи постколоніальну ідентичність), 
інша частина — лише національний, або й той, та 
інший. В останніх випадках така ПС принаймні 
почасти сприяє формуванню чи зміцненню націо-
нальної ідентичності частини аудиторії, відмінної 
від її власної дискурсивної ідентичності. Тому таку 
“полікультурну” ПС цілком можна вважати прина-
лежною до національного культурного простору.

Генератор, як активний медійний чи культурний 
осередок, може докладати цілеспрямованих зу-
силь, аби його дискурсивну ідентичність поділяла 
(або зберігала надалі) й уся публічна сфера, а може 
й не докладати, дбаючи лише про зиск — усе одно 
він, “годуючи” аудиторію тим чи іншим контентом, 
виступає як significant other для її членів, спонукає 
їх чи то само-ототожнюватися з ним, чи то відчу-
жуватися, навіть якщо споживання контенту три-
ває (як у випадку впливу російського телебачення 
на українського глядача: близько 10% (на Сході — 
до 18%) його й далі час від часу дивляться, але до-
віряють йому менше — 2% українців) («Protydiia 
rosiiskii propahandi», 2018, p. 6–8). 

У питанні впливу медійних послань (текстів 
культури) на аудиторію, її уявлення та ідентичності, 
автор схильний притримуватися теорії так званого 
negotiated meaning, згідно з якою існує принаймні 
три варіанти прочитання (декодування) будь-якого 
послання чи тексту культури: “домінантне”, “опо-
зиційне” та “неґоційоване” (Hall, 1980, p. 130–138). 
Варто пам’ятати, що під “домінантним” прочитан-

ням творці згаданої теорії, зазвичай, мали на увазі 
інтерпретацію, продиктовану “панівною капіталіс-
тичною, споживацькою ідеологією”, натомість у 
реальності домінантним часто виступає тлумачен-
ня, що його пропонує осередок-генератор даної ПС 
(котрий може мати ідентичність, відмінну від наці-
ональної ідентичності даної країни). Та частина ау-
диторії, чиї ідентичності суголосні з дискурсивною 
ідентичністю генератора (його цільова аудиторія), 
схильна це прочитання приймати, натомість частина 
споживачів контенту, яка має інакші ідентичності, 
воліє обирати “опозиційне” прочитання, або ж “не-
ґоціювати” для себе якесь компромісне тлумачен-
ня. Самі ж ідентичності різних сегментів аудиторії 
за таких умов змінюються мало, бо сформувалися 
вони, особливо у людей старших, уже давно, і по-
трібно якогось інформаційного чи культурного шоку 
або тривалого й потужного впливу, аби їх змінити. 

На підставі цих міркувань, використовуючи по-
лісферичну модель і зібравши достатню кількість 
даних, можна здійснити “мапування” культурного 
простору країни. Така “полісферична мапа” дозво-
лить аналізувати, наскільки цей простір є єдиним 
та цілісним, які ідентичності в ньому існують і в 
якому напрямку вони змінюються тощо. 

Спробуємо накреслити алгоритм побудови по-
лісферичної моделі — “мапи” культурного просто-
ру країни. Основні етапи цього процесу такі: 

1. З’ясування, які основні публічні сфери діють 
у фізичному просторі країни чи охоплюють істотну 
частину її населення своєю дією. 

До головних різновидів таких ПС можемо за-
рахувати: 

а) ПС глобального рівня (що охоплюють Укра-
їну також): 

– сформовані транснаціональними медіа 
(CNN, BBC etc.); 

– сформовані транснаціональними корпорація-
ми (amazon, google etc.); 

– сформовані глобальними соціальними мере-
жами (facebook, you-tube); 

– міжнародні професійні (мистецькі, наукові 
та ін.) спільноти та мережі; 

б) ПС національного рівня:
– сформовані загальнонаціональними медіа 

(телеканали, преса, радіо);
– сформовані популярними інтенет-

порталами, зорієнтованими на загальну аудиторію 
(ukr.net, укр. правда тощо);
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– загальноукраїнські ринки культурних інду-
стрій; 

– всеукраїнські культурно-мистецькі асоціації, 
спілки тощо; 

в) ПС регіонального рівня:
– сформовані регіональними медіа (телекана-

лами, пресою, радіо);
– регіональні ринки культурних індустрій; 
– регіональні культурно-мистецькі об’єднання 

та ін.; 
г) ПС локального рівня:
– сформовані міськими телеканалами, радіо-

станціями, інтернет-ресурсами;
– утворені міськими закладами культури та ін.; 
д) ПС галузевого та нішевого рівня: 
– професійні (мистецькі, наукові) спільноти, 

зокрема й неформальні; 
– фахові часописи, портали, з утвореними на 

їх базі групами; 
– незалежні творчі угруповання та створені 

ними майданчики для спілкування й творчості; 

– молодіжні та інші угруповання й рухи “за 
інтересами” зі своїми субкультурами та інші. 

2. Визначення основних параметрів згаданих 
ПС, зокрема — номінальних та дискурсивних іден-
тичностей осередків-генераторів, обсягів і змісту 
твореного й трансльованого ними контенту, роз-
мірів, структури й соціокультурних характеристик 
їхніх аудиторій. 

3. З’ясування дискурсивних ідентичностей цих 
публічних сфер як цілого, їх сумісності з націо-
нальною ідентичністю (див. Табл. 1); оцінка харак-
теру й масштабів їхнього впливу на різні сегменти 
суспільства. 

4. “Мапування” культурного простору країни з 
вичленуванням у ньому НКП, а також — простору, 
що його доречніше вважати частиною простору ін-
ших національних культур. 

5. Оцінювання єдності та цілісності НКП, а в 
разі їх браку — визначення можливих шляхів їх-
нього забезпечення (зокрема, заходів культурної, 
освітньої, медійної політики).

Примітки:

1 Цей огляд — див.: (Grytsenko, 2016, p. 30–55). 
2 Це визначення — див: (Kin, 2000, p. 161). 
3 Простір Вороного, у двовимірному варіанті відомий як “діаграми Вороного” (Voronoi diagrams), нагадує стільни-
ки, бо ділиться на окремі клітини чи ділянки, кожна утворена навколо точки-генератора. Усі точки в клітині мають 
ту властивість, що точка-генератор є для них найближчою з-поміж усіх генераторів у цьому просторі, а будь-яка 
точка на межі двох клітин є рівновіддаленою від обох генераторів. Поняття такого n-вимірного простору запропо-
нував на поч. ХХ ст. професор Варшавського університету Г. Вороний. Діаграми Вороного використовуються в ан-
тропології та археології для з’ясування приналежності окремих теренів до зон впливу певних неолітичних культур, 
культових центрів та ін. — див. (Okabe, Boots, Sugihara, & Sung, 2000). 
4 Проблематиці національної та культурної ідентичності діячів та текстів української й російської культур приділе-
но чимало уваги у праці (Popovych, 1999). 
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Аннотация. В статье предложены новые концептуальные подходы к моделированию культурного простран-
ства, сформированного современной национальной культурой в условиях глобализации и широкого использования 
электронных масс-медиа. Обоснованы две концептуальные модели культурного пространства — топологическая 
и полисферическая; последняя основана на расширенном автором понятии публичной сферы, ранее предложенном 
Дж. Кином, на понятии семиосферы Ю. Лотмана, а также на аксиоме о наличии у всех элементов публичной сферы 
дискурсивных идентичностей. На основе полисферической модели обоснована концепция национального культур-
ного пространства как совокупности публичных сфер, разделяющих соответствующую национальную идентич-
ность, либо же имеющих совместимые с ней дискурсивные идентичности. 
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Oleksandr Grytsenko 
Models of Cultural Space and the Issue of Identities of Its Elements

Summary. The article describes two models of a nation’s cultural space in the age of globalization: the topological one 
(describing it as a topological set), and the polyspheric one. The latter is based upon Lotman’s concept of semiosphere and J. 
Keane’s notion of public sphere. Using Lotman’s idea of the nucleus, and Keane’s thougnt that “the old dominance of state-
structured and territorially bounded public life mediated by radio, TV and newspapers is coming to an end”, and there are 
numerous public spheres formed around media outlets, it is suggested that, in a model presenting a public sphere as a set of 
elements, there is a special element, the generator, that communicates cultural content in the public sphere. It is presumed 
that all elements of a public sphere (texts of culture, media outlets etc), and the public sphere as a whole, have identities. 
A  national cultural space is an aggregate of public spheres which share the national identity or are culturally compatible 
with it. Such a cultural space is linked to the national territory but not limited by it.  The identity of a public sphere is not 
determined by its generator, although the correlation is strong. 
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Анотація. У статті розглянуто різні версії щодо семантики ме-
андру в добу палеоліту. Простежено еволюцію меандру від хаотич-
них хвилястих ліній, проведених пальцями на стінах печер до чіткого 
знака у вигляді смуги ритмічних зиґзаґів і складного орнаменту зі 
свастик. Доведено, що виникнення символа меандру пов’язане з усві-
домленням нескінченного руху земного й небесного світу, продовжен-
ня буття, у якому безупинно змінюються протилежні процеси (на-
прямки). Показано відображення провідних релігійно-світоглядних 
ідей 23–18 тисячоліття до н.е., утілених у символі меандру, у харак-
теристиках домінантних на той час зодіакальних знаків Водолія та 
Стрільця. 

Ключові слова: палеолітичне мистецтво, релігійно-світоглядні 
уявлення, меандр, зодіакальні знаки Водолія та Стрільця.

Постановка проблеми. Раніше від візуальних образів са-
кралізованих об’єктів навколишнього світу первісна людина 
навчилася створювати їхні знаки, що засвідчують уже артефак-
ти пізнього ашелю. Серед усіх символів палеоліту чи не най-
більш загадковим і складним є символ меандру, який з’явився 
наприкінці граветського періоду в 23 тисячолітті до н.е. Якщо 
семантичне навантаження таких абстрактних знаків як коло, 
хрест, спіраль, ряди крапок або паралельних ліній, якими фік-
сувалися дні місячного та сонячного календарів, розшифровані 
дослідниками, то значення меандру залишається проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Думки щодо се-
мантики меандру в добу палеоліту було висловлено багатьма 
дослідниками первісного мистецтва. Їхній системний аналіз 
зробили Б. О. Фролов у монографії “Первісна графіка Євро-
пи” та А. Д. Столяр у монографії “Походження образотворчого 
мистецтва”. Уже перші дослідники палеолітичного мистецтва 
Е. Ларте та Г. Крісті вважали, що першоджерелом виникнення 
упорядкованого меандрового орнаменту були ритмічні плавно 
вигнуті лінії, нанесені рукою або різцем на стіни печер, які та-
кож умовно називають меандрами. У праці “Reliquia aquitanica” 
(Лондон, 1865–1875) вони писали, що ці смуги були суто де-
коративним орнаментом, який не мав ніякої ідеї, суто виразом 
“культу прекрасного” (Frolov, 1865–1875, р. 22). Г. Люке в 
праці “Мистецтво та релігія первісних людей” (Париж, 1926) 
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трактував паралельні лінії, як “гру пальців”, якою 
первісна людина отримувала фізично-естетичне 
задоволення (Luquet, 1926, p. 145). А. Брейль до-
тримувався того погляду, що палеолітичні митці 
водили пальцями по глині, розминаючи й треную-
чи руки, щоб намалювати тварин. У своїй остан-
ній книзі “Чотириста століть скельного мистецтва” 
(Монтігнас, 1952) дослідник писав: “…площинні 
зображення… ймовірно почалися з деяких видів 
слідів, залишених рукою… їхня гра спершу випад-
кова, а потім усвідомлена створила двомірні силу-
ети” (Breuil, 1952, p. 21–22). Проте, малюнки в пе-
чері Шове, які вражали своєю досконалістю, були 
створені 30 410+–720, 28 340+–570 р. до н. е., наба-
гато раніше, ніж “меандри”. Не можна спростувати 
думки, що якісь палеолітичні митці застосовували 
лінії як пробу руки, але це не було загальною за-
кономірністю. Важливим свідченням того, що лінії 
мали самостійне, більш важливе призначення, ніж 
просто один зі способів розминки рук перед зобра-
женням тварин, є виконання їх різцем на камені, як, 
наприклад, на стінах печери Гаргас. 

А. Д. Столяр уважав “меандри” імітуванням 
слідів ведмедів, які в глибині своїх лігвищ “постій-
но гострили кігті об стіни, залишаючи на них ти-
сячі борозен (подряпин) “гриффад” (Stoljar, 1985, 
p. 53). Для первісних мисливців це був своєрідний 
знак звіра. Отже, ніби імітуючи сліди діяльності 
звіра, мисливці креслили на стінах своїх печер по-
дібні знаки й використовували їх для обрядів магії 
полювання та розмноження звіра. 

З погляду етнолога В. Р. Кабо, гіпотеза 
А. Д. Столяра є правомірною лише частково, 
оскільки в Австралії, де печерних ведмедів ні-
коли не було, меандри тим не менше відомі, на-
приклад, у печері Кундала. В. Р. Кабо трактує 
меандри як символічні позначення підземних 
лабіринтів печер, що, своєю чергою, є символом 
потойбічного підземного світу, “куди відходять і 
звідки знову повертаються тварини й люди, ви-
кликані до життя магічними обрядами” (Kabo, 
2002). Подібною є версія доктора філософії М. 
В. Клягіна. На думку дослідника, зображення 
тварин у заплутаних лініях могли означати на-
родження тварин з водного хаосу (меандрів) або 
невизначеного хаосу (хаотичних рисок) (Kliahyn, 
2007). Різні погляди науковців щодо значення 
меандру в мистецтві палеоліту свідчать, що ця 
тема залишається дискусійною. Її дослідження 
важливе з огляду й на те, що семантика меандру 
як одного з найскладніших символів первісного 
світу тісно пов’язана з проблемою, яка постає в 
науковій літературі останніх десятиліть (у пра-
цях М. О. Чмихова (Chmykhov, 1977; Chmykhov 
& Kravchenko & Cherniakov, 1992; Chmykhov, 
2014), О. А. Гурштейна (Hurshtein, 2011), 
Ю. О. Шилова (Shylov, 1990) та ін.) і стосується 
відображення провідних релігійно-світоглядних 
уявлень у характеристиках зодіакальних знаків, 
домінантних у період їхнього виникнення (у 
яких проходила на той час точка перетину екліп-
тики та екватора протягом 1250–1260 років).

Мета статті. З’ясувати, які релігійно-світо-
глядні ідеї міг утілювати символ меандру в палео-
літі, і порівняти їх з характеристикою зодіакально-

Рис. 1. Зображення ріки (води) меандровим орнаментом 
на “топографічній карті” зі стоянки Межирічі 
(Черкаська обл., Україна), 15 245 +– 1080 р. т. Джерело: 
http://opogode.ua/ua/article/2014-04-23-naidavnishie-
posieliennia-homo-sapiens-ta-naidrievnisha-mapa-v-
ukrayini.

Рис. 2. Внутрішній бік пластини із зображенням 3 змій 
зі стоянки Мальта (Іркутська обл., Росія), 21 891–
22 423 р. до н.е. Джерело: www.proza.ru/2010/06/266
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го знака, домінантного в період виникнення цього 
символу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш переконливим способом дослідження 
будь-якого символу є “з’ясування історичного фор-
мування знака в ланці певної “семантико-зображу-
вальної еволюції” (Stoliar, 1952, р. 128). Науковці 
сходяться на тому, що відправним началом для 
створення символа меандру могли стати хвилясті 
лінії, нанесені рукою або різцем на стіни печер. 
Такі своєрідні орнаменти є в печерах Пеш Мерль 
(23,6 –17,3 тис. р. до н.е.), Хорнос де ла Пенья (від 
30 тисяч р. до н.е. до неоліту), Гаргас (30–21,9 тис. 
р. до н.е.). Іноді ці лінії сполучаються із зображен-
нями тварин, але в переважній більшості випадків 
існують самі по собі як абстрактні знаки.  Вони 
могли виконувати кілька функцій, зазначених ви-
щезгаданими дослідниками. Найбільш цікавими 
є інтерпретації В. М. Клягіна та В. Р. Кабо, що ці 
лінії могли бути символами хаосу підземного світу, 
звідки постають і куди щезають люди й тварини. 
Проте дуже сумнівно, що у свідомості первісної 
людини, як пише В. Р. Кабо, народження природ-
них істот було пов’язане з підземним світом. Адже 
палеолітичні мисливці бачили, що більшість тва-
рин (крім печерних ведмедів) не живе в заплутаних 
лабіринтах під землею, не виходить із підземного 
світу, не “виринає з-під землі”, як пише вчений, а 
народжується від інших тварин на поверхні землі. 
Усесвітні процеси смерті та народження відбува-
ються не в іншій потойбічній, а в земній природній 
реальності, у вічному потоці буття, з якого вини-

кає й куди щезає все існуюче. Наочним графічним 
утіленням нескінченного потоку буття в часі й 
просторі, у якому складно переплітаються проти-
лежні процеси життя й смерті, направлені у двох 
протилежних напрямках до неба й до землі, було 
“нескінченне” протягування хвилястих ліній, які 
то підіймаються вгору, то опускаються донизу. За 
тим самим принципом поєднання протилежних на-
прямків по вертикалі вгору й униз і по горизонталі 
зліва направо побудований знак нескінченності в 
сучасній геометрії. Додавання в хвилясті меандри 
зображень тварин означало щезання й виникнення 
їх у вічному потоці (продовженні) буття.

Смислове навантаження плавно вигнутих ліній 
як течії (плину) буття могло утворитися від асоці-
ативного порівняння з потоками води, течією та 
вигинами русла ріки. Саме слово “меандр”, яке по-
ходить від назви звивистої річки Мендерес у Ту-
реччині, означає плавний вигин. Доказом того, що 
з часів палеоліту цей символ асоціювався з течією 
води, є зображення ріки з допомогою меандру на 
давній “топографічній карті” зі стоянки Межирічі 
(Черкаська обл., 15 245 +– 1080 р.т.) (рис. 1). 

Наочним утіленням плавного ритмічного 
хвилеподібного руху була змія. Найдавніше 
зображення змій, вигини яких утворюють зна-
ки меандрів, виявлено на кістяній пластині з 
поховання дитини на стоянці Мальта, яка да-
тується 21 891–22 423 р. до н.е. (рис. 2). Тіло 
кожної змії утворюється подвійною лінією, 
що вигинається хвилями. Кількість вигинів 
на двох верхніх зміях дорівнює 7, нижня змія 

Рис. 3. Кістяний обруч із меандровим орнаментом (20 х 
3,7 см) зі стоянки Костенки 1 (Воронезька обл., Росія). 
21–19 тис. р. до н.е. Джерело: ru.wikipedia.org/wiki/; 
http://vantit.ru/thesaurus/item/37-venera-iz-kostyonok.html

Рис. 3. Кістяний обруч із меандровим орнаментом (20 х 
3,7 см) зі стоянки Костенки 1 (Воронезька обл., Росія). 
21–19 тис. р. до н.е. Джерело: ru.wikipedia.org/wiki/; 
http://vantit.ru/thesaurus/item/37-venera-iz-kostyonok.html
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утворює 14 зиґзаґів. Таким чином відрізками, 
що утворюють тіла змій, зображено місячний 
календар — два синодичних місяці по 28 днів. 
Отже, прообразом меандру як знака нескін-
ченного руху, крім хвилястих ліній на стінах 
печер і звивистої течії води, були зміни фаз 
Місяця, що асоціювались із поведінкою змії, 
яка, за словами Мірче Еліаде, цікавила людей 
не сама по собі, а як епіфанія (явлення) Міся-
ця, “того, що вона з’являється і щезає, і того, 
що у неї стільки ж витків, скільки в Місяця 
днів… або того, що вона змінює шкіру (тобто 
періодично відроджується, тобто “безсмерт-
на”)” (Elyade: 163). Проте, важливо зауважити, 
що природні образи руху змії перетворились 
у меандрі на чіткий симетричний абстрактний 
знак. Спостерігаючи за зміною поколінь, чер-
гуванням дня і ночі, життя і смерті, нескінчен-
ним плином часу, який асоціювався з рухом 
небесних світил, течією води, хвилеподібни-
ми вигинами змії, палеолітична людина ство-
рила символ вічної течії (бігу, продовження) 
буття, спрямованого то до неба, то до землі.

Найдавніший зразок упорядкованого меан-
дрового орнаменту, який не містить у собі ніяких 
елементів природних об’єктів, виявлено на риту-
альному кістяному обручі зі стоянки Костенки 1, 
що датується близько 21–19 тис. р. до н.е. (рис. 3). 
Майже посередині обруча проходить горизонталь-
на смуга з позначками, у розміщенні яких можна 
помітити числовий ритм “7”. Через кожні 7 крапок 
проведені дві вертикальні смужки. Так само над 
цією горизонтальною стрічкою ялинковий меандр 
складається з 7 вертикальних смужок, щоправда 
верхня смужка зображена лише частково. У ниж-

ньому ялинковому меандрі найчастіше повторю-
ється ритм “9”. Сакральна символіка чисел “7” 
та “9” пов’язує меандр з місячним календарем, за 
яким жінки палеоліту вираховували строки наро-
дження дитини. 

Подальший розвиток меандру порівняно з 
орнаментом на ритуальному обручі з Костенок де-
монструє орнамент кістяного браслета зі стоянки 
Мізин (18–16 тис. р. до н.е.) (рис.4). Крім просто-
го меандру у вигляді ламаної лінії, яка складається 
з 7 відтинків, що пов’язується з місячним кален-
дарем, уперше в палеолітичному мистецтві тут 
з’являється складний меандр з 12 заламаних у одну 
сторону відтинків. Із чотирьох таких складних ме-
андрів, розміщених навхрест, утворюється знак 
свастики — хреста, який позиціонується в стані 
обертання й символізує коловорот Сонця (рис. 5). 
У трьох зонах складного орнаменту зі свастик на-
раховується 360 відтинків, що майже збігається з 
числом днів у році згідно з сонячним календарем. 
Якщо додати до відтинків середньої зони складних 
меандрів відтинки простих меандрів: 268+42+56, 
отримаємо 366. А якщо до 268 додати різницю між 
відтинками зон простих меандрів (56–42 = 14), 
то отримаємо 282 — десять синодичних місяців 
(Frolov, 1992, р. 87). Таким чином, знак меандру 
використано для підрахунку днів сонячного й мі-
сячного року. 

Поєднання в орнаменті браслета двох типів 
композицій: стрічкової у вигляді зиґзаґів та цен-
тричної у вигляді свастики, що складається з 4 ме-
андрів, розташованих хрестом — відображає два 
типи сприйняття руху небесних тіл у просторі та 
часі. Палеолітична людина спостерігала не лише 
лінійний рух Сонця й Місяця по небу, але і його 

Рис.4. Браслет із зображенням сонячного і місячного календарів з Мізинської стоянки 
(Чернігівська обл., Україна). 18–16 тис. р. до н.е. Джерело: www.arata-ukraine.com/text-ua.
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повторюваність (циклічність). Водночас ці компо-
зиції втілювали бачення світу палеолітичної лю-
дини. Якщо стрічка меандру сприймалась як знак 
нескінченного потоку буття, то вкраплення в нього 
свастики — знаку коловороту Сонця — означало 
присутність у природних життєвих процесах над-
земної сили, благодаті, яка ставала домінуючим ор-
ганізуючим вузлом кожного відрізку буття. 

Результатом дослідження є з’ясування похо-
дження знака меандру від нанесених на стіни пе-
чер плавно вигнутих ліній, подібних до хвиль, течії 
ріки, вигинів змії. Додання в меандри фігур тварин, 
а також зображення меандрів у вигляді відтинків, 
згрупованих за числовими ритмами місячного й со-
нячного календарів, свідчить, що цей знак симво-
лізував нескінченний рух на небі й на землі, течію, 
потік, плин буття, спрямований то до неба, то до 
землі. За тим самим принципом поєднання проти-
лежних напрямків вгору-вниз побудований знак не-
скінченності в сучасній геометрії. Спільним часом 
функціонування найдавніших пам’яток, у яких ви-
явлено артефакти зі знаками меандру є 22–21 ти-
сячоліття до н.е. Це дає підставу стверджувати, що 
виникнення цього знака припадає на добу Водолія 
(23 650–21 500 р. до н.е.). Усвідомлення нескінчен-
ного руху земного й небесного світу (потоку бут-
тя), відрив від земної конкретики й абстрагування 
від візуальних образів, що виявилось у символі 
меандру, отримало відображення в характеристи-

ці знака Водолія, який уважається знаком особли-
вого сприйняття надземної духовної реальності. 
Утворення з чотирьох складних меандрів, розмі-
щених хрестом, знака свастики, який символізував 
безупинний круговий рух Сонця, припадає на 18 
тисячоліття до н.е. — добу знака вогняної стихії 
Стрільця (19 350–17 200 р. до н.е.) і знаходить відо-
браження в характеристиці цього знака, який пози-
ціонує високі духовні амбіції людства й уявляється 
у вигляді кентавра, що стріляє в небо.

Висновок.  Відображення релігійно-світогляд-
них уявлень у характеристиках зодіакальних знаків, 
домінантних у період їхнього зародження, у добу 
палеоліту, коли людина не вміла визначати головне 
сузір’я, у якому сходить Сонце в день весняного 
рівнодення й давати йому характеристику, яка б ві-
дображала провідні ідеї доби (як це було в часи роз-
винутих цивілізацій), свідчить, що ця відповідність 
є результатом не людської думки, а вищого про-
мислу. Такий висновок не суперечить сучасному 
постнекласичному трактуванню історичного роз-
витку людства, згідно з яким, незважаючи на те, що 
“всесвітньо-історичний процес диверсифікується 
на множину різноманітних формоутворень”, одна-
ково він розуміється цілісним (тотальним). До то-
талогічного трактування історії близько підходить 
монадологічна концепція, у якій ключове поняття 
“монада” “постає як Бог, Розум, Причина, Принцип 
усіх речей” (Boichenko, 2000, р. 331, р. 321–322).
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Бондарчук Ярослава Витальевна 
Возникновение символа меандра как отображения религиозно-мировозренческих представлений 
палеолитического человека

Аннотация. В статье рассмотрены разные версии, касающиеся семантики меандра в эпоху палеолита. Про-
слежена эволюция меандра от хаотических волнистых линий, проведенных пальцами на стенах пещер до четкого 
знака в виде полосы ритмических зигзагов и сложного орнамента, состоящего из свастик. Доказано, что возник-
новение символа меандра связано с осознанием бесконечного движения земного и небесного мира, продолжения бы-
тия, в котором непрерывно меняются противоположные процессы (направления). Показано отображение главных 
религиозно-мировоззренческих идей 23–18 тысячелетия до н.э., воплощённых в символе меандра, в характеристи-
ках доминантных на то время зодиакальных знаков Водолея и Стрельца.

Ключевые слова: палеолитическое искусство, религиозно-мировоззренческие представления, меандр, зодиа-
кальные знаки Водолея и Стрельца. 

Yaroslava Bondarchuk
The Emergence of the Symbol of the Meander as a Manifestation of the Religious Vision of the World by 
the Palaeolithic Man

Background. Among all the Palaeolithic characters, perhaps the most mysterious and complex is the meander symbol 
that appeared in the 23rd millennium BC. Its semantic meaning remains a problem.

The article aims at finding out what ideas about the world could position the sign of the meander in the Palaeolithic and 
comparing them with the characteristic of the zodiacal sign that dominated during the period of its appearance.

Methods. The author used the method of semantic analysis of the meander symbols, viewing them in chronological 
sequence and the method of comparison to determine the conformity of the characteristics of zodiac signs to the ideas about 
the world of the Palaeolithic.

The study resulted in finding that the meander symbol originated from smoothly curved lines, similar to waves, river 
flow, the curves of a snake. The inclusion in the meander of animal figures indicates that it symbolized the endless motion in 
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heaven and on earth, the flow of life (being). This gives grounds for asserting that the occurrence of this sign falls on the era 
of Aquarius (23,650 - 21,500 BC). The formation of the swastika sign occurs in the Sagittarius era (18th millennium BC).

Conclusion. The reflection of religious-ideological representations in the characteristics of zodiacal signs dominant at 
the time shows that this is the result of not human thought, but God's providence. Such a conclusion does not contradict the 
modern post-non-classical interpretation of the historical development of mankind, viewing the world-historical process as 
holistic.

Keywords: Palaeolithic art, religious ideas about the world, meander, zodiac signs of Aquarius and Sagittarius.
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“СХІД”–“ЗАХІД”: ВЗАЄМОДІЯ ТЕАТРАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Анотація. Дослідження розглядає проблематику взаємодії та вза-
ємовпливів театральних культур “Заходу” та “Сходу”. У цьому сенсі на 
межі ХІХ та ХХ століть подібні впливи виявили себе найяскравіше в теа-
тральній культурі. В останній чверті ХІХ століття народжуються нові 
естетичні концепції та погляди на мистецтво, що спричинює зародження 
декадансу, а пізніше й модернізму. У цей час приходить до завершення про-
цес становлення режисури, до спектаклю ставляться нові вимоги.

У кінці ХІХ століття митці Заходу переймалися долею світової куль-
тури. Вони розуміли, що приходить час, коли люди й континенти, релігії та 
мистецтво в різних частинах світу повинні почути одне одного, зустріти-
ся й, насамперед, поєднати свої зусилля, щоб урятувати світ, який гине на 
очах. Саме тоді в суспільній думці збудився інтерес до “Сходу”, як до чогось 
іншого, що може допомогти впізнати самих себе й отримати заряд енергії 
для особистісних інновацій. За останнє століття в цьому напрямку було 
зроблено багато, особливо в порозумінні й веденні діалогу культур по гори-
зонталі “Схід”–“Захід”.

Ключові слова: культура, театральна культура, режисура, драматур-
гія, вистава, історія театру, естетика театру.

Актуальність. Дослідження взаємодії та взаємовпливу 
театральних культур Сходу й Заходу останнім часом стає все 
більш актуальним. Мистецтвознавство все частіше звертаєть-
ся не тільки до окремих явищ культури й мистецтва Сходу, але 
й вивчає ці явища, порівнюючи їх з європейською традицією.

Необхідно зазначити, що велика кількість західних вчених 
розглядає мистецтво театру, як деяку окрему галузь людської 
діяльності, майже не пов’язану з подіями конкретної історич-
ної дійсності. На основі цього вони представляють взаємодію 
культур, як еклектичне використання окремих особливостей 
мистецтва, та в більшості випадків, на жаль, у суто зовніш-
ньому контексті. Під час такого підходу губиться найглибша 
сутність процесу взаємопроникнення культур у мистецтві, кін-
цевою ціллю та результатом якого саме і є синтез мистецтв. 

У цьому сенсі ХІХ та ХХ століття видаються благодатни-
ми, саме цьому періоду в історії театру присвячено багато на-
укових досліджень. В останній чверті ХІХ століття народжу-
ються естетичні концепції та погляди, що призвели до появи 
декадансу й далі до модернізму. Саме в цей час у творчості ба-
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гатьох діячів мистецтва та літератури посилюють-
ся антибуржуазні мотиви, хоча у своїй більшості 
критика велась в основному з естетичних позицій. 

У цей час проходить своє завершення процес 
становлення режисури, до спектаклю виявляють 
нові вимоги, а саме: спектакль має бути цілісним 
і художньо-завершеним продуктом. Проблема син-
тезу мистецтв у театрі на межі ХІХ–ХХ століть 
стала однією з малодосліджених та досить актуаль-
них сьогодні. Оскільки театр поєднує в собі різні 
види мистецтв та в ньому представлені драматургія 
й музика, танець і декор, живопис і костюм, грим, 
майстерність актора, усе це разом утворює складну 
синтетичну природу театру, яка саме з цього погля-
ду потребує наукових досліджень. Театр є своєрід-
ним дзеркалом суспільства, історичних епох, він 
відображає людське життя на сцені, але йому також 
притаманні творчі кризи, як і самому суспільству в 
переході від одного ладу до іншого.

Стан дослідження. Театральна справа на сьо-
годні намагається надолужити своє відставання від 
історії, культурології, мистецтвознавства та літе-
ратури у вивченні Сходу та його взаємозв’язків із 
Заходом. Стає зрозумілим, що це неможливо зро-
бити, не вивчаючи історію театральної традиції та 
її трансформації протягом століть. Цю проблему 
досліджували науковці мистецтвознавці, режисе-
ри, теоретики та історики театральної культури 
Сходу та Заходу, такі як Р. Барт (Bart, 1989), П. 
Брук (Bruk, 2003), Т. Григор’єв (Hryhoreva, 1979), 
Г. Грачов (Hachev, 1999), В. Кузнєцов (Kuznetsov, 
1992), В. Малявін (Maliavyn, 1995), З. Осінський 
(Osynskyi, 2001), С. Сєрова (Serova, 1999; Serova, 
2005), Г. Ткаченко (Tkachenko, 2001), Й. Хейзінг 
(Kheizynh, 1992) та багато інших вчених, які при-
святили свої роботи цій тематиці.

Мета статті — охарактеризувати вплив 
східної театральної культури на театральну тради-
цію та культуру західного театру й виявити особли-
вості їхнього взаємопроникнення, кінцевою ціллю 
та результатом яких є синтез мистецтв.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХІХ 
століття митців Заходу турбувала доля світової куль-
тури. Вони розуміли, що приходить час, коли люди 
й континенти, релігії й мистецтво в різних части-
нах світу повинні почути одне одного, зустрітись і, 
більш того, поєднати свої зусилля, щоб врятувати 
світ, який гине на очах. Саме тоді в суспільстві за-
родився інтерес до “Сходу”, як до чогось іншого, 

що може допомогти впізнати самих себе й отрима-
ти заряд енергії для особистісних інновацій. Про-
тягом останнього століття в цьому напрямку було 
зроблено багато, особливо в порозумінні й веденні 
діалогу культур по горизонталі “Схід”–“Захід”. Рух 
культур на зустріч одна одній через простір, що їх 
розділяє, знівелював метод прямого накладання 
їх одна на одну, натомість узаємодія культур, уза-
ємопроникнення, узаємовідштовхування та вза-
ємосприйняття призвели до ефективного синерге-
тичного результату, який можна охарактеризувати 
за принципом узаємодоповненості та виникнення 
сучасних синтетичних жанрів. Цій тематиці при-
свячено низку робіт європейських вчених. Так, на-
приклад, видатний голландський вчений у галузі 
історії культури Йохан Хейзінг у своїх історичних 
працях поступово відходить від розподілу вивчен-
ня предмета за географічними ознаками. Для нього 
культурні феномени Заходу й Сходу є явищами все-
загальної історії та універсальної системи світової 
культури. Ця концепція була відображена в праці 
“Людина яка грає” (Homo Ludens): за його теорі-
єю, гра не тільки феномен культури, а взагалі осно-
ва генезису культури людства. Гра не є антитезою 
серйозного, наближаючись до гри, а особливо гри 
священної в ритуалі, й опрацьовуючи свої правила, 
вона символічно виражає прихований зміст життя 
й оточуючого світу — саме такий підхід розширює 
можливості побачити зв’язок життя з мистецтвом 
та зрозуміти порухи самого мистецтва, тим паче 
театрального. 

Сама по собі гра не є статичною формою відо-
браження, вона процес, невпинний рух і розумін-
ня самого себе “як людини що грає”. У китайській 
культурній традиції рух — основа всіх процесів і 
метаморфоз, які ведуть до розуміння “дао” (кос-
мічного абсолюту) й торкаються неба, землі та лю-
дини. Рух — це одна з основ естетики театру. Не 
можна не погодитися з В.Малявіним, який помітив, 
що “тіло особистості” в Китаї не відрізняється від 
“вільної гри”, у якій присутнє прагнення до “піз-
нання суті радісної гри” та відчуття присутності 
цього невидимого джерела всієї культурної практи-
ки людини” (Maliavyn, 1995, р. 234]. 

Й. Хейзінг першим надав приклад неєвропо-
центризму, порівнюючи в межах своєї концепції 
ігрового початку мистецтва категорію “гри” в куль-
турних традиціях Заходу й Сходу (Китаю, Японії, 
Індії та інших країн). Насамперед, завдяки саме 
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його поглядам на цю проблему категорія “Друго-
го” впевнено прокладала свій шлях в європейській 
думці та була вербально закріплена в другій поло-
вині ХХ століття. Інтелектуали західного світу й 
театральні митці, перед тим як зацікавитися китай-
ськими художніми традиціями, повинні були набли-
зитися до розуміння традиційної культури Китаю, її 
світоглядних основ і виражальних категорій. За ХХ 
століття китайський театр, який на перших порах 
був для Заходу суто екзотичним явищем і викликав 
цікавість та іронічну посмішку, перетворився на 
необхідне для подальшого розвитку західного теа-
трального мистецтва явище. Поки західна цивіліза-
ція прискорила свій рух по обраній нею траєкторії 
історичного розвитку, поки науково-технічний про-
грес обіцяв усезагальне благоденство та процвітан-
ня, західне мистецтво охороняло закони класичної 
естетики. Разом з тим західна ойкумена була собою 
задоволена та дуже сумнівалася щодо необхідності 
повернення думками та діями до минулого, в ста-
родавність, засобом традиційної китайської моделі. 
Китай із його тисячолітньою історією й культурою, 
“замкнений і непорушний Китай”, здавався прикла-
дом стагнації і був лише придатний, в кращому ви-
падку, до вивчення науковцями. З часом бачення Й. 
Хейзінги вже сприймалося майже тривіально: “Рух 
культури повинен мати можливість перетворення й 
повернення саме в тому випадку, коли це стосується 
визнання або нового усвідомлення вічних ціннос-
тей, що не належать процесу розвитку чи зміни. 
Сьогодні на черзі саме такі цінності” (Kheizynh, 
1992, р. 325).

На межі ХІХ–ХХ століть відбувся перелом, 
який супроводжувався процесом інтелектуальної 
кризи Європи, а саме тим, що західний світ нама-
гався відмовитися від своїх ілюзій, одна з яких — 
це непохитність фізичного світу. Науковці набли-
зилися до нових відкриттів, а саме “ментальних 
кордонів і можливостей людини”.

Ідея космізму охопила Європу, вона ставала 
поступово міцнішою, у неї вливався голос Схо-
ду, який доносив своє розуміння космічних за-
конів Усесвіту, єдиних для Неба, Землі й Людини 
(Serova, 1999: 25–82). Так інтелектуальні осередки 
Росії на початку ХХ століття повірили в онтологіч-
ну єдність Усесвіту та мистецтва, відкривши для 
себе в китайській філософії даосизму джерело, яке 
підживлювало їхні вірування та об’єднувало в єди-
ну творчу стихію життя та мистецтва. Прикладом 

саме в цей час може служити зародження мистець-
кої “Срібної епохи” в Росії.

Стрімка хода технічного прогресу не зробила 
людину більш щасливою. Коли наприкінці Другої 
світової війни наука продемонструвала своє руйнів-
не безумство, людство охопив жах, воно зрозуміло, 
що знаходиться на краю моральної та екологічної 
прірви, і, більш того, виявися страшний недолік 
сучасної цивілізації, а саме те, що удосконалення 
технологій призвело до втрати цілісного бачення 
світу. Знову повертаючись до думки Хейзінга, хо-
четься зазначити, що саме на своє запитання “звід-
ки можна очікувати спасіння?” він відповів: “Від 
Прогресу, як такого, очікувати чогось немає сенсу. 
Спасіння культури залежить від “оновлення Духу”. 
Шлях до цього проходить крізь зустрічний рух різ-
них релігій, а також через визнання “глибини схід-
них вірувань” (Kheizynh, 1992, р. 361).

Тепер на Заході та у й нас пишуть і говорять 
про деструктивні елементи картини світу, про хао-
тичний надміру складний світ, який продукує пост-
класичну свідомість та сучасну художню культуру 
(Myrymanov, 2001). 

Історію ХХ століття перестали сприймати, 
як рух по лінії підйому. Звертаючись до розвідок 
лауреата Нобелівської премії І. Пригожина, хотіло-
ся б зазначити, що сучасну історію розглядають у 
вигляді непередбаченого хаотичного руху, світ ви-
явився вразливим, багатьом здається, що він набли-
жається до свого фіналу. Тепер мова повинна йти 
не про спасіння культури, а про спасіння цивіліза-
ції, за Шпенглером, останньої стадії помираючої 
культури. 

Інтелектуальний світ Заходу, спостерігаючи 
за сучасним художнім процесом, помічає ознаки 
розпаду й збільшення безсистемності, мозаїчності, 
фрагментарності, аморфності й, як результат цьо-
го, розповсюдження вседозволеності на принципи 
художньої творчості. 

Сьогодні дійсно потрібно зробити спроби по-
долання хаосу, що наростає в стосунках людини 
зі світом і самою собою. Хаос не тільки лякає, він 
також дає надію. Він результат розпаду, але, як го-
ворили китайські даоси, символ досконалої повно-
ти буття, де є все, що може служити першоджере-
лом — початком сходження до наступної гармонії 
(Tkachenko, 2001, р. 492). Сьогодні в мистецтві йде 
пошукова робота нових джерел, форм і мистецьких 
стилів. Історії відомо, що в кризові для мистецтва 



93

ВІОЛЕТА ДЕМЕЩЕНКОISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

часи європейці поверталися до свого коріння, від-
роджуючи, стилізуючи класику, а також знаходили 
в ній своє натхнення. На сьогодні прийшло розумін-
ня ролі “Другого”, що розширює діапазон пошуку.

Повернення “до коріння й джерела” — це 
основний концепт китайської художньої традиції, 
яка сягає в конфуціанство та з глибини якої наро-
дилась ідея про Всеєдність. Та сама вічна цінність, 
яка сформувала китайське традиційне сприйняття 
культури (вень) знаків, малюнків, накреслених на 
Небі, де й потрібно шукати їх розгадку. У момент 
“божественної зустрічі” з тайнописом Неба китай-
ський художник, поет, музикант і актор намагався 
висловити зрозумілу ним суть речей. Він не підко-
ряв світ, а сам підкорявся йому, не хвалився своїм 
талантом, але досягав самовираження, він хотів 
знайти необхідне слово, яке б відповідало доктрині 
всеєдності Всесвіту. На відміну від геоцентричної 
моделі світу, де людина Заходу відчуває себе він-
цем творіння, китайське світосприйняття вважало 
людину однією з елементів тріади, народженої піс-
ля Неба і Землі, яка, як правило, слідувала встанов-
леним для неї закономірностям. 

Уже в “Люйши чунцю” — історичному джерелі 
ІІІ ст. до.н.е. — говорилось, що гармонія душі до-
сягається усвідомленням єдиного, “коли істота в по-
вноті, дух знаходить гармонію… Нема серед сущого 
того, що б він не зрозумів і не вмістив” (Tkachenko, 
2001, р. 112). 

Гармонія досягається шляхом довгого психо-
фізичного вдосконалення, процес якого детально 
розглядається на сторінках історичного джерела, 
що містить у собі досягнення філософської думки 
стародавнього Китаю. Музика в Китаї — це один з 
елементів натурфілософської концепції становлен-
ня світу, і є “слідством гармонійного союзу Неба 
і Землі, а також прагнення злиття “інь” і “янь”. 
Театр, побудований за законами музичного ритму, 
нарівні з музикою впливає на гармонізацію сус-
пільства, держави й окремої людини. ХХ століття 
для західних інтелектуалів вибудувало космічний 
вектор філософських та художніх пошуків і виве-
ло проблематику на забутий ними метафізичний 
рівень. Сьогодні більш наполегливо говорять про 
усвідомлення єдності світу, як про одну з важливих 
проблем у сучасній культурі. Під час її розгляду все 
частіше звертаються до історичної ретроспекції та 
до китайської культурної традиції, як показової 
взаємодії культур “Сходу” та “Заходу”. 

Після піку зацікавленості Сходом на межі 
ХІХ–ХХ століть і особливо після паломництва в 
країни театральної культури (Китай, Японію, Ін-
дію) в період “Срібної епохи” в мистецтві нова 
хвиля практичного інтересу до східних художніх 
систем піднімається в 70-ті роки минулого століт-
тя. Це було намагання до пізнання самих себе че-
рез “Друге”, спроба знайти основу для подолання 
наростаючого культурного хаосу. Так, наприклад, у 
творчості видатного хореографа ХХ століття Мо-
ріса Бежара прослідковуються східні мотиви. Він 
використав у відомому “Болеро” Равеля мотиви 
індійського танцю, а його балет “Бхаті” був постав-
лений за індійськими сюжетами. У 1970 році він 
заснував хореографічну школу “Мудра”. 

Хореограф уважав, що актори повинні вивчати 
також філософію й історію мистецтв, а в 90-ті за-
снував школу танцю “Рудра”. У цьому ж переліку 
можна згадати творчість французького режисера 
Пітера Брука, який усередині 70-х у Парижі ство-
рив Міжнародний центр театральних досліджень, 
він також здійснив постановку стародавнього ін-
дійського епосу “Махабхарата” та видав книгу 
“Пустий простір”, де висловив думку, що пустий 
простір — це театральне дійство, події якого роз-
гортаються у відкритому світовому просторі, де 
людина віч-на-віч зі Всесвітом і безкрайнім про-
стором холодного й ворожого космосу. Іншою 
ідеєю цього твору є також те, що пустий простір 
породжує два види театру — Священний і Грубий. 
Перший має справу з невидимим світом, світом та-
ємниці, яку сцена й актор намагаються дещо роз-
крити для глядача, зробити невидиме видимим.

Грубий народний театр — це гра за допомогою 
всіх можливих засобів, її місце не в театрі, а на возі, 
на площі, на підмостках. Ці два лицедійства злива-
ються воєдино в художній формі, яку Брук називає 
“театр як такий”. Пустий простір як художня кате-
горія породжує інший погляд на естетику театру, на 
майстерність актора, підкоряється музиці та музич-
ному ритму –“магічній субстанції”, яка перетворює 
сцену та сценічні дії самого актора. Нарешті схід-
ний театр, як зауважує Брук, створює дійство на-
багато яскравіше, загадковіше від повсякдення — 
японський театр “Кабукі”, індійський “Катхакалі”, 
китайський “Сицюй”, що шукають красу в багато-
кольорових малюнках гриму, в оздоблені деталей 
реквізиту. Це виходить за межі “чистого естетиз-
му”, прокладаючи шлях до “священного змісту”. 
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Особлива роль належить актору, який може пере-
творити звичайні предмети на магічні. Брук додав 
до свого режисерського досвіду роботу з акторами 
західної й східної акторських шкіл. Інтерес Брука 
до театральних інновацій є зрозумілим, до переліку 
імен, які він обрав, увійшли Станіславський і Мей-
єрхольд, Брехт і Грабовський. Усі вони в більшому 
чи меншому ступені були пов’язані зі східними ху-
дожніми традиціями або ж були дотичні до них. 

У 1995 році Пітер Брук поставив у Парижі ком-
позицію “Хто тут?” (слова, які сказав страж у “Гам-
леті”). У її основі п’єса Шекспіра й тексти Арто, 
Брехта, Крега, Мейєрхольда та Станіславського. 
Музична партитура спектаклю написана й викона-
на японським перкусіоністом Тосі Цучиторі. 

Шекспір для багатьох новаторів європейського 
театру ХХ століття розширив кордони їхніх особис-
тісних пошуків, відкриваючи простори Всесвіту, де 
герої знаходяться в єдиному світі — неподільному 
й цілісному. Одна з найвідоміших та найпопулярні-
ших театральних режисерів Франції Аріана Мнуш-
кіна, захопившись образом шекспірівської косміч-
ної людини, щоб зрозуміти її сутність, повернулась 
обличчям до театру Азії (Японії, Індії, Китаю), 
які служили для неї прикладом комізму. Актори 
театру “Дю Солей” (Театр Сонця), який створила 
Мнушкіна, під час роботи над художнім образом 
використовували різні прийоми. Вони вигадували 
театральні маски, використовували гротеск, імпро-
візацію, клоунаду, а Шекспірівські постановки 80-х 
років — “Річард ІІ” та “Дванадцята ніч” — мали 
колосальний успіх у глядачів та критиків. Париж 
кінця ХХ-го століття можна сміливо назвати жва-
вим перехрестям національних театральних куль-
тур. Тут проводяться великі міжнародні фестивалі 
театрів Європи. Саме в столиці Франції під керів-
ництвом Джоржо Стренера працював Театр Євро-
пи, який зібрав видатних та провідних режисерів 
світу. Цікавим є творчість видатного польського 
режисера Єжи Гротовського, його досліди та екс-
перименти в театральному мистецтві базувались на 
естетичних принципах театрів Китаю та особливо 
Індії, які він намагався зрозуміти через призму сві-
тобачення Сходу. Організований ще за його життя 
Центр театральних досліджень складався з акторів 
сінгапурського та китайського походження. 

З середини 50-х років польський експеримен-
татор став розробляти свою особисту систему під-
готовки актора. Він звернувся до досвіду Станіс-

лавського, до праць Арто та, що є найцікавішим, до 
принципів східного театру. Актори вивчали народні 
китайські пісні, філософію та практику гімнастики 
тайцзи-юань, працювали над постановкою голосу, 
тренувались, як гімнасти, займалися буддистською 
медитацією, практикували йогу. Життя Центру 
нагадувало життя монастирської громади, де осо-
бистий успіх залежав від досягнення всезагальної 
цілі — комунікації з глядачем та передачі йому 
інформації. Найбільший успіх Гротовському при-
несла постановка на тему євангельського сюжету 
в 1968 році “Apocalipsis cum figures”. Під впливом 
ідей Гротовського було засновано Центр “Кордони 
мистецтв, культур і народів”, а пізніше — і центр 
з вивчення творчості польського метра, зусилля 
якого зорієнтовані на діалог культур, відкритість 
та діяльність з наведення мостів, міжособистісних 
комунікацій та звернень до “людської істоти в ціло-
му” (Osynskyi, 2001, р. 39). 

У 30-ті роки на початку ХХ століття склада-
ється новий напрям щодо вивчення драматичного 
театру. Оскільки в його основі лежить досліджен-
ня знакових систем, а семантичний код китайської 
культури зашифрований у китайському ієрогліфі, 
тобто в самому знакові, семіотика за своїм визна-
ченням була близькою до синології. Роботи сино-
логів, які розглядали ці питання, вийшли далеко за 
межі просто семіотичних моделей, вони викривали 
й суто соціокультурний контекст історичної епохи, 
духовної структури особистості та її світогляд. Ес-
тетична думка Європи не залишила без ваги втру-
чання змістовних кодів китайського театру в прак-
тику європейської драми. Серед тих, кого вважа-
ють початківцем нової естетики сучасного драма-
тичного театру, знаходимо ім’я Поля Клоделя, який 
уважно вивчав практику театрів Китаю та Японії. 

Під впливом художньої традиції китайського 
театру склалися його концепції музичної суті дра-
ми, значення слова як продовження музичного зву-
чання, його ідеї синтетичного театру, який увібрав 
у себе слово, спів, танок і пантоміму. Саме такі 
висновки привели Клоделя до символізму, який є 
основним у китайській театральній естетиці та по-
глиблює змістовну поліфонію театру, як одного з 
голосів загального хору Всесвіту. Один з відомих 
сучасних французьких семіотиків Ролан Барт для 
визначення характеру культури та її частки, куль-
тури художньої, уводить термін “текст”. Поняття 
тексту, за Бартом, це тканина, що складається з 
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багатьох ниток, сплетених у павутиння різноманіт-
них змістів, це також простір, у якому відбувається 
формування значень, а поруч з тим збільшується 
й кількість різноманітних змістів. За своєю бага-
тоскладністю та символічністю текст піддається 
розшифровці “скриптером”, який, володіючи клю-
чем — культурним кодом, проникає у внутрішній 
зміст культури. Також Барт порівнює “текст” зі сце-
нічним простором, у якому відбувається гра. Гра не 
тільки творчої уяви, але, наприклад, як гра у музи-
ці — тобто виконання готового нотного запису вже 
продиктованого музичними та виконавськими ка-
нонами. Більш того, як уважає семіотик, театр сам 
по собі — це також текст, а саме “інформаційна по-
ліфонія”, у якій криється феномен театральності, 
що виражає себе через систему знаків. Театральні 
знаки — це сукупність усіх виразних засобів, які в 
повному обсязі представлені в східному театрі. 

Розшифровка “тексту”, за Бартом, залежить від 
самого культурного коду, так, говорячи про проник-
нення в текст японської кодової системи, семіотик 
характеризує його японським поняттям “саторі”, 
що пояснюється, як “захват, насолода, розчинення 
Я” (Bart, 1989, р. 276). Для уточнення варто зазна-
чити, що “саторі” це ступінь духовного пізнання, 
яке приходить після зосередження, самозаглиблен-
ня й досягнення чистоти свідомості, що, своєю 
чергою, дозволяє вловити істинну суть речей. У 
японському театрі вона виражена терміном “юген” 
(“прихована краса”, “прихована суть”), ці поняття 

прийшли в японську театральну культуру з Китаю. 
На думку японців, “краса юген — це пошук не-
змінного в мінливому світі”. Японський актор іде 
до “юген” через мономане (“удавання чогось”), пе-
ревтілення, психологічно близьке до стану “самад-
хі” (розуміння суті) (Hryhoreva, 1979, р. 192–193). 
Китайська театральна теорія дає настанову актору в 
майстерності оволодіння звуком і голосовим веден-
ням арії, тонуванні слова, і, коли відбувається “про-
світління душі” (мін шень), досягається стан “сань 
мей” (санскр. “самадхі”), тобто ясність у розумінні 
суті речей. 

Висновок. Таким чином семіотична концепція 
“тексту” підводить нас до цілісності, яка поєднує 
світ культури, людини та оточуючого світу, у який 
вони заглиблені. Вивчення сьогодні творчих технік, 
ідей, засобів та стилю східного театру є актуаль-
ним і важливим у галузі драматичного мистецтва. 
Феномен театрального мистецтва полягає саме в 
тому, що він є естетичним дзеркалом суспільства, 
у якому ми бачимо людські вади й досягнення . Ра-
зом з тим театр це по-своєму автономне мистецтво, 
у якому яскраво самовиражаються різні творчі сти-
лі, жанри, мистецькі техніки та сама гра як така. 
Східна театральна традиція дала можливість усві-
домлення західному театральному мистецтву, що 
театр — це цілісна система тригема Небо-Земля-
Людина, яка за допомогою акторської гри доносить 
до глядача цю ідею та висвітлює театральне мисте-
цтво як естетичний образ єдиного світу.

1. Барт Р. Б. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. 
Сост., общ. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
2. Брук, Питер. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003. 376 с.
3. Белый, Андрей. Символизм как миропонимание. М.: Республи-
ка, 1994. 528 с.
4. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 
1979. 366 с. 
5. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М.: Институт ДИ-ДИК, 
1999. 368 с.
6. Кузнецов В. И. Единство мира как проблемма современной науки. 
Вестник Московського университета, серия 7, 1992. №6. С.10–19.
7. Малявин В. В. Китай в ХVІ–ХVІІ веках. Эпоха. Быт. Искусство. 
М., 1995. 288 с. 
8. Мириманов В. Б. Феномен стиля и искусства ХХ века. Научно- 
практическая конференция “Особенности художественного созна-
ния ХХ века. Архитипическое и театр” (образ-ритуал-миф-театр). 
Всемирная театральная Олимпиада. М., 2001.

Література / References:

1. Bart R. B. (1989). Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika. 
G. K. Kosikova (Ed.). Moscow: Progress. (in Russian)
2. Bruk, Piter. (2003). Pustoe prostranstvo. Sekretov net. Moscow. (in Russian)
3. Belyj, Andrej. (1994). Simvolizm kak miroponimanie. Moscow: 
Respublika. (in Russian)
4. Grigor'eva, T. P. (1979). Japonskaja hudozhestvennaja tradicija. 
Moscow: Nauka. (in Russian)
5. Gachev, G. D. (1999). Nacional'nye obrazy mira. Moscow: Institut 
DI-DIK. (in Russian)
6. Kuznecov, V. I. (1992). Edinstvo mira kak problemma sovremennoj 
nauki. Vestnik Moskovs'kogo universiteta, ser. 7, (6),10–19. (in Russian)
7. Maljavin, V. V. (1995). Kitaj v XVІ–XVІІ vekah. Jepoha. Byt. 
Iskusstvo. Moscow. (in Russian) 
8. Mirimanov, V. B. (2001). Fenomen stilja i iskusstva XX veka. 
Nauchno-prakticheskaja konferencija «Osobennosti hudozhestvennogo 
soznanija XX veka. Arhitipicheskoe i teatr» (obraz-ritual-mif-teatr). 
Vsemirnaja teatral'naja Olimpiada. Moscow. (in Russian)



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

96

9. Осинский З. Значение творчества Гротовского для гуманитар-
ного знания. Дневник вольного слушателя. Летняя сессия в рам-
ках ІІІ Всемирной Олимпиады. М., 2001. Тетрадь первая. 26 апре-
ля–14 мая. 
10. Серова С. А. Театральная культура Серебряного века в России 
и художественные традиции Востока (Китая, Японии, Индии). М., 
1999. 220 с. 
11. Серова С. А. Китайський театр — эстетический образ мира. 
М., 2005. 166 с.
12. Ткаченко Г. А. Хуньдунь (Хаос) — Люйши чуньцю (Весны и 
осени господина Люя). Пер. с кит., предисл., примеч. и словарь Г. 
А. Ткаченко. М., 2001. 525 с.
13. Хейзинг Й. В тени завтрашнего дня. “Homo Ludens”. М., 1992. 
464 с.

Демещенко Виолетта Валерьевна 
“Восток”–“Запад”: взаимодействие театральных культур

Аннотация. Исследование рассматривает проблематику взаимодействия и взаимных влияний театральных культур “За-
пада” и “Востока”. В этом смысле на рубеже ХIХ и ХХ веков подобные влияния проявили себя ярко в театральном искусстве. 

В последней четверти XIX века появляются новые эстетические концепции и взгляды на искусство, которые привели к по-
явлению декаданса, а позже и модернизма.

В настоящее время проходит свое завершение процесс становления режиссуры, к спектаклю обнаруживают новые требо-
вания. В конце XIX века художники Запада беспокоились о судьбе мировой культуры. Они понимали, что приходит время, когда 
люди и континенты, религии и искусство в разных частях света должны услышать друг друга, встретиться и, более того, 
соединить свои усилия, чтобы спасти мир, который погибает на глазах. Именно тогда в общественном мнении возбудился 
интерес к “Востоку”, как к чему-то другому, что может помочь узнать самих себя и получить заряд энергии для личных ин-
новаций. За последнее столетие в этом направлении было сделано много, особенно в понимании и ведении диалога культур по 
горизонтали “Восток”–“Запад”.

Ключевые слова: культура, театральная культура, режиссура, драматургия, спектакль, история театра, эстетика 
театра.
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Violeta Demeshchenko 
“East”–“West”: Interaction of Theatre Cultures

Summary. This article examines the issues of interaction and mutual influence of theatre cultures of the "West" and "East", which at 
the turn of the nineteenth and twentieth centuries proved to be the most vivid. In the last quarter of the nineteenth century, new aesthetic 
concepts and art views are emerging, leading to the emergence of decadence and later to modernism.

At the time, the process of establishing directing completed, the performance revealed new requirements of being a holistic and 
artistically completed product. The problem of synthesis of arts in the theatre of that time became one of the few investigated and quite 
relevant today. Since the theatre combines various kinds of arts, including dramaturgy, music, dance, decor, painting, costume, make-up, 
and actor's skill, altogether, it forms the complex synthetic nature of the theatre requiring research. The theatre is a peculiar mirror of 
society, of historical epochs reflecting the human life on the stage having its creative crises, as well as the society itself.

At the end of the nineteenth century, Western artists understood that the time for people, continents, religions, and art in different 
parts of the world to combine their efforts to save the world was coming. Therefore, interest in the "East" as of something else able to 
help to identify oneself and receive energy for personal innovations appeared. Over the last century, much has been done in this direction 
especially in understanding and conducting a dialogue of cultures along the horizontal East-West.

Keywords: culture, theatrical culture, directing, drama, performance, theatre history, aesthetics of the theatre.
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Анотація. Останнім часом більшість дослідників сучасної свят-
когвої культури засвідчують втрату справжньої природи свята в 
сучасному глобальному світі. У повсякденному житті залишилися 
святкові інтонації, які складають основу рекламного дискурсу й без-
перервно відтворюються в торгово-розважальних центрах.

Поступовий розпад єдиної святкової культури, що виявляється 
у природному співіснуванні релігійних і державних свят, старих і 
нових, своїх і чужих, характерний перш за все для XXІ ст. і, безумов-
но, пов’язаний з процесами глобалізації та домінуванням тенденцій 
мультикультурності. 

Святкова культура сучасної України розвивається на тлі жор-
сткої конкуренції між українськими та планетарними святами.

Ключові слова: свято, святковість, святкова культура, спожи-
вання, комерціалізація, спільноти споживання, святкові емоції.

Актуальність дослідження. Свято як феномен культури 
протягом багатьох років привертає увагу дослідників різних 
галузей гуманітарного знання — культурологів, етнографів, 
філософів, соціологів, істориків, мистецтвознавців. Святкова 
культура супроводжує людське суспільство з найбільш ранніх 
стадій розвитку та є невід’ємною складовою культури в цілому. 
Кожна епоха має своє неповторне культурне обличчя, власний 
набір цінностей і норм, що безпосередньо репрезентується у 
святі. Це дійство формує соціокультурну ситуацію, існуючи 
відповідно до неї. Цей процес безперервний, що, своєю чер-
гою, забезпечує перманентну актуальність вивчення свята.

Мета статті — проаналізувати сучасні свята, осмислити 
механізми та умови укорінення “нових-старих” свят у суспіль-
ство й виявити новітні тенденції розвитку свят.

Необхідність дослідження свята обумовлена тим, що, по-
перше, свято зазнає значних змін, які викликані трансформа-
ціями в політичній, економічній, соціальній і культурній сфе-
рах. Аналіз цих змін дозволяє скласти уявлення про сучасні 
свята й виявити тенденції розвитку культури. По-друге, свято 
як інтегруюча система виступає у якості з’єднувальної ланки 
культури в умовах кризи культурної ідентичності, про що свід-
чить, разом з тим, і поява нових свят, які не мають культурної 
основи у вітчизняній історії. У зв’язку з цим необхідне наукове 
осмислення механізмів та умов укорінення “нових” свят у сус-
пільстві. По-третє, становить інтерес дослідження проблем, 
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пов’язаних з комерціалізацією святкової сфери й 
поступовим витісненням свята штучним почут-
тям святковості. І останнє, трансформація святко-
вої культури, пов’язана із появою нових свят, які 
витісняють попередні. Причини зникнення одних 
свят і народження нових залишаються поза увагою 
вивчення. Це дає підстави для звернення до теми 
такого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Під час аналізу сучасного свята стає зрозумілим, 
що феномен цього дійства містить у собі широкий 
спектр складових. Істотний внесок щодо вивчення 
ролі ритуалів у святкову культуру зробили зарубіжні 
дослідники Р. Бенедикт, Р. Барт, Е. Дюркгейм, Б. Ма-
линовський, М. Мід, М. Мосс, А. Радкліфф-Браун. 
Р. Генон, Г. Кокс, Й. Піпер, Р. Стронг, Д. Томпсон, 
Г. Янг; Е. Кассірер, Х. Ортега-і-Гассет, М. Еліаде, 
П. Гуревич, П. Берк, К. Жигульський, М. Мізов — 
усі вони осмислюють свято в річищі культурології; 
Д. Марк, Е. Тайлор, Д. Фрезер — етнографії та со-
ціокультурної антропології у взаємозв’язку з міфом. 

Ігрова природа свята розкривається в працях 
Х.-Г. Гадамера, Й. Хейзінги, Д. Ельконіна. Карна-
вальна та сміхова культура представлені в працях 
видатних учених М. Бахтіна, Д. Лихачова, а також 
Р. Генона. 

Залишається актуальною проблема історичної 
трансформації компонентів святкової культури 
українців у роботах вітчизняних науковців В. Бо-
рисенко, О. Курочкіна, Н. Аксьонової, Т. Гаєвської, 
О. Лиманської, Н. Здоровеги, В. Чуйко та ін. 

Останнім часом актуальною стає проблема 
осмислення трансформації святкової культури в 
умовах постіндустріального, інформаційного сус-
пільства — науковці М. Слюсаренко та Л. Сисоє-
ва досліджують екзистенціальний зміст свята, Т. 
Паренчук розглядає поліфункціональну природу 
міського свята, науковий інтерес Д. Сілічевої ста-
новлять корпоративні свята, М. Рюміна досліджує 
карнавальні аспекти у віртуальній реальності, Е. 
Дуков розмірковує про подальшу долю святкової 
культури в сучасному суспільстві й у майбутньому 
(Smysly prazdnika, 2009).

Історичні та культурологічні дослідження, роз-
криваючи генетичні засади та особливості специ-
фіки українських свят, висвітлюють лише окремі 
напрями трансформації святкової традиційної 
культури й не дають цілісної картини еволюції 
феномену свят. Особливої уваги потребують до-

слідження цих дійств у поширюваній тенденції їх 
комерціалізації, що й зумовило актуальність про-
блеми та вибір теми статті. 

Виклад основного матеріалу. Одним із уза-
гальнюючих факторів сучасності є глобалізація. 
Під глобалізацією ми розуміємо широкий спектр 
змін, що відбуваються у світі за останні півстоліт-
тя. Характерною рисою глобалізму став феномен 
споживання. Виникли нові невидимі громади спо-
живачів. На зміну зберігачів секретів виробників 
та давніх братств майстрів, які виробляли глечики, 
тканини, меблі, прийшли більш численні й відкри-
ті співдружності — споживачі. Як ніколи раніше, 
люди стали користуватися схожими речами одних 
і тих самих брендів. Місце братств за ремеслом за-
йняла демократія споживацтва.

Говорячи про характеристику сучасного сус-
пільства, слід зауважити, що, починаючи з класич-
них досліджень Д. Белла, Ж. Бодрійяра, Е. Тоффле-
ра, Е. Фрома, феномен споживання розглядається 
як предмет особливого інтересу, оскільки саме він 
моделює буття людини постіндустріального сус-
пільства.

Авторитарний, одержимий, накопичувальний 
характер, розвиток якого розпочався у XVI ст. і 
домінування якого в структурі характеру, принай-
мні середніх класів суспільства, тривало до кінця 
XIX ст., поступово набував ринкового значення 
(Fromm). Майже до середини минулого століття 
усе, чим володіла людина, було єдиним і унікаль-
ним. Споживчий товар XIX і початку XX століття 
— це речі, розраховані на тривале використання 
або навіть не на одне покоління. Користувалися 
ними доти, поки вони могли служити. Людина ста-
вилася до своїх речей та власності дбайливо й бе-
режно. Купуючи що-небудь, вона прагнула зберег-
ти покупку якомога довше. І, як наслідок, Е. Фромм 
проголошує гасло XIX ст.: “Усе старе прекрасне!” 
(Fromm). Товар у ХХ ст. — розвиненому суспіль-
стві споживання — позбавлений такого тривалого 
історичного існування. Він редукований до функ-
ції, для якої сама субстанція речі не має ніякого 
значення. У наш час акцент перенесений на про-
цес споживання, а не на збереження речі (товару). 
Сьогодні людина купує, щоб незабаром цю річ ви-
кинути. Використавши її, будь то автомобіль, одяг 
або якась дрібничка, протягом деякого часу людина 
втомлюється від неї та прагне позбутися. Вона на-
магається стати власником останньої моделі, зраз-
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ка будь-якого товару. Більшість товарів отримуєть-
ся для того, щоб незабаром викинути їх, тому що 
на зміну їм уже вироблені “нові” — модернізовані. 
Величезна кількість таких товарів випускається не 
тому, що вони кращі й більш потрібні в побуті, а 
тому, що вони модніші й мають новий дизайн або 
нові вигадані властивості. Придбання — тимчасове 
володіння й користування — ліквідування або об-
мін (за можливості вигідно обміняти на кращу мо-
дель, зразок) — нове придбання — таке замкнуте 
коло споживчого здобутку. Гаслом сьогоднішнього 
дня Е. Фромм проголошує: “Усе нове прекрасне!” 
(Fromm). 

Отже, сучасних дюдей поєднують не ідеї та пе-
реконання, а фальшиве почуття щастя і безмірна 
жага споживання. Користування більшості однако-
вими речами, одного й того ж бренду, стало гаран-
тією їхніх досягнень, успіху та впевненості в собі. 

Новий феномен перетворення предметів з 
об’єктів володіння змінився на засіб консоліда-
ції спільноти, яку можна розглядати, як найбільш 
яскраву метаморфозу суспільства. В акті придбан-
ня й користування з’явився новий сенс. Виникло 
безліч так званих спільнот споживання. Вони ство-
рюються дуже швидко й залежать тільки від наро-
дженої ідеології. Ідея таких спільнот — це купува-
ти, мати та знищувати придбане. Спільноти спо-
живання демократичні, загальнодоступні, аморфні 
й непостійні. Кордони їхнього існування умовні: 
легко з’являючись, вони так само легко зникають. 
Уперше в історії людей об’єднало багато речей та 
їхнього споживання.

Споживання, на думку Ж. Бодріяра, — це сучас-
ний феномен, який має ознаки так званого суспіль-
ства добробуту. У такому суспільстві використання 
речей не вичерпується їхнім простим практичним 
застосуванням (яке мало місце завжди й усюди) або 
навіть їхнім семіотичним застосуванням як знаків 
розрізнення, багатства, престижу тощо (що теж зу-
стрічається у всіх світових суспільствах). Спожи-
вання — це інтенсивний процес вибору, організації 
і регулярного поновлення побутових речей, у яко-
му неминуче бере участь кожен член суспільства 
(Bodrijyar, 2006). 

І далі він продовжує: “Людина, усе життя якої 
зосереджене на виробництві, продажу та спожи-
ванні товарів, сама перетворюється на товар. На 
“ринку особистостей” людина постає як сукупність 
речовинних якостей, які вона намагається продати 

якнайвигідніше для себе. Як на товарному ринку, 
так і на ринку особистостей функціонує один і той 
самий принцип визначення їхньої мінової вартос-
ті. Глобальне споживання спрямоване на створен-
ня глобальної публічної сфери на основі спільних 
цінностей глобального громадянства” (Bodrijyar, 
2006).

Коли є дорога машина, гарні речі, дорогий буди-
нок та інші символи статусу, людина ніби підніма-
ється на рівень вище над тими, хто не має подібно-
го. Таким чином, підвищується штучна самооцінка 
особистості, а отже, як наслідок, виникає фальши-
ве почуття щастя. Шарль де Монтеск’є, письмен-
ник і філософ, писав, що досягти щастя легко, “але 
ми хочемо бути щасливішими за інших людей, а це 
майже неможливо, оскільки нам завжди здається, 
що інші щасливіші від нас”.

Феномен споживацтва виник у Сполучених 
Штатах Америки. Після колонізації Північної Аме-
рики почалося створення нової нації. Виникли 
“спільноти” споживачів товарів, які базувалися на 
більш слабких і нетривалих зв’язках, ніж ті, що 
об’єднували американців у перші роки колонізації. 
Вони особливим чином згуртовували тих людей, 
які в інших випадках були зовсім не пов’язані одне 
з одним — людей, які не сповідували одну релігій-
ну або політичну ідеологію, що не подорожували 
по прерії і не будували нові міста. Специфічне 
значення, що надавало американським співтовари-
ствам споживання, полегшувало асиміляцію, “аме-
риканізацію” багатьох мільйонів, які прибували в 
Америку протягом ста років після Громадянської 
війни. Поєднання у спільноти споживання ста-
ло типовим американським способом культурної 
адаптації. Спільноти споживання, як і будь-які інші 
спільноти, складалися з людей, які відчували, що 
в них однаковий рівень доходів, що вони однаково 
ризикують, що мають спільні інтереси й загальні 
турботи. А вже з кінця Другої світової війни в Спо-
лучених Штатах виникає ідея і ставиться за мету 
викликати масову жагу до споживацтва продуктів. 
Світ по той бік телеекрану став фантастичною ви-
ставкою автомобілів, побутових електроприладів, 
життєвих стилів та соціальних поглядів, що розпа-
лювали “святкове” багаття конс’юмерізму (Daniel, 
1964).

Існує одна маловідома в нашій країні особли-
вість американського життя: США, на відміну від 
інших країн, по суті, не мали встановлених законом 
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“державних” свят. Федеральна система надавала 
штатам право самим встановлювати свята. Права 
Президента щодо свят полягали в тому, що він міг 
звернутися з декларацією до всієї країни й надати 
вихідний федеральним службовцям у будь-якій 
частині США. Наприклад, День подяки виник про-
сто як національний звичай. Президент Лінкольн у 
1863 р. перший видав президентську декларацію 
про День подяки, після чого це свято було закрі-
плене особливим законом у кожному штаті.

1939 р., коли країна ще не оговталася від Вели-
кої депресії, у листопаді виявилося п’ять четвергів, 
і День подяки випадав на 30 листопада. Але тради-
ційне святкування в останній четвер місяця було б 
нещастям для торговців усієї країни. Справи йшли 
погано, прибутки були незначними, а за традицією 
різдвяні розпродажі починалися тільки після Дня 
подяки. У Нью-Йорку, Детройті та інших містах 
різдвяний сезон зазвичай відкривався парадом у 
День подяки. Тому не дивно, що з урахуванням 
цих обставин власник універмагу з Огайо Фред 
Лазарус-молодший запропонував перенести День 
подяки на попередній понеділок — 23 листопада, 
що подовжило сезон різдвяних покупок на цілий 
тиждень. Рада роздрібних торговців штату Огайо 
й газета “Інквайрер” із Цинциннаті підтримали цю 
ідею. У Вашингтоні цю пропозицію з ентузіазмом 
сприйняв Президент Франклін Д. Рузвельт, який 
оголосив, що 1939 р. День подяки варто святкувати 
з 23 листопада (Daniel, 1964).

Така дрібна подія, як перенесення дати наці-
онального Дня подяки декларацією президента 
Рузвельта, набула особливого значення перш за 
все тому, що з’явився новий зміст американського 
Різдва. Традиційне свято перетворилося на амери-
канський фестиваль споживання.

“Махінації з календарем” президента Рузвельта 
не всіма були сприйняті й розглядалися, як пору-
шення божественного порядку. Хоча через кілька 
років усі штати звикли відзначати День подяки в 
четвертий четвер. Залишалися і ті, що продовжува-
ли демонструвати незалежність від федерального 
декрету, святкуючи День подяки й у четвертий, і в 
п’ятий (якщо він виникав) четвер листопада.

Ця подія поклала початок процесу трансформа-
ції стародавнього свята на американське свято тор-
гівлі. Отже, у новонародженому суспільстві спо-
живання американці віднайшли засіб об’єднання. 
Новонароджена цивілізація знайшла нові способи 

об’єднання людей — усе рідше за допомогою пе-
реконань або віри, традицій або території, а часті-
ше — за допомогою спільних зусиль і загального 
досвіду, організації повсякденного життя, харак-
теру самосвідомості. Тепер американців більше 
об’єднували їхні бажання споживати, ніж їхні спо-
дівання. Їх згуртовувало те, що вони купували, і 
те, як вони всьому вчилися. Для цих спільнот не 
були перешкодою ні час, ані простір, вони могли 
прийняти до своєї спільноти будь-кого без зусиль, 
іноді навіть без відома тих, кого вони приймали. 
Людей розділяли не місце проживання і не істо-
ричне коріння, а предмети та уявлення, які могли 
б виникнути де завгодно й існувати всюди. Тепер 
американці жили не на напівдослідженому конти-
ненті гір, річок і кар’єрів, а на новому континен-
ті категорій. Їм було сказано (і вони вірили), що 
саме до цих спільнот вони належать. Американцям 
удалося стати найбільшими споживачами у світі. 
У країні, що складається із споживчих товариств, 
розвивалася тенденція до перетворення усіх свят 
на торгові фієсти. Цей процес набув поширення у 
всьому світі. Більшість європейців дізналися про 
те, що вони живуть у “суспільстві споживання” у 
кінці 60-х років ХХ ст. Американці довідалися про 
це на дванадцять років раніше.

Сьогодні навколо нас існує очевидна реальність 
споживання і добробуту, заснованого на примно-
женні багатств, послуг, матеріальних благ. Люди 
суспільства добробуту оточені не іншими людьми, 
а “товарами споживання”. Їхнє повсякденне спіл-
кування полягає не в спілкуванні з собі подібними, 
а в отриманні благ і користуванні благами, а також 
у маніпуляції ними. Починаючи з дуже складного 
домашнього господарства й десятків його техніч-
них механізмів до “міського обладнання”, комуні-
кацій і професійних служб до постійних видовищ 
прославлення об’єктів у рекламі й у сотнях по-
всякденних послань ЗМІ, наповнених безглуздими 
нав’язливими ґаджетами й символічними психодра-
мами, що пропонують нічні теми, які переслідують 
усюди. І як зауважував Ж. Бодріяр: “І це повторю-
вана дія відносно споживаної матерії, товару, увесь 
цей надлишок приймає, якщо вжити велику зби-
ральну метафору, образ дару, невичерпного і яскра-
вого добробуту свята” (Bodrijyar, 2006, р. 200).

Сучасне свято — це нескінченний процес спо-
живання, а сучасна святкова культура має абсолют-
но інший контекст. У попередні часи, коли культура 
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незалежно від історичної або регіональної складо-
вої сакралізувала фундаментальні цінності, а свято 
виступало одним із основних засобів сакралізації, 
традиційне свято “вбудовувалося” у виробничий 
життєвий і календарний цикл. 

В основі моделювання сьогоднішнього сві-
ту суспільства споживання лежить міфологічний 
принцип (Bart, 1989). Виражається це в “чудотвор-
ному статусі споживання” і міфологеми “золотого 
століття”, що розуміється як добробут. “Якщо сус-
пільство споживання не виробляє більше міфу, то 
тому, що воно саме є своїм власним міфом. Диявол, 
який приносив золото й багатство (ціною душі), за-
мінений просто добробутом. Й угода з Дияволом 
замінена договором добробуту. Точно так само, 
утім, як сама диявольська суть Диявола ніколи не 
існувала, а змушувала вірити у своє існування, 
так і достаток не існує, але йому досить підтри-
мувати віру, що він існує, щоб бути дієвим міфом” 
(Bodrijyar, 2006, р. 242).

Сьогодні ми все частіше помічаємо, що свята 
стали більш “буденними”. У наявності й інша тен-
денція: у нашій повсякденності все частіше вини-
кають святкові інтонації, які складають основу ре-
кламного дискурсу та нескінченно відтворюються 
у стінах торгово-розважальних центрів.

Безумовно, існування свята в культурі обумов-
лене найважливішою потребою — попитом в со-
ціальній інтеграції. Потреба у фіксації соціальної 
цілісності існує на рівні як соціуму в цілому (будь 
то нація чи сім’я), так і окремого індивіда. Свята в 
культурі виконують безліч функцій, однією з яких 
є функція самоідентифікації. Поступовий розпад 
єдиної святкової культури, що виявляється у при-
родному співіснуванні релігійних і державних свят, 
старих і нових, своїх і чужих, характерний перш за 
все для XXІ ст. і, безумовно, пов’язаний з процеса-
ми глобалізації та домінуванням тенденцій мульти-
культурності.

В останні 15–20 років у нас з’явилися свята, які 
не пов’язані з нашими традиціями, але зусиллями 
реклами сприймаються явищем закономірним і 
природнім. Багаторічні спостереження й аналіз до-
свіду проведення свят дозволяють нам визначити 
основні етапи активізації процесу підготовки до 
святкування. 

Перший етап охоплює передсвятковий період, 
тобто процес його підготовки і широкого інформу-
вання про заходи. Цей період поступово “втягує” 

людей на орбіту майбутнього святкового дійства, а 
саме: прикрашання будинку до свят (Нового року 
або Різдва), купівля подарунків (до Дня Святого 
Валентина), оренда костюму (Новий рік, Хеллоу-
їн), похід у бар тощо. Дуже важливим діяльним мо-
ментом цього етапу є інформування про майбутнє 
свято. Інформаційна кампанія створює громадську 
думку й певну соціально-моральну атмосферу на-
вколо події. Маркетологи вишукано користуються 
створеними ними стереотипами, породжуючи га-
лас навколо “святкових” днів, змушуючи купувати, 
наряджатися і виглядати винятково добре, тому що 
“це ж свято!”.

Другий етап процесу активізації охоплює без-
посередньо проведення свята. Третій етап процесу 
активізації учасників віднесено до часу після свят-
кового дійства.

Наймасштабнішим і довгоочікуваним уважа-
ється зимовий сезон, тому що він триває з кінця 
листопада до кінця лютого й плавно “веде” нас від 
одного свята до іншого. Починає усю цю спожив-
чу лихоманку “чорна п’ятниця”, історію якої ми 
згадували вище, за нею слідують різдвяні розпро-
дажі. Під час руху від Нового року до лютого мар-
кетологи нагадають про День усіх закоханих, який 
починають рекламувати з перших чисел лютого й 
до дня свята, а через тиждень — Масляна. Після 
починається активізування квіткових магазинів, 
що готуються до 8 Березня. Ще через деякий час 
почнуть лаштуватися до Великодня, потім 1, 8, 9 
Травня, Івана Купала, Дня Незалежності, 1 Верес-
ня, Хеллуїна, і знову “чорна п’ятниця” … невпин-
ний кругообіг продажу.

Після “чорної п’ятниці” всі рекламні сили 
йдуть на очікувані свята — Різдво та Новий рік. 
З’являється багато новорічної реклами по телеві-
зору, вітрини “переодягаються” у святкові наряди, 
а розпродажі не закінчуються. Завжди знайдеть-
ся, як мінімум, одна неймовірно щедра компанія, 
яка віддає товари мало не з 90%-ою знижкою. А 
тому рекламні відділи повинні привертати увагу 
оригінальними способами для просування товару: 
конкурсами або іншими цікавими формами з вико-
ристанням покупців, як інструменту реклами. На-
приклад, за фото з товаром, викладене в соцмережі, 
вам можуть запропонувати безкоштовний товар. 
Пропозиція заспівати різдвяну пісню в обмін на 
знижку змусить купити товар, водночас, цей при-
йом розважить і задовільнить покупця.
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Постійне прикрашання вітрин магазинів, торго-
вельних центрів — це головна частина підготовки до 
свят, це постійне нагадування про майбутні свята.

Якщо до різдвяних свят починають готуватися 
за місяць, то інші не вимагають так багато часу. 
Торговельні центри, магазини першими починають 
передсвяткові перегони, для привернення уваги ви-
користовуються стереотипи й певна символіка, на-
приклад:

• У новорічні свята — ялинкові іграшки, гір-
лянди, зображення ялинки. Мета подібного при-
крашання не тільки в тому, щоб викликати святко-
вий настрій, а в тому, щоб виникало бажання мати 
вдома таку ж “красу”. А отже, виникає можливість 
продати більше різдвяної атрибутики. Для при-
вернення уваги покупців використовуються різні 
ароматичні та аудіозасоби. У магазинах спеціально 
ароматизються приміщення цитрусовими і хвой-
ними композиціями. Новорічні джингли задіюють 
орган слуху для створення потрібного настрою.

• У День закоханих валентинки всіх форм і 
розмірів, будь-які товари у формі серця, велика 
кількість червоного й рожевого характеризують це 
свято. У повітрі — аромати квітів, по телевізору — 
кращі романтичні фільми.

• Масниця — це стародавнє народне свято, 
яке приурочене до пробудження від зимового сну, 
оглядин, сватання, теплого весняного сонечка й 
відзначається на момент зустрічі зими з весною. 
Головний символ Масляної — це млинці. Круглі, 
рум’яні, гарячі, прямо з печі млинці символізують 
сонце. На млинці запрошують гостей і самі ходять 
у гості. Подається ця страва з найрізноманітнішими 
начинками. Масляна відома веселими й гучними 
народними гуляннями, ситними й смачними застіл-
лями, іграми, піснями, катаннями з крижаних гірок 
на санях, стрибками через вогнище й спалюванням 
символічного солом’яного опудала зими.

• Великдень — релігійне свято, яке, тим не 
менш, не обділене маркетологами. Різнокольорові 
писанки й смачна паска, здоба, різноманітні на-
клейки і фарби для яєць, шоколадні зайчики (захід-
ні традиції) не дають забути про святкову атмос-
феру.

• Хеллоуїн. Період перед цим святом дозволяє 
продавати те, на що зазвичай люди не звертають 
увагу: штучний грим, десерти у вигляді відрубаних 
пальців і страшні карнавальні костюми. Антураж у 
закладах відповідний: гарбузи, павуки, кажани та 

інші атрибути “страшилок”. Перед цим святом про-
даж гарбузів збільшується у кілька разів.

З появою соцмереж і месенджерів до кожного 
свята почали випускати набори смайликів і емоджі, 
які також налаштовують на святковий лад і вони 
нагадують про підготовку до свята.

Підготовка, звичайно ж, викликає святковий на-
стрій, але наповнити ці дні незабутніми емоціями 
недостатньо. Розуміючи, що перед святами люди 
знаходяться у збудженому стані й передчутті свята, 
бренди, залежно від послуг, пропонують відчути у 
святі щось незвичайне або подбати про себе, або 
подарувати близьким приголомшливі переживан-
ня.

Дуже добре використовують стереотипні уяв-
лення про “щось особливе” турфірми й салони 
краси. Турфірми пропонують “кращі”, “незабутні” 
тематичні тури: у Західну Європу на Різдвяні свя-
та, у Париж — до Дня усіх закоханих, у Львів — 
зроби незабутнім 8 Березня, у Діснейленд — на 
день народження тощо. Салони краси пропонують 
святковий макіяж і манікюр з будь-якого приводу: 
весілля, випускний, Хеллоуїн, Новий рік. За допо-
могою реклами в журналах і на ТБ переконують, 
що зустрічати свята вдома не “комільфо”. А зна-
чить запропонують святкові програми і квитки на 
концерт, у театр, цирк.

В останні кілька років в Україні з’явилися Event-
агентства. Це спеціалізована компанія, яка органі-
зовує святкові заходи на замовлення своїх клієнтів. 
Заходи event-агентств проходять протягом 1–4 днів 
для обмеженого кола людей, відомих замовнику, і 
мають фіксований бюджет, фінансуються замовни-
ком/клієнтом (день народження, весілля, корпора-
тивні події тощо). Пропонують агенства й “серти-
фікати на враження”. Компанії, що продають емо-
ції, пропонують варіанти: вечерю із зіркою, уроки 
гри на гітарі або похід на страшний квест.

До речі, святкові емоції може викликати й вда-
ло запущений флешмоб або кінематографічна ре-
клама. Багато компаній змагаються у креативності 
випущених до свят рекламних роликів, адже чим 
краще їм вдасться вплинути на публіку, тим більш 
популярним буде їхній товар до свята. Звичайно, 
крім цих засобів існує ще чимало інших, напри-
клад, продовження роботи закладів у свята, спе-
ціальне “святкове” пакування або тиск реклами на 
почуття “обов’язку” (як же не купити жінці букет 
до 8 березня?).
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Отже, святкова культура сучасної України роз-
вивається на тлі жорсткої конкуренції між укра-
їнськими та планетарними святами. У числі най-
більш значних тенденцій сучасного українського 
суспільства в питаннях святкової культури є:

‒ повсюдна глобалізація свят і видовищ;
‒ тотальна комерціалізація свята;
‒ зміна сутності свята, зубожіння свята;
‒ засилля видовищного початку;
‒ активне використання свят і видовищ як за-

собів масової інформації з метою маніпулювання 
суспільною свідомістю.

Сьогодні в Україні реалізується політика, у 
межах якої активно формується суспільство спо-
живання. Воно вигідне капіталу й дуже комфортне 
для влади, тому що суспільство є легко керованим і 
нездатним до творчої активності. Абсолютна біль-
шість наших громадян сподівається на світле май-
бутнє країни, але через штучно нав’язані уявлення 
багато з них починає мріяти про побудову суспіль-
ства споживання за західним зразком. І ніхто навіть 
не замислюється про те, що за красивим брендом 
подібного життєустрою може ховатися руйнування 
країни, а значить і суспільства в цілому.

Ознайомившись із західною і сучасною вітчиз-
няною інформаційною продукцією, люди виріши-

ли, що справжнє щастя полягає у невгамовному 
споживанні.

Суспільство споживання — це суспільство, яке 
не здатне до реального розвитку, тому що склада-
ється з індивідів-рабів або хижаків-споживачів. У 
такому суспільстві людина перестає бути люди-
ною — вона стає лише маленькою шестерінкою 
величезного ринкового механізму товарообігу, в 
основі якого лежить тотальний обман і експлуата-
ція найгірших людських якостей. 

Успішна побудова суспільства споживання озна-
чає не перемогу, а нищівну поразку нашого народу. 
І якщо громадяни України мріють про світле май-
бутнє для себе і своїх дітей, їм життєво необхідно 
усвідомити, що споживання — це дорога в прірву. 

Споживання — це синонім руйнування. Людям 
слід звернутися до творення. Народу треба боро-
тися за збереження своєї традиційної культури та 
освіти, за повагу до історії, за моральність у всіх 
її проявах. Тільки тоді у нас з’явиться шанс від-
стояти соціальну справедливість і досягти нового 
розквіту суспільства. Тільки тоді можна буде по-
збутися прогнилої еліти, корумпованих чиновників 
і антинародної влади капіталу. Тільки тоді можна 
буде припинити політику руйнування і колонізації 
України.
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Tetiana Haievska 
Modern Holidays — Mechanisms and Conditions for Rooting of “New-Old” Holidays: 
Commercialization of the Holiday

Summary. Recently, most researchers of modern festive culture point to the loss of the true nature of the holiday in the current global 
world. Today, holidays have become more «casual», «routine». Festive intonations remain in everyday life. 

The gradual disintegration of a single celebratory culture manifested in the natural coexistence of religious and state holidays, old 
and new, one’s own and others’, characterizes the 21st century primarily and certainly relates to the processes of globalization and the 
dominance of multicultural trends.

Modern culture places the holiday in a completely different context. The traditional holiday was “built-in” in the production life cycle, 
and the place of today's holiday is the process of consumption.

Firstly, the modern life of society is based on fundamentally different foundations with the semantic dominative shifts from the producing 
material goods to consuming, the essence of which consists not in satisfying the material needs of a person, but in the manipulation of 
signs.

Secondly, the opposition of work and rest is significantly transformed, shifting towards free time as the main value of human life.
Thirdly, the mythological principle underlies the modeling of the world of a consumer society. The "miraculous status of consumption" 

and the mythology of the "golden age," understood as abundance, expresses this.
Keywords: holiday, festivity, holiday culture, consumption, commercialization, consumer communities, holiday emotions.

Аннотация. В последнее время большинство исследователей современной праздничной культуры указывают на утрату ис-
тинной природы праздника в современном глобальном мире. В повседневной жизни остались праздничные интонации, которые 
составляют основу рекламного дискурса и бесконечно воспроизводятся в торгово-развлекательных центрах.

Постепенный распад единой праздничной культуры, проявляющейся в естественном сосуществовании религиозных и 
государственных праздников, старых и новых, своих и чужих, характерен прежде всего для XXІ в. и, безусловно, связан с про-
цессами глобализации и доминированием тенденций мультикультурности.

Праздничная культура современной Украины развивается в условиях жестокой конкуренции между украинскими и 
планетарными праздниками.

Ключевые слова: праздник, праздничность, праздничная культура, потребление, коммерциализация, сообщества потребле-
ния, праздничные эмоции.
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Современные праздники — механизмы и условия укоренения “новых-старых” праздников: 
комерциализация праздника
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО-ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ 
АВАНГАРДИСТІВ СВІТУ: 

НТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ БЕНГТА ЯНГФЕЛЬДТА

Анотація. Здійснено аналіз ґрунтовного дослідження “Ставка — жит-
тя”, проведеного відомим шведським письменником, вченим-славістом, пе-
рекладачем російської поезії — переважно — першої половини ХХ століття 
Бенгтом Янгфельдтом. Наголошено, що основна увага дослідника сфокусо-
вана як на постаті В. Маяковського, так і на його оточенні. Показано, що 
шведський науковець апелює до спадщини М. Асєєва, Д. Бурлюка, В. Камен-
ського, І. Северяніна, О. Кручених, В. Хлєбнікова, Р. Якобсона, пропонуючи 
власний погляд на місце та роль футуризму в логіці становлення й розвитку 
російського авангарду. Своєчасність звернення до переконання Б. Янгфель-
дта диктується тим, що матеріал, яким він користується, дотичний до 
історії українського футуризму.

Ключові слова: Б. Янгфельдт, “естетика будетлян”, футуризм, егофу-
туризм, “заумь”, “гра звуків”, інтерпретаційна модель.

Актуальність теми дослідження полягає в аналізі фор-
мування творчо-професійного діалогу між європейським і ро-
сійсько-українським авангардом. Як відомо, у перші десяти-
ліття ХХ століття українці, французи, росіяни, німці, італійці 
ще відчували існування єдиного культурного простору, мали 
“зони перетину” творчих інтересів і не передбачали появи “за-
лізної завіси”, яка свідомо “розведе” митців за територіальни-
ми, національними, ідеологічними та соціально-політичними 
ознаками.

Мета роботи. Оскільки існують концептуальні розходжен-
ня між усталеним — традиційним — підходом до російського 
футуризму та інтерпретаційною моделлю Б. Янгфельдта, то 
вважаємо за доцільне познайомити з наявним дослідницьким 
простором якомога більше науковців і читачів, які цікавляться 
теоретичним осмисленням авангардизму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія росій-
ського авангарду, загалом, та історія футуризму в якості його 
складової, зокрема, достатньо повно вивчена й осмислена ро-
сійськими науковцями. Завдяки ґрунтовним, а подекуди й скру-
пульозним, дослідженням Н. Автомонової, К. Бобринської, 
С. Гінца, В. Григорьєва, А. Дієнка, А. Крусанова, Л. Лозової, 
А. Парніса “вибудовано” об’єктивне уявлення щодо умов фор-
мування перших об’єднань футуристів, їх естетико-художніх 

© Світлана Холодинська, 2019

Холодинська 
Світлана Миколаївна
кандидат філософських наук, 
доцент, Державний вищий
навчальний заклад 
“Приазовський державний 
технічний університет”, 
Маріуполь
svetlanah01091970@gmail.com

Холодинская 
Светлана Николаевна
кандидат философских наук, 
доцент, Государственное высшее 
учебное заведение 
“Приазовский государственный 
технический университет”, 
Мариуполь
svetlanah01091970@gmail.com

Svitlana Kholodynska 
Ph.D. in Philosophical Sciences, 
Associate Professor, State Higher 
Education Establishment ‘Pryazovsk 
State Technical University’, 
Mariupol
svetlanah01091970@gmail.com

УДК 7.037.3
ORCID 0000-0002-6746-135X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.105-112



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

106

уподобань, окреслено ставлення окремих футу-
ристів до літературно-живописних експериментів 
італійців та пошуки власного місця у просторі як 
російського, так і європейського авангарду.

Як відомо, широким колом питань, пов’язаних із 
означеними нами проблемами, займаються і пред-
ставники української гуманістики. Їх, окрім загаль-
нотеоретичної оцінки стану української культури 
на межі ХІХ–ХХ століть і аналізу тих розшарувань, 
якими позначені естетико-мистецтвознавчі пошуки 
національної художньої інтелігенції, цікавить, без-
перечно, й історія українського футуризму, його 
місце та роль у динаміці авангардних процесів. 
Зрештою, — оскільки на початку ХХ століття ро-
сійсько-український авангард розвивався у єдиному 
територіальному просторі, що не могло не позначи-
тися і на культуротворчих процесах, — з’являється 
чимало нових, подекуди суперечливих, теоретич-
них проблем, а саме: необхідність відмежувати про-
цеси українського культуротворення від російських, 
оскільки — хронологічно — вони не були тотож-
ними; нагальною є проблема персоналізації націо-
нальної футуристичної спільноти, яка до сьогодні 
існує радше у загальних обрисах, ніж у детально-
му представленні, так би мовити, в іменах; безза-
стережну теоретичну вагу має і проблема втілення 
засад футуристичної естетики в різні види мисте-
цтва. Як означеними проблемами, так і дотичними 
до них протягом кількох десятиліть в українській 
гуманістиці займається низка фахівців, серед яких 
виокремимо прізвища А. Білої, Г. Вервеса, І. Верну-
діної, Г. Веселовської, Є. Голубєвої, Н. Дженкової, 
С. Жадана, В. Костюченка, Т. Кохана, Н. Кривди, 
Л. Левчук, В. Личковаха, Т. Огнєвої, Л. Савицької, 
Л. Соколюк, В. Черепаніна, М. Шашок. 

Виклад основного матеріалу. Цілком зрозумі-
ло, що, аналізуючи теоретичні позиції чи висновки, 
які пропонують російські та українські науковці 
щодо історії авангарду, загалом, та історії футуриз-
му в якості його складової, зокрема, можна просте-
жити певні розбіжності й щодо зроблених наголо-
сів, і щодо персоналій, “відібраних” задля аналізу, 
і щодо фіксації чинників, які вплинули на форму-
вання конкретної естетико-художньої платформи. 
Наразі, науковців цих двох країн об’єднують спіль-
ні історико-культурні події, якими позначений кі-
нець ХІХ — початок ХХ століття. Окрім цього, і 
російська, і українська культура спиралися на ба-

гатовіковий досвід існування самобутніх зразків 
цілісної системи, а це — для сучасного дослідни-
ка — означає, що він розглядає усе, пов’язане з 
авангардом, так би мовити, “з середини”. Подібний 
дослідницький прийом має свої “за” і “проти”, до-
сягаючи, водночас, об’єктивності оцінок під час 
порівняння власних висновків із поглядом “збоку”. 
Саме погляд “збоку” і пропонує монографія швед-
ського літературознавця “Ставка — життя”.

Як вже зазначалося, Бенгт Янгфельдт (р. нар. – 
1948) — відомий шведський літературознавець-
славіст, письменник, професор кафедри славістики 
Стокгольмського університету, котрий протягом 
1989–2000 років був редактором впливового жур-
налу “Artes”, на сторінках якого аналізувалися усі 
провідні процеси, якими позначено мистецьке жит-
тя Швеції. Від кінця 80-х років минулого століття 
наукові інтереси Янгфельдта-літературознавця 
пов’язані з дослідженням російського авангарду, 
яке розпочалося монографією “Игорь Северя-
нин — письма к Августе Баранович (1918–1938)”, 
що вийшла друком у 1988 році. Згодом, науковці та 
широкий читацький загал познайомилися з книга-
ми “Якобсон — будетлянин. Сборник материалов” 
(1992) та “Ставка — жизнь” (2007), де не лише 
представлена історія російського футуризму, а й 
теоретично розгорнута — у межах дослідницького 
потенціалу літературознавства — інтерпретаційна 
модель специфічних історико-культурних проце-
сів, запропонована шведським науковцем.

Якщо сфокусувати увагу приблизно на двох 
десятиліттях (1988–2007 роки) теоретичної робо-
ти Б. Янгфельдта, то стає зрозумілим як його рух 
у площині російського футуризму, так і процес 
поступового “вибудовування” розуміння “хто є 
хто”, адже, розпочавши з біографічного начерку, 
присвяченого “егофутуристу” І. Северяніна, прой-
шовши крізь досить складну й суперечливу по-
стать Р. Якобсона, шведський дослідник — врешті 
решт — підсумовує власні наукові розвідки, фо-
кусуючи увагу на життєво-творчому шляху Воло-
димира Маяковського (1893–1930), котрий став не 
лише символом соціалістичної доби, а й одним із 
найпотужніших виявів російського літературного 
авангардизму. Реконструюючи як хронологію, так 
і логіку теоретичних розробок Б. Янгфельдта, вар-
то визнати, що всі вони — тим чи іншим чином — 
торкалися питань, пов’язаних із футуризмом, що 
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й дозволяє сьогодні досить виразно представити 
його інтерпретаційну модель, починаючи з перших 
кроків її формування.

Так, одним із перших, хто потрапляє в поле зору 
шведського науковця, був Ігор Лотарьов, який увій-
шов до лав російських авангардистів під псевдо-
німом Ігор Северянін (1887–1941). У просторі ро-
сійського та естонського (від 1918 року і до смерті 
І. Северянін жив у Естонії — С. Х.) літературознав-
ства аналіз творчої спадщини поета представлений 
достатньо повно завдяки роботам М. Богомолова, 
В. Круглової, А. Крусанова, М. Петрова, Б. Під-
березіна та Ю. Шумакова. Загальна реконструкція 
творчого руху відомого представника “срібного 
віку” виглядає таким чином: народившись у осві-
ченій родині російських інтелігентів, Ігор у семи-
річному віці відчув бажання писати вірші, а з 1904 
року, тобто в 17 років почав активно друкуватися 
під псевдонімом “граф Євграф д’Аксанграф”. Як 
його претензійний псевдонім, так і перші публіка-
ції успіху не мали, проте це не зруйнувало бажання 
молодої людини стати поетом. Переламним у про-
цесі “вироблення” власного поетичного простору 
стає 1905 рік, коли на сторінках журналу “Досуг и 
дело” починають з’являтися вірші, підписані пріз-
вищем “Северянін” — новий псевдонім Ігоря Ло-
тарьова. Цього разу поету не довелося нічого вига-
дувати: він просто вдало скористався своїм другим 
ім’ям, окресливши його як власну міфологему, вже 
ніколи їй не зраджуючи (Severianyn). 

У 1911 році І. Северянін визначається з про-
блемою власної естетико-художньої орієнтації, і 
разом з низкою однодумців створює літературне 
об’єднання егофутуристів. Варто зазначити, що по-
ява на російських поетичних теренах егофутурис-
тів, так би мовити, працює на численні заяви засно-
вників футуризму щодо року появи цього напряму 
у контексті російського авангардизму. Як відомо, 
Д. Бурлюк і В. Каменський предтечу футуризму 
вбачали у специфічному світобаченні “будетлян”, 
обґрунтованому В. Хлєбніковим, наполягаючи на 
тому, що футуризм у Росії сформувався водночас із 
італійською моделлю цього мистецького напряму, 
тобто в 1909 році. Організаційні дії І. Северяніна 
щодо створення егофутуризму — хоча і дещо опо-
середковано — підтверджують існування в 1911 
році футуризму, оскільки егофутуризм анонсувався 
у якості його відгалуження.

Слід наголосити, що егофутуризм, хоча і є по-
родженням футуризму, за багатьма позиціями від-
різнявся від тих засад футуристичної естетики, 
що сповідували Д. Бурлюк, В. Маяковський або 
В. Каменський. Відрізнявся він і від “будетлянства” 
Хлєбнікова. Ця відмінність була принциповою, а 
саме: фактор часу. І “будетляне”, і когорта “ортодок-
сальних” футуристів “будували” мистецтво майбут-
нього, яке обов’язково запропонує традиційному 
мистецтву систему нових ідеалів і цінностей.

Філософсько-естетичне підґрунтя егофутуриз-
му, яким би хистким воно не було, по суті, омина-
ло проблему часу, наголошуючи на таких аспек-
тах, як культ особистості митця, на вкрай високій 
самооцінці творчої особистості та необхідності 
культивування “рафінованої чуттєвості”. Окрім 
цього, у футуристів і егофутуристів помітно різ-
нилися художньо-виражальні засоби поетичної ви-
разності: захоплення ритмом і динамікою в одних 
підмінювалося експериментами з неологізмами в 
інших. Дещо по-різному представники цих двох 
гілок футуризму ставилися і до значення структур-
них елементів художнього твору. Якщо В. Маяков-
ський захоплювався творчим потенціалом форми, 
то І. Северянін повністю не уникав значення змісту 
власних поетичних “замальовок” і не заперечу-
вав їхнього зв’язку з поетичною традицією Фета 
чи Тютчева. Це стосується і перших “поетичних 
брошур” молодого Северяніна, 25 штук яких він 
планував написати й видати, і “Громкокипящего 
кубка” (1913) — поетичного збірника, що мав ши-
рокий розголос у літературних колах.

Слід зазначити, що на сторінках монографії 
Б. Янгфельдта більшість означених нами понять — 
ритм, форма, зміст, динаміка, час, митець, майбут-
нє — присутні в тому чи іншому контексті. Проте 
у теоретичному аспекті шведський науковець вису-
ває “на перші ролі” в ході аналізу й оцінки процесу 
становлення футуризму дещо інші чинники. Так, 
Б. Янгфельдт, хоча і фіксує значення “естетичного 
мотивування” щодо появи футуризму, все ж осо-
бливу увагу звертає на, так би мовити, соціально-
фінансове підґрунтя цього мистецького напряму, 
оскільки, на його думку, “в той час як попередні 
покоління художників і письменників рекрутували-
ся в основному з вищих класів великих міст, росій-
ський авангард складали вихідці з більш низьких 
суспільних верств, до того ж з провінції. Естетич-
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ний бунт, таким чином, ніс у собі певний соціаль-
ний зміст, що надавав йому особливої сили й легі-
тимності” (Yanhfeldt, 2009, р. 28–29). 

На нашу думку, у Б. Янгфельда дещо спроще-
не, а — подекуди — і спотворене уявлення про 
суспільну приналежність “попередніх поколінь 
художників і письменників”. По-перше, він ніяк 
хронологічно не окреслює поняття “попередні по-
коління”. Якщо припустити, що він має на увазі всі 
“покоління”, що передують ХХ століттю, то серед 
тогочасних “художників і письменників” були не 
лише дворяни, а й різночинці, міщани та пред-
ставники російського — навіть кріпосного — се-
лянства, а по-друге, соціальний склад футуристів 
також був украй різномастий, за наявності дворян 
(В. Маяковський, І. Северянін), міщан (брати Бур-
люки) та представника заможного пермського се-
лянства (В. Каменський). Крім того, частина засно-
вників футуризму належала до цілком фінансово 
забезпечених людей. Інша річ, що їхнє становлення 
як митців було суголосним з драматично складним 
періодом у розвитку царської Росії, коли хиталися 
й руйнувалися сталі принципи життя та чимало та-
ких понять, як “соціальна верства” чи “фінансова 
стабільність”, ставали пустим звуком.

Наголос на постаті І. Северяніна, який Б. Янг-
фельдт зробив ще у 1988 році, оприлюднивши 
наукову розвідку “Игорь Северянин — письма к 
Августе Баранович (1918–1939)”, був підтрима-
ний і співавтором шведського науковця відомим 
естонським літературознавцем-русистом Рейном 
Круусом (1957–1992) — автором 25 статей, при-
свячених подіям естонського періоду в житті І. Се-
веряніна. Обидва автори, хоча і називають “нетри-
валим” зв’язок егофутуристів з футуристами та ку-
бофутуристами, проте фіксують факт участі Севе-
ряніна в майже чотирьохмісячному турне протягом 
1913–1914 років російськими містами (Yanhfeldt, 
2009, р. 30). Варто зазначити, що — на відміну від 
шведсько-естонських науковців — російські літе-
ратурознавці, окрім тих, хто професійно займаєть-
ся творчістю І. Северяніна, як правило, залишають 
постать поета або поза увагою, або згадують про 
неї мимохідь.

Водночас, відштовхуючись від деталізованої 
“проробки” Б. Янгфельдтом постаті І. Северяніна, 
доцільно, на нашу думку, звернути увагу й на те, 
що після захоплення егофутуризмом І. Северянін 

трансформує власні поетичні пошуки в бік симво-
лізму. Рухаючись за логікою розвитку авангардизму, 
це був досить несподіваний крок, адже більш типо-
вим для тогочасних поетів був зворотній перехід, а 
саме: від символізму до футуризму. Яскравим при-
кладом цього є творчі шукання засновника україн-
ського футуризму Михайля Семенка (1892–1937). 

Як ми вже зазначали, окрім постаті І. Северя-
ніна (у контексті аналізу футуризму), значну увагу 
Б. Янгфельдт приділяє Роману Якобсону (1896–
1982) — відомому російсько-чесько-американсько-
му лінгвісту, котрий у молоді роки був близький до 
футуристів, товаришував із В. Маяковським: поет 
двічі у своїх віршах посилався на Романа. Окрім 
дотичності до спільноти футуристів, Р. Якобсон 
протягом кількох десятиліть підтримував близь-
кі стосунки з родинами Каган — Брік — Тріоле, 
працював за кордоном у якості журналіста чи ди-
пломата після утвердження в Росії радянської вла-
ди та стояв біля джерел теоретичного осмислення 
сутності футуризму і як нового зразка поетики, і 
як “будетлянства” — підґрунтя “ортодоксального” 
футуризму, і як специфічного історико-культур-
ного феномену, який виступає ланкою в динаміці 
європейських цивілізаційних процесів (Yakobson-
budetlianyn, 1992).

Варто віддати належне Б. Янгфельдту, що він — 
на відміну від інших літературознавців — досить 
високо оцінює Р. Якобсона, і в процесі аналізу ро-
сійського футуризму неодноразово звертається до 
його бачення. Відображаючи свої враження від по-
статі молодого Якобсона у розділі монографії під 
назвою “Народжується нова краса”, Б. Янгфельдт 
пише: “Роман Якобсон вивчав філологію, діалекто-
логію і фольклористику у Московському універси-
теті, йому було лише двадцять років, але вже тоді за 
ним закріпилася репутація геніального юнака. Ще 
у 1913-му, вражений найрадикальнішими футурис-
тами Кручених і Хлєбніковим, він написав перші 
скороспілі літературні маніфести, а в тому ж році 
до нього зайшов сам Казимир Малевич, який почув 
про теорії Якобсона (хоча вони ніде не друкува-
лись) і побажав обговорити їх з автором, який був 
на сімнадцять років молодший за художника. Ще 
через два роки вісімнадцятилітній Якобсон узяв 
участь у заснуванні Московського лінгвістичного 
гуртка й став його першим головою” (Yanhfeldt, 
2009, р. 100–101).
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Ми цілком свідомо повністю процитували дум-
ку Б. Янгфельдта, оскільки вважаємо за необхідне 
підкреслити, з одного боку, прискіпливий інтерес 
шведського науковця як до постаті Якобсона, так 
і до його залученості — у якості теоретика — до 
осмислення творчо-пошукових процесів, які відбу-
валися в російській літературі перших двох деся-
тиліть ХХ століття, а з іншого, надати сучасному 
читачеві уяву про активність формування теорій, 
що пояснюють футуризм, та про небайдужість су-
часників футуризму до його присутності в тогочас-
ному мистецтві. Варто зазначити, що в переважній 
більшості видань, які відтворюють теоретичну 
спадщину Р. Якобсона, присутня його стаття “Фу-
туризм” (Yakobson, 1987b), що дає досить яскраве 
уявлення про ставлення майбутнього всесвітньо 
визнаного лінгвіста до експериментальної поезії 
“будетлян-футуристів”. 

Процес становлення Якобсона-теоретика, до-
слідника російського футуризму, по суті, розпочав-
ся 1919 року, коли вийшли друком статті, присвя-
чені як творчості В. Хлєбнікова, так і футуризму, 
загалом. Починаючи дослідження особливостей 
мови Хлєбнікова, двадцятитрьохрічний науковець 
формулює принципово важливу тезу, згідно з якою 
“поезія — це мова в естетичній функції”, розме-
жовуючи за цього поетичне знання щодо навко-
лишнього світу з його побутовим аналогом. Розді-
ливши “поетичне” та “побутове” знання, визнавши 
правомірність поетичного пізнання світу, Р. Якоб-
сон реабілітував творчі експерименти В. Хлєбніко-
ва, до якого на початку ХХ століття далеко не всі 
ставилися так, як Маяковський, який уважав його 
“поетом поетів”, тобто своєрідною творчою лабо-
раторією, що стимулює до сміливих шукань на те-
ренах нової поезії. 

Варто зауважити, що навіть сьогодні, коли за-
вдяки як мемуаристиці, так і теоретичним роботам 
російських і українських фахівців, і спадщина, 
власне, Хлєбнікова, і її (спадщини — С. Х.) міс-
це у структурі російського авангарду, оцінені до-
статньо повно, усе ж залишаються такі аспекти 
новаторських шукань видатного російського “бу-
детляніна”, які викликатимуть нові інтерпретації. 
В означеному контексті якобсонівські підходи до 
осягання такого феномену як “Вєлімір Хлєбніков” 
сприймаються як пророцькі. Справа в тому, що су-
часні дослідники хлєбніківських експериментів, 

які стимулювали появу, так званого, фонетичного 
футуризму, визнають реальність специфічної ес-
тетики, яку, спираючись на структурні елементи 
літератури як виду мистецтва, намагався створити 
видатний реформатор російської словесності.

На нашу думку, значний пізнавально-виховний 
та емоційний потенціал мають й інші публікації 
Р. Якобсона, присвячені В. Хлєбнікову, зокрема, 
його стаття “Из мелких вещей Велимира Хлебни-
кова: «Ветер — пение»…” (Yakobson, 1987a) та 
спогади про поета, написані разом із розкриттям 
образу й специфіки творчості іншого футуриста, а 
саме: Олексія Кручених (1886–1968) — журналіс-
та, поета та живописця. 

О. Кручених народився на українських теренах 
у Херсонській губернії в родині збіднілого селян-
ського подружжя росіянина й польки, але пізні-
ше до сутності цих трьох культур — російської, 
польської чи української — він жодного інтересу 
не виявив, опікуючись, передусім, фонетичним 
аспектом російської мови. Від 1907 року О. Кру-
чених жив у Москві, беручи найактивнішу участь 
у формуванні футуризму. З роками творча позиція 
О. Кручених виявлялася все більш суперечливою і, 
так би мовити, непрогнозованою. Свідченням цьо-
го стали такі зразки його “новацій”, як текст лекції 
“Заумь Алексея Крученых”, де обґрунтовувалася 
“заумь” — абстрактна, безпредметна мова, що по-
збавлена “життєвого бруду”, та збірка поезій “По-
мада” (1913), на сторінках якої поет оприлюднив 
три експериментальні вірші, серед яких під № 1 
був вірш, написаний як приклад “гри звуків” :

“Дыр бул
щыл
убешщур
скум
Вы со бу
Р л эз” (Kruchenykh, 1913, р. 27).
Хоча у межах статті ми не маємо змоги широко 

розгорнути зазначений матеріал, але вважаємо за 
необхідне його зафіксувати. Йдеться про послідов-
ний інтерес О. Кручених до поняття “фактура” — 
його осмисленню присвячена стаття “Фактура 
слова” (1923) та до формально-логічної структури 
“сдвиг — сдвигология” (Ми свідомо зберігаємо 
російський правопис, оскільки український екві-
валент цього поняття “зрушення” несе в собі дещо 
інше навантаження. Водночас, поняття “зрушело-
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гія” в українській мові не існує — С. Х.). Наразі, 
наш інтерес до означеної проблеми наснажується 
історією становлення “української моделі футуриз-
му”, адже в роботах і Михайля Семенка, і Ґео (Геор-
гія) Шкурупія проблеми “фактури” і “зсуву” розгля-
даються як наріжні в естетичній теорії футуризму.

Творчість О. Кручених не оминають своєю ува-
гою й сучасні літературознавці, хоча однозначну 
оцінку правомірності того, що робив із поетичним 
словом відомий футурист, знайти важко. Своєрідне 
визнання “гри звуків” у якості, за висловом Маяков-
ського, “допомоги прийдешнім поетам” знаходимо 
в науковій розвідці Н. Богомолова, котрий оцінює 
“дыр бул щыл” як “контекст епохи” (Bohomolov).

На нашу думку, завдяки публікаціям Р. Якоб-
сона, його персоналізованого підходу до проце-
сів, які відбувалися у російській літературі на по-
чатку минулого століття, була “вибудована” більш 
об’єктивна модель становлення футуризму, що до-
зволила Б. Янгфельдту впевненіше рухатися у ро-
сійському культурному просторі. Водночас, значно 
аргументованішими — завдяки роздумам Р. Якоб-
сона — виглядають і висновки щодо теоретичних 
засад цього мистецького напряму. Так, у статті 
“Футуризм” (1919) Р. Якобсон приділяє значну ува-
гу специфіці прояву футуризму в образотворчому 
мистецтві, оцінюючи його як “антипод класициз-
му” (Yakobson, 1987b, р. 415), а у другій частині 
статті, що у повному обсязі вперше була оприлюд-
нена в петроградській газеті “Жизнь искусства” (27 
липня 1919 року, № 199–200) літературний футу-
ризм кваліфікує як естетичну та наукову систему.

Сучасний погляд на події сторічної давнини до-
зволяє визнати, що переконання молодого Р. Якоб-
сона, котрий писав свої статті, так би мовити, по 
гарячих слідах становлення футуризму в різних 
видах мистецтва, не може бути прийняте безза-
стережно. Так, “науковою системою” футуризм не 
став, і не міг стати, оскільки був, передусім, вия-
вом специфічної форми художнього, а не наукового 

мислення. Естетичний же аспект футуризму був за-
явлений Р. Якобсоном украй ескізно, оскільки “ес-
тетичне” інтерпретується ним у контексті проблеми 
“краса — прекрасне”. Якоїсь теоретичної провини 
самого Р. Якобсона в цьому немає, оскільки саме 
таке — звужене — розуміння естетики панувало на 
початку минулого століття. Водночас, сама ідея йти 
до осягання сутності футуризму через “естетичне 
начало” заперечень не викликає, а заслуговує на 
всіляку підтримку за умови розуміння естетики не 
лише в якості “науки про становлення та розвиток 
чуттєвої культури людини”, а й за врахування, що 
“таке загальне визначення випливає з органічної 
єдності двох своєрідних частин цієї науки, якими 
є 1) специфіка естетичного та ціннісного ставлення 
людини до дійсності; 2) художня діяльність люди-
ни” (Levchuk, 4).

Висновки. Підсумовуючи матеріал цієї статті, 
варто зазначити, що на її сторінках представлені 
лише окремі приклади тих протиріч, які існують 
у підході до оцінки історії становлення і розвитку 
футуризму між традиційним російсько-україн-
ським літературознавством і баченням шведського 
науковця. Оскільки в сучасній гуманістиці накопи-
чений значний дослідницький матеріал щодо куль-
туротворчих процесів перших десятиліть минулого 
століття, принципово важливим є процес переходу 
від загальних обрисів цього аспекту культурного 
простору до його деталізації, спираючись на прин-
цип послідовної персоналізації.

Практичне значення матеріалу статті полягає, 
передусім, у розширенні дослідницької площини 
процесів культуротворення на початку минулого 
століття, оскільки виявляє нові аспекти наукових 
розвідок та збагачує тематичну спрямованість на-
ступних досліджень. Водночас, проблеми, на яких 
наголошено на сторінках дослідження, здатні по-
глибити виклад конкретних тем у курсах історії та 
теорії культури, культурології, естетики, літерату-
рознавства, мистецтвознавства.



111

СВІТЛАНА ХОЛОДИНСЬКАISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

Література / References:

1. Богомолов Н. А. “Дыр бул щыл” в контексте эпохи. URL: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/bo8.html (дата звернення: 
23.02.2019)
2. Крученых А. Е. Помада. М. : Изд. Г. А. Кузьмина и С. Д. До-
линского, 1913. 42 с.
3. Левчук Л. Предмет естетики. Естетика : підручник. Київ : 
Центр учбової літератури, 2010. С. 4–32.
4. Полянська В. Естетика російського футуризму : моногра-
фія. Миколаїв : Шамрай, 2008. 261 с.
5. Северянин Игорь Васильевич. URL:https://24smi.
org/celebrity/11827-igor-severianin.html (дата звернення: 
23.02.2019).
6. Якобсон-будетлянин : cб. материалов / Сост., подгот. текста, 
предисл. и коммент. Бенгт Янгфельдт. Stockholm : Almquist & 
Wiksell International, 1992. 185 с. 
7. Якобсон Р. О. Из мелких вещей Велемира Хлебникова : 
“Ветер – пение…”. Работы по поэтике. М. : Прогресс, 1987. 
С. 317–323.
8. Якобсон Р. О. Футуризм. Работы по поэтике. М. : Про-
гресс, 1987. С. 414–420.
9. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его 
круг : монография / пер. со швед. А. Лавруши, Б. Янгфельдта. 
М. : КоЛибри, 2009. 640 с.

Svitlana Kholodynska 
Formation of Creative and Professional Dialogue of the Avant-gardists of the World: 
Interpretational Model by Bengt Jangfeldt

Summary. The article analyses fundamental study Stake is Life by the profound Swedish writer, scholar of Slavistics and translator of 
Russian poetry of the first half of the 20th century Bengt Jangfeldt in which the main attention focuses on the personality of V. Mayakovsky 
and his milieu. The article shows how the Swedish scholar proposed personal view of the role and place of futurism within the logics of 
Russian avant-garde establishment and development. Timeliness of study B. Jangfeldt’s viewpoint is motivated by the fact that the material 

Аннотация. Осуществлен анализ фундаментального исследования “Ставка – жизнь”, проведенного известным шведским 
писателем, ученым-славистом, переводчиком русской поэзии – преимущественно – первой половины ХХ века Бенгтом Янгфель-
дтом. Отмечено, что основное внимание исследователя сфокусировано как на фигуре В. Маяковского, так и на его окружении. 
Показано, что шведский ученый апеллирует к наследию Н. Асеева, Д. Бурлюка, В. Каменского, И. Северянина, А. Крученых, 
В. Хлебникова, Р. Якобсона, предлагая свой взгляд на место и роль футуризма в логике становления и развития российского 
авангарда. Своевременность обращения к точке зрения Б. Янгфельдта диктуется тем, что материал, которым он пользуется, 
причастен к истории украинского футуризма.

Ключевые слова: Б. Янгфельдт, “эстетика будетлян”, футуризм, эгофутуризм, “заумь”, “игра звуков”, интерпретацион-
ная модель.
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he used in his work is of relevance to the history of Ukrainian futurism. Methodology of the study is stipulated by the specific character of 
the article theme and based on historical and chronological methods, as well as on the personalization principle as structural element of 
biography methodology. The study aims to introduce existing research space to a wide circle of both scholars and readers who are keen 
on theoretical understanding of avant-garde. The novelty of the study lies in a broad representation of scholars’ interpretational model 
concerning the place and the role of futurism in the logic within establishing and development of Russian avant-garde compared to out-of-
dated and traditional approaches to Russian futurism. Actual importance of the study lies in analyzing creative and professional dialogue 
formation between European and Russian and Ukrainian avant-garde. Conclusions. It is noted that timing of appealing to B. Jangfeldt’s 
view is provoked by the fact that the material researched by the author is relevant to Ukrainian futurism history.

Keywords: Bengt Jangfeldt, “aesthetics of budetlyan”, futurism, ego-futurism, ‘skimming over’, ‘play of sounds’, interpretational 
model.
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Анотація. Дослідження присвячене аналізу мистецьких явищ 
у період “перебудови і гласності” (1985–1991 рр.) та розкриває 
питання основних проблем у цей історичний час. 

У період “перебудови і гласності” в галузі культури процес 
“інформаційного насичення” набув характеру заповнення “білих 
плям”. Масово починають публікуватися заборонені та забуті 
твори — “твори з шухляди”, до кінопрокату також надходять 
“фільми з полиці”, на бібліотечні абонементи повертаються 
численні “книги із спецфонду”. Починають передруковуватися 
твори, які раніше виходили лише в самовидавництві. Також 
повертаються в художній ужиток явища, визнані радянським 
режимом “небажаними”, “чужими” чи навіть “ворожими” — 
як з ідеологічного, так і з суто мистецького боку (поетичний, 
живописний, скульптурний, театральний і т.п. “авангард” початку 
ХХ-го століття).

Ключові слова: культура, мистецтво, інформація, суспільна 
свідомість, перебудова, гласність.

Актуальність. На швидкий розпад квазі-комуністичної 
ідеології вплинуло падіння “Залізної завіси”, саме вона за іро-
нією долі та історії набула вигляду залізобетонної “Берлінської 
стіни”. На відміну від її зведення період зруйнування став суто 
символічним фактом. Як виявилося, головним було те, що в цей 
самий момент була зруйнована інша невидими “стіна”, що про-
ходила крізь почуття й думки людей, а зламала її найнищівніша 
зброя — інформація. На початку 30-х років ХХ-го століття відо-
мий французький письменник Ромен Ролан приїздив до СРСР 
на запрошення письменника М. Горького. У своєму щоденнику 
гість занотував передбачення щодо ейфорії та патріотичного 
піднесення за свою Вітчизну — “першу у світі країну соціа-
лізму”, що побутували поміж радянської молоді. “Вони, — за-
заначав гіркотно письменник, — пишаються з незнання, вони 
тішаться з приводу найелементарніших речей, уважаючи, що 
тільки їм це доступне. Важко подумати, що станеться, коли 
вони раптом довідаються про істинний стан речей... Яке роз-
чарування і відчай!” Хтозна, може своєрідний острах завадив 
письменнику відразу розповісти про ту правду, яку він побачив 
та відчув у СРСР-і 30-хх, і спонукав заповісти публікацію що-
денників лише через півстолітя після його смерті.
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Що відбувалося в “країні розвинутого соці-
алізму”, було відомо за її межами, не дивлячись 
на перешкоди й заборони, завдяки інформації, що 
“просочувалася” через такі канали, як кіно і теле-
бачення, а себто навіть аполітичні, по суті “безне-
винні”, фільми, що потрапляли в радянський про-
кат, несли в собі небажану інформацію: як люди 
живуть за кордоном, як побутують, як виглядають 
міста й села. Завдяки різним “радіоголосам”, що 
просочувалися через “глушники”, вона набувала 
статусу надзвичайної цінності. Коли прийшов час 
і відмінені були “заглушки”, то раніше заблокована 
правдива інформація як із-за кордону, так і з вну-
трішніх джерел швидко набула розмірів “критичної 
маси”, що призвело до некерованої “ланцюгової ре-
акціїя” і, як наслідок, до “інформаційного вибуху”. 
Цей “вибух” дещо трансформував — або своєрід-
но деформував — суспільну свідомість, завдавши 
їй “контузії”, люди набули можливості отримати 
правдиву інформацію про себе і свою історію, та 
паралельно така інформація завдавала психологіч-
них травм, негативно впливала на почуття націо-
нальної гордості та людської гідності.

Мета статті — розкрити основні проблеми 
в галузі культури і мистецтва за часів “перебудови 
й гласності”.

Виклад основного матеріалу. У галузях культу-
ри і мистецтва процес “інформаційного насичення” 
набуває характеру заповнення “білих плям”. Розпо-
чинається процесс публікацій “творів із шухляди”, а 
в кінопрокат надходять косяком “фільми з полиці”, 
у бібліотеки повертаються численні “книги із спец-
фонду”, передруковуються твори, що раніше вихо-
дили в “самвидаві”, або у “тамвидаві”. Те що було 
визнане комуністичним режимом “небажаним”, 
“чужинським” і навіть “ворожим” як з погляду іде-
ології, так із позицій мистецьких, як, наприклад, 
течія “авангарду”, повертається у художній ужи-
ток. Це нагадує процес, коли твори хоч і написані 
в реалістичному ключі, але не сумісні ідеологічно з 
квазі-комуністичною доктриною прорвали вузький 
горизонт “дозованої соціалістичної гласності” під 
контролем М. Горбачова та О. Яковлева, а скроєні 
ними вузькі штанці “соціалістичного плюралізму”, 
зшиті “червоними ниткам”, репнули по швах під на-
пором різних “плюралізмів”: естетичного, релігій-
ного, політичного та морального…

Публікації творів раніше відторгнутих письмен-
ників, як-от: М. Булгакова, А. Платонова, В. Шала-

мова, О. Волкова, Ю. Пільняка, О. Солженіцина, 
В. Набокова, І. Буніна, В. Ходасєвяча, В. Хлєбніко-
ва, А. Ахматової, М. Гумільва, М. Цвєатаєвої та ба-
гатьох інших — кардинально змінили всю картину 
в російській літературі. Тексти цих літераторів та 
сама їх присутність у художньому процесі піднесли 
на “планку висоти” як художньої довершеності, так 
і життєвої правдивості. Російська радянська літера-
тура опинилась у шоковому стані. У статті В. До-
рофєєва, що називалась “Поминки по советской ли-
тературе”, пролунали “похоронні мотиви”, що ви-
кликало доволі мляву дискусію серед спеціалістів, 
а заперечення опонентів усупереч їхнім намірам 
посилили враження надгробних промов, нагадуючи 
правило: про мертвих або добре, або нічого… 

Безперечно, щось подібне очікує й українську 
літературу з різного роду причин: загальна провін-
ційна затягнутість, уповільненість процесів, ката-
строфічна ситуація з матеріальним забезпеченням і 
поліграфічною базою, відсутність державного про-
текціонізму. Повернення читачам забутих творів 
тих письменників, якими знехтували свого часу та 
відторгли, відбувається значно нижчими темпами. 
Публікація витворів представників “розстріляно-
го відродження” В. Винниченка, М. Хвильового, 
Г. Косинки та інших, як і понівечених шістдесят-
ників В. Симоненка, В. Стуса, І. Голобородька та ін. 
у якійсь мірі розширює силоміць звужені естетичні 
горизонти українського красного письменства, уве-
дення в “художній кровообіг” національної літера-
тури творчості Тодося Осьмачки істотно збагачує 
мистецьку палітру, а роман Уласа Самчука “Во-
линь” перекидає художній міст класики до М. Ко-
цюбинського, П. Мирного, І. Нечуя-Левицького 
через творчість живих і здорових членів Спілки 
письменників України, враховуючи “класиків” 
української радянської літератури та “Героїв” куч-
манської України…

У письменницькому та навколописьменниць-
кому середовищах започаткувалися по-своєму 
цікаві “мутаційні процеси”. Наприклад, у Москві 
намітилося розмежування, що згодом перерос-
ло в “розкол” літераторів: на “власне російських” 
(“истинно русских”) і тих, які пишуть “лише по-
російські” (“русскоязычных”), — з властивою для 
таких ситуацій нищівною критикою та взаємними 
звинуваченнями-“изобличениями”, та зясуванням 
стосунків “навкулачки”, що відповідно закінчилося 
організаційним розмежуванням, полілом майна та 



115

СЕРГІЙ БЕЗКЛУБЕНКОISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

стертям імен таких письменників, як В. Распутін, 
Ю. Бондарєв, В. Астаф’єв та інших, яких затаврува-
ли клеймом “почвенничества”, “ура-патриотизма” 
й “национализма”.

В Україні також не обійшлося без з’ясування 
стосунків між прихильниками тих чи інших полі-
тичних та ідеологічних напрямів, але до серйозної 
бійки та розпаду Спілки не дійшло. Навіть навпа-
ки — письменники увіровали в потребу єдності, 
суспільне значення та високе покликання Спілки, 
що в процес реабілітації колись безневинно гань-
блених та убієнних “братів по перу” долучили акт 
посмертного прийняття їх до членів Спілки пись-
менників України! 

Чим далі просувалася “перебудова” в галузі ху-
дожньої культури, чим глибше в історію проникав 
беспощадний критичний погляд, тим складнішим 
ставав процес переоцінки всіх цінностей.

Коли виник рух “Меморіал”, ціллю якого було 
реабілітувати безневинних, усе видавалося яс-
ним, як поділ на чорне і біле, а вже на межі 1937–
1938 рр. виникли нездоланні труднощі. Чимало 
жертв серед колишніх радянських партійних пра-
цівників не уявлялися більше безнивинними, на-
віть такі як Тухачевський, не кажучи вже про Яго-
ду, Єжова та інших, постали перед “безстороннім” 
судом як кати, руки яких були обагрені кров’ю. 
Такі утруднення, не завжди й не обов’язково під-
фарбовані пролитою кров’ю, виникнули й перед 
“Літературним Судом Честі”. В українській літера-
турі на відміну від російської “зведення рахунків” 
з радянським минулимм не набуло таких яскравих 
“суїцидальних” мотивів. 

Для оновлюваного творчого мислення в літера-
турі камнем спотикання стала творчість Павла Ти-
чини, який, з одного боку, — особливий сантимент 
поетів! — новатор в національній поезії поетичної 
форми: “поет-поетів”, а з іншого — він є устале-
ним образом визнаного класика та вважається 
фундатором української радянської літератури, що 
натхненно оспівував дружбу народів СРСР (“чуття 
єдиної родини”), оспівувачем ролі КПРС як керів-
ної та організуючої сили (“партія веде”), радісних 
соціалістичних змін (“живемо комуною”), бор-
цем проти українських буржуазних націоналістів 
(“стою, мов скеля, — непорушний”), чужинських 
соцреалізмові течій та напрямів “сюр”. Поки за 
звичкою готувалися до 70-річчя Великої Жовтне-
вої соціалістичної революції його духовні сини й 

пасинки, поети, що лише трохи фрондували з ре-
жимом Щербицького-Ляшка та твердо запевняли 
стурбованого доносами КГБ Горбачова, що вони й 
на думці не мають створювати якусь свою партію, 
раптом побачили всю глибину ідейної прірви, що 
відокремила їх від недавнього кумира.

На відверте й безпощадне батьковбивство ніхто 
не наважувався, але й на самовбивчу самокрити-
ку — теж. Отож усі “ювілейні” публікації в укра-
їнській та російській пресі набрали дивовижного 
характеру напіввизнання, напівзвинувачення, на-
піввиправдання. Якесь неврозумливе мимрення 
навіть з вуст людей загалом гострих на язик (як, 
наприклад, І. Драч) (Lyteraturnaia hazeta, 1990). 

Зарадити справу взявся, як і належить, про-
відний на той час літературознавець. Щоправда, 
розв’язання ним цієї історико-теоретичної пробле-
ми декому видалося трохи екзотичним. “Дещо не-
сподівані міркування щодо Тичини та інших митців 
його часу, — зазначав автор репортажу з конферен-
ції україністів, що саме відбулася того року, — ви-
словив чл.-кор. АН УРСР М. Жулинський: “Умови 
тоді буди такі, — зазначив промовець, — що Тичи-
на мусив надіти політичну маску — так з’явився 
неприродний феномен закритого обличчя”. Хто зні-
мав із себе маску, щоб показати своє справжнє лице, 
той зазнавав репресій і гинув. Саме “закритим об-
личчям” пояснюється “полегшена”, репортажного 
характеру, збірка П. Тичини “Чернігів”. Ідеологічна 
гра масок існувала й у добу застою і навіть зараз ще 
не викорінена” (Literaturna Ukraina, 1987).

Про пластичність людей, особливо творчих, 
надзвичайно правдиво — безпощадно правдиво — 
і без звичного осуду написала Л. Гінзбург: “Трид-
цяті — колективізація, український голод, проце-
си, 1937-й — і при тому зовсім не пригніченість, 
але збудженість, патетика, бажання брати участь і 
прославляти. Інтелігенція заявила про це й поїзд-
кою по Біломорканалу, і письменницьким з’їздом 
1934 року з промовами Пастернака, Заболоцького, 
Олеші” (Hynzburh, 1988). Виявляється, маяковське 
“Хочется идти докладывать, рапортовать…” зовсім 
не метафора, не поетичне перебільшення!

“Нинішні не можуть збагнути, — як це було 
можливо! — відзначає Гінзбург як свідок і співучас-
ник. — Це було можливо, — стверджує вона, — і 
в силу історичних умов, і в силу загальнолюдських 
закономірностей поведінки соціальної людини” 
(Hynzburh, 1988). 
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Сьогодні, коли крикливо проголошено пріори-
тет загальнолюдських цінностей, дехто сприймає 
їх, ці уявні, насправді неіснуючі як “загальнолюд-
ські” цінності, за щось надзвичайно прекрасне й 
високе, так само некритично, як колись — проле-
тарсько-класові. Придивимося ж ближче до однієї 
з цих цінностей, загальнолюдських надбань, зако-
номірностей. 

“До основних закономірностей, — писала Гінз-
бург про глибоко продумане, вистраждане на дов-
гому й непростому віку, — належать: пристосову-
ваність до обставин, виправдання необхідності (зла 
в тому числі) за неможливості опору, байдужість 
людини до того, що її не стосується”. Загалом цю 
закономірність, а не вигадані, уявлювані “ціннос-
ті” (багатьом і справді хочеться, аби вони були, 
стали загальнолюдськими), вона назвала прагнен-
ням “тотожності — тотожності особи з оточуючим 
середовищем, суспільністю, із змінами, що відбу-
ваються в ній”: “Інстинкт життя. І нема ніякої гро-
мадсько обов’язкової норми поведінки, яка стояла 
б йому поперек... Скорботна вірність минулому — 
це означало б голодне існування, можливо, неісну-
вання. Талановиті — художньо і людськи — тому 
особливо напружено шукали в собі або створювали 
в собі ділянки тотожності. Це ділянка, посідаючи 
яку, можна сказати: і я тієї ж думки. І висловити цю 
думку з деяким відхиленням від еталону, іншими 
ніби словами” (Hynzburh, 1988).

П. Тичина пише:
Ненависті моєї сило, 
Любові глибино,
Як тяжко вас носить у сердці,
Як тяжко мені знов.
І знов, і знов спливає піна 
На поверховостях часу...
Кому свою я чисту душу, до кого душу понесу,
Знов лізе тупість, фарисейство, лихварство, під-

ступ і брехня.
Лише незламне не здається, своїх прапорів не 

міня” (Tychyna).
Гай-гай! — “Все йде, міняється, рветься...” 

(Tychyna).
З початком “Перебудови” справді якось стих-

ли, якщо й зовсім не припинились, розмови й схо-
ластичні суперечки про соцреалізм: можливо, і 
справді в надії, що, відтак підтримуваний штучно 
дискусіями та настановами, він без цього “допін-
гу” (“підстьобування”, за висловом одного з диспу-

тантів) сам по собі відімре. Натомість замелькало 
інше слово — сюрреалізм. З’явилися численні пу-
блікації про Сальвадора Далі, більш відверті й при-
хильні розмови про художні вподобаня Луїса Бу-
нюеля (антибуржуазний та антирелігійний пафос 
його творчості завжди був до вподоби). Нарешті, 
вийшов з “тіні”, “злегалізувався” і власний “сюр”. 
Пишу злегалізувався, бо він таки існував, “живо-
тів” підпільно, насамперед, у задумах, коли не у 
творчості, Сергія Параджанова. 

“Друзі, я вдячний вам за увагу, за запрошення... 
Я абсолютно не хвилююсь: у залі багато “борода-
чів”, отже, буде зрозуміло, — так розпочав свою 
півторагодинну промову Параджанов перед молод-
дю Білорусії в 1973 році. — Я вважаю Білорусію 
дуже улюбленою своєю республікою, хоча я тут 
удруге. Звідси розтікаються мої друзі, із студії. Але 
це нічого не означає. Вони прийдуть, повернуться у 
якійсь якості. Не приведи, Господи, якщо Фігуров-
ський1 повернеться сюди актором, як це він показав 
нам. Варто чомусь з’явитися, як відразу починають 
класифікувати: куди і який це напрям, пишуться 
ярлики. Якщо “Саят-Нова” — це поетичний кіне-
матограф, і мене ущімлюють у великій професії ре-
жисера, і що я одержав за два дні до приїзду сюди 
особистого листа від Феліні, де мені незручно було 
цитувати та везти його сюди... Куди ж класифіку-
вати “Війну і мир”, “Таньку Кареніну” (як я кажу), 
“Злочин без кари” або “Дворяське гніздо”? Повна 
девальвація якостей мистецтва кінематографічно-
го, абсолютна трагедія у всьому світі, імовірно, і 
зокрема, і в радянській кінематографії. І я вважаю, 
що дивовижний застій, нема яскравих митців. Ве-
ликомученик Тарковський не може нас щорічно 
вражати своїм талантом, своєю глибиною, а решта 
все мені здаться посто ніяким.

І хай дарує мені наше начальство, — я їхав сюди 
у вагоні, щось мені не спалося, дорога була довга, 
і член ЦК, як він відрекомендувався, дуже довго 
мені пояснював, чому це відбувається... Я вважаю, 
відбувається це тому, що митцям, найбільш ціка-
вим митцям, виявлено недовіру.

Недовіра — дивовижна кривда, з недовірою 
пов’язана вся доля і неймовірно коротке життя 
митця. Через це так класично була провалена в 
Радянському Союзі одна зі знаменних дат, це — 
ленінский ювілей. Згадайте, найбездарніші люди 
робили ленінські фільми. І на екрані — просто по-
гані твори, кілометри плівки — кіномакулатура, до 
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якої ніхто з нас не повернеться — ні як глядач, ні як 
мистецтвознавець, ні як кінознавець.

...Поява моєї картини дивовижно складна. Мені 
довелося, нарешті, обманути цього разу своїх зем-
ляків вірмен, які великодушно хотіли, щоб я зробив 
“Тіні забутих предків по-карськи”. Вони думали, 
що я приїду й відразу підцуплю їм медалі... Цього 
не сталося.

...Вірменія — велика країна, з потрясаючою 
культурою. Це моя Батьківщина, я вперше відвідав 
її, абсолютно захлинувся від краси й поезії свого 
народу, через те що я — вірменин грузинського роз-
ливу, такого... “тифліського розливу”. Я народився у 
Тбілісі. Вірменію я побачив уперше: це божевільна 
античність, чистота; це велич... І прошу не судити 
про мене за джазом, який зараз паралельно зі мною 
виступає. Там — Орбелян і південні хлопчаки на-
воднили місто...

Справа в тому, що уряд Вірменії не зрозумів 
картини... За що великодушно — через три роки — 
запропонували мені робити “Давида Сасунського”. 
Просто їх вимусило втручання в долю цього філь-
му ЮНЕСКО та ООН та особисто крупних май-
стрів світу2. 

Картина виходить на екран у редакції мого дру-
га Сергія Йосиповича Юткевича, який не зрозумів 
картини й навіть сказав: “Що, ви так поспішали, 
що два дублі стоять підряд?” Він не зрозумів, що 
це — метод. Він каже: “Дивна у вас смерть Като-
лікоса! Католікос помер, а в нього розплющені очі, 
і він дихає... От, коли хмарки співають, що Католі-
кос безсмертний…” Він дослівно сприймає: смерть, 
отже, — треба заплющити очі й підв’язати підбо-
ріддя. Тому він “реставрував” картину, і в певній 
якості картина потрапила до мінімуму московських 
репертуарів... І я загалом отримав ті “рупії”, на які 
живу... Одержав знову чиюсь недовіру не працюва-
ти й не робити фільмів... Але справа не в тому. Це... 
не через те, що зараз я “гарцюю”, а просто завдяки 
жорстокій правді, що пов'язана з моїми колегами — 
митцями-кінематографістами. Тому Вірменія пер-
ша... ...Чоловік, який висловився про картину, — це 
один із секретарів ЦК з культури, який у минулому 
був полотером і був висунутий на керівну посаду у 
зв’язку з “певним” талантом. Він, подивившись цю 
картину, сказав слова по те, що це дивовижна карти-
на, але що в ній багато мастики. Я довго не розумів, 
чому саме мастики. Потім мені донесли перкладачі, 
які його весь час супроводжують і редагують, що на 

увазі мається містика... Що зараз пов’язано з долею 
картини? Вірменія показувала цей фільм: посилала 
людей. Народ-ось... я би не сказав, що розуміє цю 
картину. Я і сам її не зовсім розумію. Але народ іде 
на цю картину, іде, як на свято, розумієте. Ідуть всі 
верстви населення, вони відчувають у картині свої 
гени. Ні той сюжет, ні ті усталені канони долі поета 
(конфлікт з царем, придворний конфлікт, вигнання 
поета з палацу, світське життя, монастир) — все те 
не стало смислом мого сценарію, але фарби, аксе-
суари, побут, що супроводжував поезію. І я ось по-
старався мистецтво відобразити в життя, а не життя 
зобразити в мистецтві. Навпаки, щоб мистецтво 
відобразилось у життя... Той світ, що супроводжу-
вав поета. У картині, по-перше, поет не розмовляє. 
У картині фактично (усього) дві драматургічні ре-
пліки — я буду їх перекладати. У картині немає 
дослівних географічних, таких точних, відомос-
тей. Але, мені здається, картина дуже примітивна 
за структурою своєю: було дитинство, була юність, 
було кохання, був монастир, були камені. Коханий 
був камінь, келія була коханою; кохана — груди її 
оспівані, оспівана троянда. Потім була думка, що 
горло моє пересохо, я хворий. Поет помер. Все так 
просто, ясно, як у долі великого поета, ашуга, ме-
нестреля... Картина складно знімалась, у цілковитій 
недовірі. Мені поталанило її врятувати від пань із 
Главку, від кокаревих3 там, зусєвих4. Там чимало є 
“елегантних” пань, у минулому танцюристок, як 
то кажуть на Україні, кордебалеток. Я врятував її 
й від Романова5, незважаючи на те, що він високо 
поцінував картину, сказавши, що це інтелектуаль-
ний шантаж… Найвище — що можливо отримати 
в оцінці. Ну, картину всіляко оцінюють. Наприклад, 
Кур’янов — мій друг і земляк — сказав, що це — 
ідеальний комісійний магазин. Це також цікаво в 
нашому столітті, коли ідеальний комісійний мага-
зин ми не можемо сьогодні уявити в зв’язку з тим, 
що це (таке є насправді). “Ідеальний комісійний 
магазин”, я вважаю, — у “Комісійному гнізді”, у 
“Дворянському гнізді”, де виставили все, що було в 
арбатських комісійках, мініатюри... І Кончаловські, 
дворяни, намагалися показати аксесуарний світ Ар-
бату і, розумієте, “Парижа”, позбавляючи Париж 
кольору... А колір перенесли в поміщицькі садиби, 
зараз до мене увірвався розлючений Бондарчук. Піс-
ля того, як я йому послав телеграму, що мені дуже 
подобається його картина “Ватерлоо” після оста-
точного провалу “Війни і миру”, котрий уже стає 
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державною трагедією: витрачені дивовижні гроші, 
а результату ніякого. Я не бачу в Радянському Союзі 
(я ходжу, шукаю) людини, яка двічі подивилась би 
одну серію, бодай помилково. Цього не трапилося. 
Розумієте, третю та четверту серії взагалі ніхто не 
відвідував6. А “Ватерлоо” — цікава картина. От він 
приїхав до мене та й каже, що Сан-Францисько пор-
трясене було тим, що цілком несподівано російська 
делегація приймала поздоровлення від мера міста й 
муніципалітету з унікальним фільмом “Саят-Нова”. 
І комісія вилетіла до Москви, аби довідатися, чому 
серед зовсім інших московських фільмів виявився 
“Саят-Нов”7. Як туди потрапила картина, через які 
джерела, мені невідомо. Але вона починає цікави-
ти громадськість, коли для мене вона — уже про-
йдений етап. Зараз я готуюсь до роботи над іншими 
темами. Надіюсь, живу, старію й навіть сліпну в 
“преддверии ожидания”. Шість років майже Украї-
на не дає мені робити картину. Ось уже три роки, як 
я повернувся після “Саят-Нова”. Картина з трудом 
десь з’являється на екранах, глядач не розуміє філь-
му. А мені не хочеться перед ним вибачатися, мені 
здається, що час уже глядачеві вибачатися інколи 
перед митцем. Через те, що щось інше хвалиться, 
чогось чекають...

Зараз я задумав фільм, працюю з Віктором 
Шкловським, роблю “Демона” за Лермонтовим. 
Експериментальна студія... Знову-таки переляка-
ний Чухрай, він не знає, куди подітися, прагнучи 
робити комерційний експеримент, а не творчий... 
Так от, нібито є наказ Романова укласти угоду зі 
Шкловським, бо побоюються, якщо не укладуть 
угоди, то Шкловський не витримає цього, і Рома-
нови будуть вбивцями.

Шкловському багато років. Він зробив сценарій 
складний, дивний, незрозумілий, але я щасливий з 
того, що існує й мій варіант сценарію, що ще раз, 
можливо, доведеться когось обманути, якщо не 
Шкловського, то Чухрая. Шкловський поклав на 
мене надії, дуже хоче робити цю стрічку... Ну, про 
фільм (“Саят-Нова”), імовірно, можна багато гово-
рити... Та мені здається, що після фільму взагалі 
треба мовчки розійтись. Цього вимагає стрічка. Ро-
зумієте, Бажан, один з великих друзів, поет, сказав, 
що “Тіні забутих предків” потребувли п’ять років 
для визнання. Стрічка, котру я не люблю, і для 
мене вона просто г.... Стрічка ця подобається Юрію 
Іллєнку, тому він час від часу нагадує, що існує ця 
стрічка. Я відійшов абсолютно вбік від цього етно-

графічного, такого... колоніального фільму... І я вва-
жаю, що це колосальне захворювання юнака. І що 
коли цьому наслідує такий майстер, як Юрій Іллєн-
ко, або нагадує цю картину бодай аксесуаром, об-
рядом, танцями, динамікою... Картина “Саят-Нова” 
знята з однієї точки. Просто назло Юрію Іллєнку: 
не змінюючи світла, кольору, не міняючи опти-
ку... — з однієї точки. Якщо мені вдалося зробити 
динаміку пластичну, — а я вважаю, що мені це не 
цілком вдалось, — то картина статична, безтямно 
статична8, і цим вона мені дуже дорога. ...Сценарій 
був написаний віршами. Він був абсолютно нікому 
незрозумілий, і через це він не був затверджений. 
Ніхто не розумів, на що треба “наводити фокус”... 
(Усі кажуть: на постановочні. Постановочних теж 
не виявилося. Постановочні — це винагорода, яку 
ми отримуємо після (виходу) картини (на екран).

Ну, що я можу сказати про фільм? Фільм мені 
нестямно дорогий. Я просив Юткевича не чіпати 
останню частину, тому що, можливо, це остання і 
моя стрічка, на жаль. Тому що я... Мені заборонили 
їхати до Мінська, тому що зі мною має говорити 
перший секретар ЦК України. Він дуже хоче, щоб я 
робив фільм про хліборобів. Отже — “Земля”! Ще 
раз “Земля” — така маленька відписка, яка сталася 
для того, щоб одержати за твором Коцюбинського 
“Інтермеццо” — такий твір, дуже складний, про 
долю інтелігента на початку століття. Це такий ав-
торський монолог, дуже цікавий твір, не вивчений 
у певний час. 50 років він був вилучений з укра-
їнської літератури9, через це повернувся для того, 
щоб знову бути вилученм... Проте я готуюсь до 
цього фільму. Сценарій готовий10. 

Але зараз я представляю вам фільм “Саят-Но-
ва”. Ну, як, що мені вдалося реалізувати? По-перше, 
роль Молодого поета грає Софіко Чіаурелі — ді-
вчина. Вона ж грає Ідеал кохання — царівну Анну 
та всіх привидів, які потім з’являються в Долі по-
ета: черниця у білих мереживах, ангел під час воз-
несіння й пантоміми. Це мусульманський театр при 
дворі царя Іраклія. XVIII століття, Вірменія, Грузія, 
Азербайджан, Закавказзя, цар Грузії, він же — цар 
Вірменії; придворний поет-вірменин, — бачите: усі 
елементи дружби народів. Ніякого конфлікту між за-
коханими — сестрою царя та поетом. Просто відхід 
поета в монастир — від світського життя, що було 
ніби найвищою винагородою поетів і поезії Рене-
сансу11, Вірменії середньовіччя (Paradzhanov, 2004). 

Сценарій був написаний у певній формі. Я по-
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стараюсь вам прочитати один епізод. Уявіть, як же 
я міг його реалізувати потім на екрані. Ось поет 
прийшов у монастир. Потрібна була плащаниця. 
Помирає Католікос Казар, і великий поет, який був 
ключником і господарником монастиря, йде до жі-
ночого монастиря, щоб принести ліпшу із ліпших 
плащаницю. Поету довіряють вибрати її. Він зу-
стрічає там черницю з обличчям царівни. Ну, при-
міром так, для присутніх тут літераторів та кіно-
знавців: 

“Епіграф: Тебе одяг небесний сніг,
Тебе одяг небесний сніг.
Рексиме, монастир в степу. Самі по собі дзве-

ніли дзвони. Саят-Нова сам по собі йшов в гору і 
сам по собі сходив з неї. Поки дорогу не перетяв 
йому монастир. Самі по собі черниці виносили на 
руках розшиті золотом плащаниці для тіла Казара 
й клали до ніг арутюна на камені притвору свою 
золоту печаль. Саят-Нова уникав погляду очей, що 
дивились на нього, а черниці впритул дивилися в 
обличчя арутюна й самі по собі володіли ним якусь 
мить. Саят-Нова взяв плащаницю й приміряв її з 
голови до ніг. І всі черниці в чорному різко відвер-
нулися, пропускаючи до Саят-Нови черницю у бі-
лих мереживах (Paradzhanov, 2004).

Тебе одяг небесний сніг
Тебе одяг небесний сніг... 
Саят-Нова взяв плащаницю й приміряв її з голо-

ви до ніг. Усі черниці різко відвернулися, пропуска-
ючи до Саят-Нови черницю в білих мереживах. 
Черниця у білих мереживах посміхалась і впритул 
приклалась до плащаниці й через золото Хрис-
та поцілувала Саят-Нову. І всі черниці в чорному 
різко відвернулися. І сам по собі відступив Саят-
Нова. Саят-Нова йшов цвинтарем черниць. Самі по 
собі дзвеніли дзвони, і з криком бігла за арутюном 
черниця у білих мереживах, і сама по собі вини-
кла огорожа, і вдарилась об червоні камені Рексиме 
черниця у білих мереживах. І сама по собі насту-
пила тиша. Саят-Нова увійшов до кафедрального 
собору Ахпататі, покрив тіло Каталікоса Казара зо-
лотом, принесенним із Рексиме”. 

Рексиме — жіночий монастир у степах Вірме-
нії. Ну от, одержавши таких 12 новел, розгублений 
міністр, розгублена громадськість міста все-таки 
дозволили мені відзняти фільм. Ви побачите не до-
слівно екранізовані ось ці кадри, але загальний лад 
і настрій фільму приблизно в тому ритмі, у якому я 
вам прочитав (Paradzhanov, 2004).

Фільм знімав дивовижний оператор, який зрозу-
мів смисл мого задуму, надзвичайно скромний Су-
рен Шахбазян. Він працює на Київській кіностудії, 
прийняв моє запрошення, ви його знаєте по “Зако-
ну Антарктиди”, по “Павлу Корчагіну”, по “Трьох 
Товстунах”. Картина відзнята на радянській плівці. 
Копія, яку ви зараз побачите, вона, по-перше, бра-
кована, а по-друге, вона вкрадена — інакше ніхто 
не дав би мені цю копію. Вона просто вкрадена 
мною зі студії й зараз становить мою приватну 
власність. Поки що.

Я дуже хотів би, аби ви подивилися картину. І 
мені більше нічого додати до картини. Я й так кажу, 
що мені багато доведеться перекладати, тому що... 
...Бажан сказав, що фільм не вірменський, дарем-
но Ви зваблюєтесь, що він вірменський, він скорі-
ше — український. Коли ми почали розшифрову-
вати його думку, то з’ясувалося, що просто витоки 
культури Вірменії та України йдуть від Візантії, і 
стилістика побудови кадрів, світла, нагадала київ-
ські фрески в Софії Київській і мініатюри — уні-
кальні речі IV–XV століть. Нема античнішої землі, 
ніж Вірменія, на радянській території, пам’ятники 
І століття та палеоліту стоять у поєднанні з диво-
вижною архітектурою X та XVIII століть. Вірме-
нія — дуже красива країна. Її типаж, обряди тут 
уперше представлені, через те що я вважаю, що був 
великий фільм зроблений у Вірменії, це — “Тепо” 
режисера Бек-Назарова. Але, на жаль, “Тепо” — 
фільм тифліських вірмен, розумієте, про вірмен 
зроблений такий атлас, дивовижні поєднання ти-
пажу, обрядової поезії, пластики, діалекту, обрядів 
і кінематографічно розшифрувати, компонуючи 
це, — це було дивовижно важке завдання. Карти-
на знімалась довго (Paradzhanov, 2004). Боюсь, що 
вона видасться вам не простою. Я хотів би зверути 
вашу увагу на дивовижну актрису Софіко Чіаурелі. 
Що таке Чіаурелі? Шкода, що естафета Віри Стре-
петової щезла. Невідомо, кому належить зараз Віра 
Стрепетова. Софіко Чіаурелі — єдина трагічна ак-
триса. Вона зображає, ось, Молодого Саят-Нову, 
і для мене вона незвичайно дивовижна своєю ві-
зантійською красою. Так от, її доля також невідо-
ма грузинам, вони не розуміють, що вона нестямно 
гарна. Як це я і роблю: другий день сперечаюсь, що 
мене захоплює дивовижний майстер, такий, як Аз-
гур. Я розумію, що багатьох здивує таке моє зізна-
ння, але я думаю, що через сто років Азгур буде об-
міряний, вивчений, покажуть дивовижну галерею 
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істини, можливо, навіть паталогічно дивовижного 
часу, для якого ми всі — сучасники.

Те саме являє собою Софіко Чіаурелі: надкраса, 
вона — більше, ніж Візантія, вона — дивовижна 
актриса, незважаючи на те, що вона “глуха й німа”: 
вона не промовляє жодного слова, усе говорить 
жестом… Я ось тут приношу ЦК комсомолу Біло-
русії свою вдячність, як і ті дари, котрі передали 
мої друзі. По-перше, ось Мітуса, автора “Слова о 
полку Ігоревім”. Перший актор і скоморх — робота 
кераміка Орлова. Ось кілька книг з історії — це в 
повчання білоруським видавцям: як українці іде-
ально видали своє мистецтво. Ця книга продаєть-
ся за долари. А ось... (показує свій портрет). Доля 
цього портрета. Знаєте, одного разу на виставці 
було... Одного разу, коли я був у моді на Україні, то 
на виставці одночасно з’явилось кілька (моїх) бюс-
тів, зроблених моїми друзями, і графіка, і живопис. 
І міністр, значить, пройшов і спитав: “Хто цей бо-
родач? Чому його так багато?” Примітивна назва. 
“Який Параджанов?”

Ну, там назвали “Мій далекий друг”. Після тре-
тього туру зникли всі портрети. І всі бюсти щезли. 
Залишився ось цей, якого я привіз сюди. Головою 
виставки була Яблонська. Вона весь час мучиться, 
що у неї широкі стегна. Вона весь час хоче схуд-
нути, але це їй ніяк не вдається. І от я кажу: “Як 
вам вдалося врятувати цей портрет?” А вона каже: 
“Знаєте, перший раз мене виручили стегна. Коли 
проходив міністр і хотів зняти портрет, я його при-
крила своїм задом”. Ось цей потрет, нашого диво-
вижного художника-графіка Якутовича. Я передаю 
його на пам’ять про мене і про Яблонську... Я по-
стараюсь перекладати вам фільм... Ви знаєте, коли 
Бондарчук мене спитав: “Сергію, чому ти вважаєш, 
що я провалився?”, я кажу: “От давай мені будь-
яку склейку, і я тобі доведу, що ти — не режисер. 
Ось, будь ласка, он там, перед дуелью П’єра з До-
лоховим, йде цей бенкет, де він висить, значить, з 
бокалами”. — “От, — каже, — нормальна склейка, 
значить, ось конфлікт виник”. — “Ні, — кажу. — 
Лазня! Маленька лазня на Арбатських завулках, де 
у П’єра запотівають окуляри. Він миє їх у холодній 
воді й знову надягає, і хтось виливає воду, і знову 
запотівають окуляри, і П’єр знову їх миє в холодній 
воді й знову надягяє, а потім відмив і вистрелив. 
Цього нема в Толстого? Ну то й що?! Адже якби 
був живий Толстой, він, може бути, залишив би цю 
сцену замість твоєї склейки чи сам би виписав, на 

свій манер, кінематографічну сцену, щоб передати 
стан, можливо, зовнішній, можливо, природно ви-
никлий, через те що П’єр готувався до дуелі. Дуель 
сама ілюстративна, і тому я особисто вважаю, що 
Софіко...”

Кажуть чомусь: “Є якась система Станіслав-
ського”. От я не тямлю, що це таке. Розумієте, 
треба глибоко дихати, якийсь текст говорити... 
А, можливо, можна мовчати, і це більше, ніж... І є 
інше. Є античний театр, який побудований на діа-
логах, є Шекспір, є взагалі пантоміма. Є кіномова. 
Значить, ми всеодно в полоні якихось кіноканонів. 
Чому має бути оголошений поза законом режисер, 
котрий говорить, що актор — не головний, а мож-
ливо, головний я сьогодні! Чому сьогдні мій “Гам-
лет” чи “Сповідь”, яка опубліковна зараз у всьому 
світі, сценарій, який я написав, його опублікували 
поляки, ісландці, “Кросспресспарк”, вічнозелене 
ревю абсурдної літератури12. Я взяв просто малень-
ку тему. Мені кажуть, що це нетипово. Нетипово! У 
Тбілісі цвинтар руйнують і перетворюють на Парк 
культури імені Кірова. Точно якраз — імені Кірова. 
Там працюють бульдозери, теодоліти, нівеліри, а я 
там організував 12 могил. Я проводжав своїх пред-
ків, розумієте, я проводжав білошвейок, проводжав 
терщиків. Виникли могили, а я ще живий, а там — 
парк… Розумієте? Я написав цей сценарій. Кажуть, 
він нетиповий (Paradzhanov, 2004). Для мене він ти-
повий, тому що це відбулося і в Києві, і, ймовірно, 
у всіх містах, через те що цвинтарі живуть 20 років. 
Далі. Це не тому, що це блюзнірство якесь або що це 
нетипово у світі. Можливо, інші країни та інші наро-
ди зберігають кладовища довше. Поки мені 46 років 
і я живий, я приходжу й бачу зруйноване кладови-
ще, а в каплицях скульптори роблять модні чеканки. 
Черева роялей, що валяються, я сприймаю як арфи, 
для того щоб самому вмерти у своєму дітищі. Здаю 
справу собі, що це просто скульптор купує старо-
модні роялі, виймає цю бронзу, щоб зробити модні 
чеканки для модного цвинтаря Сабуртало... Адже 
це також складності: як точно втриматися, якщо я 
митець. ...Чим можуть бути об’єднані “Андрієш”13 
і “Саят-Нова”? Я вважаю, що коли є митець, котрий 
може синтезувати дивовижне, прекрасне, то його 
треба негайно експлуатувати. Це повинен бути наказ 
ЦК, розумієте, — “викачати” з нього (його талант?), 
(зобов’язати його) робити фільми, наприклад... До 
речі кажучи, прислали б мене до Білорусії, де я міг 
би зробити фільм про Білорусію, тому що, крім вас...
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Ви, білоруси, ви що думаєте? Що декада у Мо-
скві представляє “Льон” у танці та “Бульбу”? Ви 
не праві. Є інше якесь коло, інше коло, дивовиж-
не коло, розумієте, на рівні містики якоїсь, для 
того щоб воскресити й “Слово о полку Ігоревім”, 
воскресити зараз, розумієте, і вашу обрядову по-
езію... Або Грузію, яка не може робити “Вітязя у 
тигровій шкурі”. І чому вірмени звернулися зараз 
до мене: робити “Давида Сасунського”?.. Імовір-
но, є клінічні якісь симпатії у художника на певній 
мові, на певному матеріалі розвивати свій талант, 
свій світ. До речі, література. Що таке література 
для мене сьогодні?.. Невже ви думаєте, я натискую 
кнопку — і буде злітати “Демон” у шифононово-
му, простроченому на “Зінгері” тюлі чи газі? Це 
смішно сьогодні ілюструвати так, як ілюструють 
класиків російських російські режисери. Це адже 
смішно сьогодні! Це дійде до патології, ви розу-
мієте? Адже подивіться, усю російську літературу 
екранізували, що залишилося? Що залишилося в 
російській літературі, назвіть один вагомий твір, 
котрий не ілюструвався. Адже що ще залишило-
ся! От я виділяю два фільми. З прочитання режи-
серського (Paradzhanov, 2004). Ось, будь ласка, на 
Україні... Значить, бракує, імовірно, того ставлення 
в митців, імовірно, того, що в кіно сьогодні назива-
ють геніальністю. Адже шукається кіногеній, який 
може. Це був Ейзенштейн, який умів дивовижно 
відкрити світ Олександра Невського. Він також 
статуарний, можливо, надмір бутафорський. Є ціла 
одна пластика того часу, де вона — естетичний 
факт. Ну, погляньте, що відбувається у світі? Що 
поляки зробили з “Паном Володиєвським”? Що 
може бути страшнішого, що може бути жахливі-
шого, примітивнишого й більш фашистського, ніж 
фільм “Пан Володиєвський”? Що це таке? “Огнєм 
і мечем” розмахують поляки й викликають, розумі-
єте, “привид пана Володиєвського”. Адже це сміш-
но. Подивіться усі картини на історичні теми. І 
“Хрестоносці”. Ось будуть робити ще багато філь-
мів. Провалився ж “Маленький принц” Екзюпері. 
Імовірно, ні — не несуть у собі художники хреста 
поетичного, не несуть світу свого, вони порожні, 
декоративні й ситі.Особливо от московські митці. 
Вони ситі, розумієте, через це у них весь час про-
вал за провалом. Якщо я не правий, назвіть мені 
твір за останній час, окрім “Начала”, де молодий, 
трепетний, провінціальний Панфілов... Провінці-
альний Панфілов з трепетом тюгівського глядача 

ще захоплений Жанною Д’Арк і намагається щось 
робити, і поєднує одне з ішим. Це адже дуже склад-
на проблема. Ми тут не вирішимо цього, це пови-
нно стати на порядок денний ЦК — для того, аби 
найвеличнішу російську кінематографію, особливо 
довоєнного періоду радянську кінематографію, во-
скресити й продовжити. Тому що загалом — тра-
гедія. Я з цього розпочав і можу цим закінчити. Я 
особисто передчуваю дивовижну кризу в радян-
ському кінематографі.

Він офіційний композитор картини. Він почав 
зі мною робити картину, але його любов до Вірме-
нії, він — турист, і він пішов у гори й не повер-
нувся до нас. А нам потрібно було робити картину. 
Це — Андрій Волконський14. Ось він тут, сидить 
у кінці. Він починав зі мною картину, і я дуже ра-
дий, що він побачив два останні кадри цієї карти-
ни.Тому що ми його розшукували і їх — Кафана і 
Зангезура. І нам повідомили, що такого композито-
ра Волконського на обліку не мають ні міліція, ні 
КДБ. Він пішов. Ми думали, він перейшов кордон 
на чужий бік, мабуть, перейшов через кордон. І він 
з’явився, нарешті, через три роки тут, у Білорусії 
(Paradzhanov, 2004).

Ну, ви знаєте щодо того, що я художник, у 
мене зараз дуже великі радощі, мене Флоренція 
запросила виставити свої роботи15 — живописні, 
кераміку, коллажі, узагалі — все, що десь щось 
таке з’являється, а в мене іноді з’являється також. 
Останнім часом у мене стали щезати роботи, і через 
те що найулюбленіші роботи щезають, я не можу 
їх відновлюваати. Я не знаю, це роблять друзі чи 
роблять просто випадково. Ось тут ви бачили колаж 
до фільму “Сповідь”. І от Любимов зараз дивив-
ся — приїздив спеціально16 — мої колажі до “Гам-
лета” — спектаклю, який я хотів ставити, але я не 
знайшов продюсера.

Адже світ, який оточував і впливав на поезію 
“Саят-Нови”, адже тут, можливо, й немає поезії як 
такої, поет тут не сидить, не мучиться, не вскакує 
вночі, не вдаряє для сміху в спинку ампірного кріс-
ла, вскакує й радіатор (так у стенограмі, очевидно, 
треба “радіоприймач”, або що) умикає — значить, 
музику Чайковського. “Чайковський” так “писав” 
музику17. І кликав чомусь потворного наперсника, 
розумієте, — замість гарного, чомусь. Дивно. От 
цей “Чайковський” — один з клінічних провалів. 
Мене повинні зрозуміти композитори. Невже тре-
ба стукати в поліроване червоне дерево, розуміє-
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те, з полум’ям і вскакувати вночі під грім, бігати 
босоніж... Це ж потворно! Це страхітливо! Це нам 
не потрібно! Це є зараз такий повоєнний біогра-
фічний фільм. От такі й політичні фільми на рівні 
“Червоного листя”18, співачок якихось із вар’єте, 
де революція мало не була опереткою. Адже йде 
серйозна розмова. Я розумію, наскільки я ризико-
вано виступаю. Але мене розізлив учора цей член 
ЦК, котрий мені погрожував: “Ви ще шість років 
не будуте працювати!” Ну, не буду я, знайдеться 
інша талановита людина, все рівно вона природно 
виникне десь. Просто кривдно, коли я не вмів ро-
бити фільмів — мені давали, а от коли я вмію — 
мені не дають. Розумієте, я більше заробляв тоді. 
Я зробив 5 фільмів: “Перший хлопець”, “Квітка на 
камені” тощо. Дуже пристойно заробляв, дуже. По-
тім, як тільки я зрозумів, що потрібно “моєму на-
родові” — у даному разі я не відрізняю українців, 
вірмен чи грузинів. Я вважаю, що це відбувається 
травма, велика травма. Я ввжаю, що коли тобі в 40 
років не довіряють як митцеві, то й на тому світі 
будуть не довіряти. Це точно. Розумієте... Тому я 
дуже вдячний, що... Ось ви акцентуєте, що “ху-
дожник”. Я вважаю, що ця картина менш усього 
повинна подобатися художникам. Вона подоба-
ється найбільше фізикам. Розумієте? І тому, коли 
я показував на фізичному факультеті у Єревані.. І 
курди, гірські люди, котрі живуть, так би мовити, 
тваринники (волопаси), і курди, значить, дуже емо-
ційні люди. Один дуже гарно сказав, можливо, це 
навіть неправда — я погано знаю фізику. Він мені 
сказав, виступаючи у вликій аудиторії, що от сучас-
на фізика не має такої формули, вона в стані пошу-
ку мрійливої формули, так от (сказав він): “Фільм 
Параджанова — це мрійлива формула мистецтва”. 
Ось так якось красиво... Може, він не фізик, а поет. 
Дуже точно він скзав те, що менні зрозуміло було, 
але так вишукано”. У цій промові, як і в побутових 
розмовах, Параджанов не щадив нікого: ні колег, 
ні друзів, ні своїх захисників і патронів — звичай-
но це пояснюють непозбутнім прагненням його 
до оригінальності й навіть паракдоксальності су-
джень. Цим, безперечно, пояснюється багато що, 
та не все (Paradzhanov, 2004).

З-поміж великої кількості імен, що він їх зга-
дав у цьому тривалому монолозі, лише кількох на-
звав у однозначно позитивному контексті. І серед 
них, крім Тарковського, С. Шахбазяна, С.Чіаурелі, 
О.Іоселіані, Л. Осики, Тенгіз Абуладзе, якому по-

щастило прорвати вузький горизонт “реалізму з 
префіксом соц-” і вийти за його межі — в “сюр...” 
“Якось до Тбілісі приїздив Володимир Микола-
йович Турбін, відомий літературознавець, з яким 
я товаришую, — розповідав через роки Т. Абула-
дзе в інтерв’ю з приводу прем’єри фільму “Пока-
яння” — картини, що “потрясла соціалістичний” 
світ. — Він проживав у мене. Одного разу він за-
пропонував мені піти до Кетусі Оракешвілі — жін-
ки, яка багато років провела на засланні, потім по-
вернулась і жила з того, що робила торби. Я не був 
з нею знайомий, просто знав, що є така. Ми пішли 
до Кетусі, і вона розповіла нам усю свою історію, 
усю. Говорила вона годин з п’ять. А оповідачка 
вона була блискуча. Поверталися ми пішки, йшли 
довго й не розмовляли — таке грандіовне враження 
справили спогади Кетусі. А ось коли ми вже піді-
йшли до дому, я спитав у Володимира Миколайо-
вича: “Як Ви гадаєте, якщо митець захоче повідати 
людям — через театр, або літературу, або кіно — 
усе те, що ми почули від Кетусі, чи достатньо для 
цього засобів тільки реалістичних? Чи необхідно 
вдатися до сюрреалізму, абсурду? Гротеску, фан-
тасмагорії?” Мені вдається, і в найтяжчі моменти 
ніяка сила не здатна знищити добро, творчість. 
Але історія настільки фантастична й абсурдна в 
багатьох своїх проявах, що засобами реалістично-
го мистецтва її неможливо відтворити повністю і 
достаменно — вона вимагає форми та стилю, які 
більш відповідають її суті. Ми робили фільм, сві-
домо поєднуючи в ньому “фантасмагорію”, умов-
ність з точними деталями. Практично за кожним 
епізодом у фільмі стоїть невигаданий факт, реальна 
людина” (Paradzhanov, 2004).

Можна було б, звичайно, посперечатись із мит-
цем щодо точності вживання понять. Під реаліс-
тичними засобами він явно має на оці життєподібні 
форми, “ізоморфні” зображення. Насправді, форми 
життя — це не лише події і факти довкілля, але й 
явища внутрішнього життя людини: її сни, марен-
ня, спогади, фантазії, мрії тощо.

Висновки. Як і завжди, “самоорганізація” — 
як процес! — виявилася аналогом “броунівсько-
го” руху. З аналогічними наслідками: заваруха — 
“Рух” — розруха:

– замість показної цнотливості — зухвала беа-
соромність; 

– замість святенницької безкорисливості в слу-
жінні музам — цинічна комерціалізація мистецтва;
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– замість позірного інтернаціоналізму — агре-
сивний націоналізм;

– замість “натхненної” компартійності — фа-
натичний антикомунізм та всезагальна “декомуні-
зація”;

– замість “соцреалізму” — сурогати сюрреалі-
заму та “принади” постмодернізму;

– замість вульгарного атеізму — фальшива на-
божність;

– замість язичницького поклоніння кумирам ко-

муністичної ідеології — варварське їх розрощення;
– замість вульгарного матеріалізму й епікурей-

ства — окультизм та містика;
– замість вихваляння всілякої “революційнос-

ті” — апологія конформізму та косерватизму…
Вихід із хаосу “самоорганізації” — формування 

організації як соціокультурних інститутів, здатних 
акумулювати позитивні складові народної само-
діяльності й спрямувти зусилля на втілення їх у 
життя.

1 Фігуровський М.М., білор. сценарист та режисер. (фільми “Годинник зупинився опоівноочі”, 1959; “Весняні грози”, 1960; 
“Скільки літ, скільки зим!”, 1966 та ін.)
2 Характерне для цього періоду життя Параджанова перебільшення. Названі організації ніяк не “втручалися”.
3 За іменем тодішнього головного редактора Держкіно СРСР І. О .Кокарєвої.
4 За іменем одного з редакторів Держкіно СРСР.
5 О. В .Романов — тодішній Голова Держкіно СРСР.
6 Характерні для Параджанова перебільшення. Насправді було так: першу серію переглянуло 58 млн глядачів (лідер прокату 
1966 р.), другу серію — 36,2 млн, третю серію — 21млн, четверту серію — 19,8 млн. Фільм здобув першу премію іноземної пре-
си Голлівуду, призи “Оскар” (1968), Москва (1965), Акапулько (1965), Венеція (1965), Сорренто (1973), Прага (1966) та інші.
7 Звичайне для Параджанова “перебільшення” (сплутування реального з уявним).
8 Варто всерйоз сприйняти це зізнання Параджанова. Фільми його, починаючи з “Тіней...”, справді дедалі більше статичні, тобто 
антикінематографічні. По суті, це вже не кінематограф (зображення руху), а всього лише живопис, зроблений з допомогою кіне-
матографічних засобів: світло, колір, плівка, статисти-актори (натурщики). У цьому, зрештою, й полягає персональний вклад у 
мистецтво Параджанова: він на практиці дослідив межі кіно й живопису (подібно, як свого часу дослідив теоретично межі поезії 
та живопису Ґ.-Е. Лесінг в “Лаокооні...”
9 Звичайне для Параджанова перебільшення.
10 Розглядалося кілька варіантів сценарію “Інтермецо”, останній — у співавторстві з П.Загребельним, тоді дуже впливовим секре-
тарем Спілки письменників Украєни, але жоден так і не був схвалений до постановки.
11 Звичайне для Параджанова сплутування реального та удаваного.
12 Твердження з числа характерних для Параджанова “перебільшень”.
13 Фільм С.Параджанова (1954, к/ст ім.О. П. Довженка) за одноім. казкою Ем.Букова “Про юного пастуха Андрієша, чарівну со-
пілку, боротьбу із злим чарівником Чорним Вихорем”. 
14 У титрах фільму значиться композитор Тигрян Мансурян.
15 Це повідомлення потребує ще додаткової перевірки.
16 Це повідомлення потребує ще додаткової перевірки.
17 Натяк на фільм І.Таланкіна “Чайковський” (1969, “Мосфільм”).
18 Фільм В. Корш-Сабліна (1958, “Білорусьфільм”).
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Аннотация. Исследование посвящено анализу художественных явлений в период “перестройки и гласности” 
(1985–1991 рр.) и раскрывает вопрос основных проблем в это историческое время. 

В период “перестройки и гласности” в отрасли культуры процесс “информационного насыщения” приобрел 
характер заполнения “белых пятен”. Массово начинают публиковаться запрещенные и забытые произведения — 
“произведения из ящика”, к кинопрокату также приходят “фильмы c полки”, на библиотечные абонементы воз-
вращаются многочисленные “книги из спецфонда”. Начинают перепечатываться произведения, которые раньше 
выходили лишь в самиздате. Также возвращаются в художественный обиход явления, признанные советским ре-
жимом “нежелательными”, “чужими” или даже “враждебными” — как с идеологической, так и с сугубо художе-
ственной стороны (поэтический, живописный, скульптурный, театральный и тому подобный “авангард” начала 
ХХ-го века).

Ключевые слова: культура, искусство, информация, общественное сознание, перестройка, гласность.
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Serhii Bezklubenko
Cultural Processes of “Time of Perestroika and Glasnost”

Summary. This article analyses artistic phenomena in the period of «perestroika and glasnost» (1985–1999) and reveals 
the question of the main problems in that historical period.

In the period of «perestroika and glasnost» in the cultural industry, the process of «information saturation» acquired the 
character of filling in «white spots». The forbidden and forgotten works, «works from the box», start mass-publishing, «films 
from the shelf» come to film distribution, numerous «books from a special fund» return to library subscriptions. Works that 
previously appeared only in samizdat are reprinted, phenomena recognized by the Soviet regime as «undesirable», «alien», 
or even «hostile» are returned to art – from both the ideological and purely artistic sides.

 The fall of the Iron Curtain played a major role in the rapid disintegration of the official quasi-communist ideology. 
Information - the most devastating weapon - destroyed the «wall», which passed through the feelings and opinions of people.

Information on the real state of things outside the USSR «leaked out» through various channels. Previously blocked 
truthful information gushed out in full flow both from external and internal sources quickly acquiring the size of the «critical 
mass», starting an uncontrollable «chain reaction», which led to «information explosion». 

This «explosion» transformed - not to say deformed - the public consciousness, people acquired the opportunity to know 
everything about themselves and their history, and the process of «information saturation» began in the culture and art 
industry.

Keywords: culture, art, information, public consciousness, restructuring, publicity.

Стаття надійшла до редакції 23.05.2019 



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

126
© Ярослава Левчук, 2019

ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА 
КОДИМЩИНИ В ПРОСТОРІ ЕТНОФЕСТИВАЛЮ

Левчук 
Ярослава Миколаївна 
кандидат філологічних наук,
Інститут культурології 
Національної академії
мистецтв України, Київ
levchuchok@gmail.com

Левчук 
Ярослава Николаевна
кандидат филологических наук,
Институт культурологии 
Национальной академии 
искусств Украины, Киев
levchuchok@gmail.com

Yaroslava Levchuk 
Ph.D., Institute for Сultural Research 
of the National Academy 
of Arts of Ukraine, Kyiv
levchuchok@gmail.com

Анотація. На прикладі етноекофестивалю “Кодима-фест” 
проаналізоване явище фестивалю як культурно-мистецька сукуп-
ність різних форм взаємодії в просторі традиційної культури. Важ-
ливою особливістю цієї культурно-мистецької події є ініційоване 
організаторами дослідження місцевими вчителями та дітьми регі-
ональної специфіки традиційної культури, зокрема дитячої субкуль-
тури, та впровадження цих польових досліджень у фестивальний 
простір та педагогічну шкільну та дошкільну практику. Таким чи-
ном відбувається водночас дослідження й актуалізація традицій-
ної культури західного Поділля в сучасному культурному просторі, 
створюються нові культурно-мистецькі проєкти з використанням 
синергії колективного та індивідуального знання та забезпеченням 
таким чином “буття людини в культурі”. 

Ключові слова: традиція, етнофестиваль, українська дитяча 
субкультура, гра.

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій. 
Етнофестивалі — це надзвичайно дієва форма неінституційної 
актуалізації елементів народної культури в сучасний простір, 
започаткована в Україні в першому десятилітті ХХІ століття. 
Саме етнофестивалі значною мірою спровокували своєрідний 
попит на традиційну субкультуру, створили простір для куль-
турних стартапів, що дало можливість культурно-мистецьким 
інституціям та громадським об’єднанням, загальноосвітнім і 
мистецьким школам, а також дошкільним закладам безпосеред-
ньо увійти в поле впливу автентичної традиційної культури.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню феномену 
мистецьких фестивалів загалом присвячені праці А. Мень-
шикова, Г. Хроми, І. Сікорської, К. Давидовського, С. Волко-
ва. Проблеми формування і розвитку фестивальної культури в 
Україні висвітлені в дослідженнях О. Дьячкова, О. Зінькевич, 
А. Мізітової, І. Сікорської, Ю. Чекан, О. Чапалова, К. Жигуль-
ського, С. Зуєва, Д. Зубенко, К. Рєзнікова, А. Пискач, М. Швед, 
С. Виткалова, А. Фурдичко та ін. Існує декілька варіантів кла-
сифікації етнофестивалів. Найдоцільніше їх класифікувати за 
змістовим наповненням: музичні — вокальні та інструмен-
тальні (фестивалі оркестрів та ансамблів народних інструмен-
тів і окремих інструментів (Кобзарська трійця)); танцювальні; 
мистецькі з окремого виду ремесла (гончарство, ковальство); 
гастрономічні; етнофестивалі-комплекси, локації яких містять 
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усі або декілька перелічених вище видів. Як вважає 
С. Чернецька, “згідно з функціональним призна-
ченням, вони поділяються на фестивалі-конкур-
си, фестивалі-огляди, фестивалі-ярмарки. Також 
відповідно до зазначених у статутах кожного із 
форумів вікових категорій учасників, вони поді-
ляються на “змішані” (для різних категорій насе-
лення: діти, молодь, люди середнього та старшого 
віку), фестивалі для молоді, а також окремо дитячі” 
(Chernetska). Нині в Україні діють два типи відпо-
відних фестивалів: форуми, що мають постійну 
локацію проведення, та так звані “мандрівні”. На 
думку фахівців, фестиваль є ефективною технологі-
єю, яка допомагає вирішувати художньо-естетичні, 
соціально-педагогічні та економічні завдання, реа-
лізуючи особистісну, соціальну, креативну функції 
культури (Сивурова Л. П.). Відтак, фестиваль стає 
чинником залучення певної місцевості як повноцін-
ного культурного суб’єкта до світового культурного 
простору. Сергій Фоменко (Фома), лідер рок-гурту 
“Мандри”, уважає, що “українські фестивальні по-
чинання є позитивним, правильним, вчасним і ко-
рисним процесом для нашої країни… Важливість 
фестів виходить за суто музичні межі. Адже всі їхні 
завдання можна об’єднати поняттям “культура”. …
Культурний рух і розвиток… забезпечує в суспіль-
стві обмін інформацією та енергією… Будь-яка кра-
їна починається з культури” (Samoshyna, 2010).

Метою дослідження є розгляд характерних 
особливостей регіональних етнофестивалів на при-
кладі культурно-мистецької події “Кодима-фест”, 
аналіз структурних та концептуальних здобутків, 
виявлених цією подією. Серед них: започатковано 
наукове дослідження підготовки фестивалю як фор-

ми та чинника вивчення регіонального культурного 
простору з метою актуалізації власних культурних 
констант. Завдяки пошуково-дослідницькій скла-
довій фестивалю були накопичені значні матеріали 
до дослідження матеріально-культурної спадщи-
ни Південного Поділля, зокрема, щодо специфіки 
місцевої ігрової традиції як складової традиційної 
дитячої субкультури Кодимщини. Відтак акту-
альність зазначеної теми визначає потреба дослі-
дження та популяризації цього досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазвичай етнофестивалі мають подібну структуру. 
Це велика сцена, на якій відбуваються виступи ет-
норокгуртів; мала сцена — виступи автентичних 
первинних та вторинних фольклорних гуртів; тан-
цювальна сцена, на якій проводять інтерактивні ви-
ступи-майстеркласи з народних танців; кобзарська 
сцена; дитячий простір. Можна назвати найбільш 
репрезентовані на етнофестивалях складові тради-
ційної української дитячої субкультури: дитячий 
фольклор (ігровий та пісенний), меншою мірою 
народна іграшка, народний дитячий одяг та його 
сучасні видозміни й варіації, ремесла (майстер-
класи), а також обов’язковою складовою є ярмарок 
майстрів з різних народних ремесел — лозоплетін-
ня, вишивки, соломоплетіння, різьбярства, ткацтва, 
писанкарства, ювелірного, ковальства, гончарства, 
виготовлення намиста та прикрас, народної іграш-
ки. Останнім часом спостерігається потужний 
розвиток напряму моделювання стилізованого та 
автентичного народного строю та костюму для до-
рослих та дітей. Відтак фестивальний простір є од-
ночасно майстернею для передачі досвіду між май-
страми, а також майстром і потенціальним учнем, 
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імпульсом до зародження нових культурно-мис-
тецьких проєктів та основним місцем реалізації 
вже існуючих культурних ініціатив. За Яном Вал-
сінером, культурний процес характеризується ціле-
спрямованим вирощуванням ознак або властивос-
тей об’єктів у процесі їхнього розвитку (Valsiner, 
2006, 8). Серед найважливіших об’єктів культурно-
го впливу — діти. Культивування дитячого куль-
турного середовища має безпосередній вплив на 
формування сучасного культурного простору.

З сучасних етнофестивалів особливо вирізня-
ється етноекофестиваль “Кодима-фест”, започатко-
ваний у червні 2016 року в селі Івашків Кодимського 
району Одеської області. Це масштабний культур-
ний захід на території північної Одещини. Провід-
на ідея етноекофестивалю “Кодима-фест” — від-
родження регіональної традиційної культури у всіх 
її аспектах, застосування культурного явища фес-
тивалю як засобу пізнання свого краю, поєднання 
в одному просторі пізнання традиційної культури 
Південного Поділля, модернових музичних фолк-
напрямків та елементів сучасного екосвітогляду.

Окрім того, надзвичайно важливою мотиваці-
єю локальних громад для проведення етнофести-
валю є його вплив на розвиток туристичної сфери 
й тим самим представлення малої громади на рів-
ні області й країни. Саме це зумовило підтримку 
“Кодима-фесту” на всіх рівнях влади — селищної, 
міської, районної та обласної. З інтерв’ю з головою 
Кодимської районної ради: “Тут був рубіж великих 
держав — Османської імперії і Речі Посполитої. У 
цьому селі деякі райони називаються по-козацьки, 
наприклад, П’ята Сотня, де, відповідно, жили коза-
ки. Пів села Івашків носить польське коріння… Цей 
етнофестиваль почав досліджувати й відроджувати 
історію краю… Нам треба пробудити громаду, щоб 

громада розуміла, що не держава повинна мені 
щось, а я повинен спочатку для держави зробити... 
Відродження України почнеться не з Києва, а з та-
ких сіл, як Івашків, Кодима. Якщо ми на місці не 
зробимо Україну вільну, незалежну, то ніхто ніколи 
не зробить. На прикладі Івашкова ми хочемо пока-
зати, що це можна зробити”. (Kachur) Значні кошти 
на підтримку фестивалю були надані держструкту-
рами різних рівнів та місцевими приватними під-
приємцями. Представники місцевої влади неодно-
разово засвідчували важливе значення фестивалю 
для культурно-мистецького, економічного розви-
тку регіону, його туристичного потенціалу, нового 
поштовху для освітніх проектів. Відзначався вплив 
цієї події на згуртованість громади. Безпосередню 
участь у розробці концепції фестивалю та її впро-
вадженні брали також столичні наукові інституції 
(Інститут культурології НАМ України та Музей 
Івана Гончара).

Отже, далі йтиме мова докладніше про спе-
цифіку та локації етноекофестивалю. Фестиваль 
відкривається видовищною ходою фольклорних 
гуртів-учасників у автентичному вбранні під му-
зичний акомпанемент та спів. У назвах локацій ви-
користаний місцевий діалект, відчутний міжкуль-
турний вплив, оскільки на півночі район межує з 
Вінницькою областю, а на заході — з Молдовою. 
“Котруца” — дитяча галявина (у перекладі — ма-
ленька ніша-тайник у печі), “Клака” — екомайдан-
чик (клака — толока, традиція робити щось гур-
том), “Котуня” — традиційна кухня (місцева назва 
літньої печі, споруджується на подвір’ї), що надає 
їм екзотичності для відвідувачів і відчуття прина-
лежності власної субкультури до ширшого куль-
турного простору для місцевих. 

У 2016–2017 роках музичне наповнення голов-
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ної сцени складали виступи фольклорних колекти-
вів та етнорокгуртів України (“Хорея Козацька”, 
“Русичі”, “Друже музико”, “PoliКарп”, “Сільська 
музика”, Сашко Лірник, інструментальна капе-
ла “Надобридень”, дитячий колектив “Орелі”), а 
також Молдови та Польщі, самобутніх місцевих 
фольклорних гуртів і козацькі розваги. Екомайдан-
чик “Клака” пропонує лекції про сучасні техноло-
гії екобудівництва й природного біодинамічного 
землеробства. Для фестивалю збудували макети 
регіональних хат з етнічним оздобленням усеред-
ині, сформувавши окремий простір традиційної 
кухні “Котуня”, який представляє особливості міс-
цевої гастрономічної культури (серед власне міс-
цевих страв — лисогірські нудлі, пизи, паланиці з 
бринзою, вараниці з горіхово-часниковою мачан-
кою, кисіль “виганяйло”, баба нєгру, каша-ляпа, 
душики, манзарі) (Kachur). Усі страви готують на 
живому вогні й у літніх печах (відповідно до на-
зви локації). Приготування супроводжується до-
кладною інтерактивною розповіддю про специфіку 
виготовлення та вживання окремих страв, зокрема 
обрядових, наприклад, обрядового хліба на весілля 
та похорон, а також спеціального хліба, який випі-
кали й зараз виготовляють зі спеціальними замов-
ляннями на проводи в армію “на життя”, “щоб куля 
не влучила”. На Кобзарській галявині звучать ви-
ступи кобзарів та лірників, які знайомлять глядачів 
з древніми народними мелодіями та їх сучасним 
аранжуванням, виконуваним на реконструйованих 
старосвітських бандурах і лірах. 

На малій сцені в 2017 р. було презентовано 
фрагменти весільного обряду різних сіл Кодимщи-

ни, зафіксовані зокрема й завдяки роботі фейсбук-
груп, та автентичні весільні строї, прикраси й 
атрибути. Музичною особливістю святкової етно-
культурної традиції цієї місцевості є духові орке-
стри — неодмінний атрибут кодимських весіль. 
Грати на духових інструментах традиційну музику 
досі навчають по школах, діють не лише дорослі, 
а й дитячі духові оркестри “Іващани” та “Бетута”. 
Ярмаркова локація фестивалю поки незначна, хоча 
етнофестиваль як значна культурно-мистецька по-
дія має стати поштовхом для розвитку місцевих ре-
месел — гончарства, плетіння з рогозу, створення 
писанок, ляльок та витинанок. 

На дитячій галявині “Котруца” відбуваються ви-
ступи дитячих фольклорних колективів, майстер-
класи з традиційних народних ремесел, ігор, тан-
ців, дитячих забав. Простір галявини структуро-
ваний та декорований малими архітектурними 
формами (курені, лабіринти з кукурудзи, замки з 
солом’яних тюків) та інтерактивними скульпту-
рами тварин з сіна та соломи, виготовленими сту-
дентами Одеського художнього училища імені 
Грекова. Тут діти граються у традиційні ігри, які 
були віднайдені завдяки пошуковій роботі в селах 
Кодимського району. Серед них є власне місцеві: 
“Бочка”, “Коза”, “Полянки”, “Бурячки”, “Блошки”, 
“Копане масло”, “Черчик”, “Невід”, “Сліпий за-
єць”, “Баранець”, “Киш-киш горобець”, “Віночок”, 
а також ігри, властиві й іншим етнографічним регі-
онам (“Жмурки”, “Довга лоза”, “Кепкур”, “Знаме-
но”, “Коблик”, “Клубочок”, “Свинки”, “Горюдуб”, 
“Сліпий”, “Квочка”). 

“Кодима-фест” — не лише новий простір для 
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творчої реалізації самодіяльних гуртів. Автори ідеї 
фестивалю та розробники його концепції Дмитро 
та Надія Скорики створили цей проект не лише як 
розважальний захід, а, насамперед, як простір для 
дослідження, відродження і популяризації місцевої 
культурної спадщини. Дмитро Скорик зауважив: 
“Фестиваль “Кодима-фест” був задуманий не про-
сто подією одного чи двох днів. Протягом року 
вся галузь освіти, культури й інші служби району 
були задіяні в тому, щоб розкопати наше коріння, 
освітяни вивчали і фіксували обряди, звичаї; діти 
ходили по селах і розпитували старих людей. Це 
сколихнуло весь район. На дитячому майданчику 
ви побачите, що діти стали грати в ігри, які були 
забуті взагалі, в ігри, у які грали прадіди й праба-
би сто та двісті років тому” (Kachur). Проведенню 
фестивалю передувала кількарічна пошуково-до-
слідницька робота з пізнання унікальної тради-
ційної культури Південного Поділля із залученням 
районної влади, учителів та учнів сільських шкіл. 
Цей етнофестиваль чи не єдиний існує у своєму 
природньому вигляді та є результатом ґрунтовних 
польових досліджень.

Ініціативною групою у соціальних мережах 
(Facebook) було організовано віртуальний дослід-
ницький простір, фокус-групи, присвячені окре-
мим складовим місцевої традиційної культури (об-
рядовість, зокрема, весільна, традиційне вбрання, 
місцева кухня, фольклор Кодимщини, традиційна 
музика, традиційна дитяча субкультура Кодим-
щини). У цих фейсбук-групах були поширені за-
питальники, до участі в групах залучені вчителі, 
учні й активні місцеві мешканці, науковці-фахівці 
з окремих складових традиційної культури. Спе-
цифіка фейсбук-груп давала можливість онлайн-
коментування зібраних матеріалів, обговорення та 

вдосконалення пошукової роботи, а також ілюстру-
вання фото та відеоматеріалів. Зібрану інформа-
цію використовували в організації фестивального 
простору, зокрема у локаціях “Весілля”, “Котуня” 
та “Котруца — дитяча галявина”. Було реконстру-
йовано близько 30 регіональних дитячих ігор. Зна-
чна кількість цих ігор не лише була представлена 
на фестивалях, а й залучена до шкільної програми. 
Велика кількість матеріалу, особливо відеозйомки 
була зроблена самими дітьми. Участь учнів у експе-
диціях — це одна з надзвичайно ефективних форм 
не лише актуалізації традиційної культури в сучас-
ному середовищі, а й самоідентифікації дитини як 
представника певної культурної спільноти. Мета 
такої експедиції не лише записати цікавий фоль-
клорний матеріал, а й дослідити саме культурне 
середовище побутування фольклорних творів, ви-
явлення контексту виконання того чи іншого твору, 
його місце в обрядовій системі, передумови зник-
нення чи тривалого існування окремих складових 
традиційної культури. Окрім цього, надзвичайно 
важливим є особистий досвід спілкування з носі-
єм традиції, емоційна складова цього спілкування, 
саморефлексія отриманої інформації, мотивована 
цією емоційною складовою.

Традиційні ігри, зібрані на Кодимщині, є ефек-
тивною формою опанування комунікативними на-
вичками як засобом непрямої інкультурації особис-
тості. За М. Осориною, “у молодшому шкільному 
віці проблема самоактуалізації — це проблема того, 
у якому образі й у яких вчинках найбільш безпечно й 
ефективно можна явити себе людям у якості актив-
ного учасника соціальних ситуацій. Найбільш слаб-
кими й вразливими сторонами особистості дитини 
в цей період є її комунікативна недосвідченість, 
сором’язливість, невміння одномоментно врахову-



131

ЯРОСЛАВА ЛЕВЧУКISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

вати кілька ситуативних чинників, недостатня пси-
хічна регуляція, що не дозволяє паралельно здій-
снювати два процеси — контролювати свої емоції 
та прораховувати свої дії і слова” (Osoryna).

 Відтак актуалізація у сучасному культурному 
просторі ігрового компоненту традиційної дитячої 
субкультури є на часі, адже містить значний кому-
нікативний потенціал. Головна особливість тради-
ційної дитячої ігрової культури полягає в тому, що 
в ігровий простір потрапляють діти декількох віко-
вих груп, тим самим забезпечуючи процес перене-
сення комунікативних відкриттів, накопичених на 
етапі споглядання процесу гри (3–5 років), на по-
бутові ситуації безпосередньої участі в грі в стар-
шому віці. Традиційна дитяча субкультура виділяє 
певний набір “важких”, але регулярно відтворюва-
них комунікативних ситуацій, для яких вона роз-
робляє стійкі, стереотипні стратегії “правильної” 
поведінки, забезпечені відповідними словесними 
кліше. Передбачається, що ці стратегії відомі всім 
представникам дитячої субкультури. Наприклад, 
щоб обрати ведучого в грі, потрібно скористатися 
лічилкою: 

Кулібок, кулібок — маленькії ніжки, Ми тебе кор-
мили, ми тебе поїли. На ножки поставили,танцювать 
заставили... Танцюй, танцюй, скільки хоч, вибирай 
кого захоч... 

(Записано Т. Харковенко від Москалюк Г. М., 
жительки села Баштанків, 1947 р.н., оприлюднено 
у Фейсбук-групі 26.03.17).

Одна з когнітивних особливостей лічилки — її 
можлива прогностичність. Прорахувавши наперед 
кількість ходів лічилки, вибір можна передбачити 
наперед, якщо не діє правило починати з себе. У 
локальній грі села Баштанків Кодимського р-ну 
Одеської обл. “Що є, то моє!” вибирали головного 
(ведучого): “Головний відвертався від дітей. Діти 

сиділи на лавочці й швиденько клали щось у кише-
ні (чи то камінчик, чи листочок, чи грудочку землі). 
А як повезе — у когось був кусочок цукру, цукер-
ка — то кусочок цукру, цукерку). В однієї дитини в 
кишені не має бути нічого. Головний повертався до 
дітей і казав: “Шо є, то моє!” Підходив до дитини 
й клав руку до кишені. Дістав, що там було. Якщо 
він знаходив щось, то продовжував бути головним, 
а якщо ні — то та дитина, у якої нічого не було в ки-
шені, ставала головною. Кусочком цукру, цукеркою 
ділилися з усіма”. У цій складній ігровій ситуації, 
за умови чіткого дотримання правил, формується 
механізм налагодження успішної комунікації та 
зміни ролей. 

В іграх, зафіксованих на Кодимщині, присутні 
всі складові комунікації — комунікативна, інтер-
активна й перцептивна. Наприклад, у відомій грі 
“Платочка” (інші назви “хусточка”, “вузлик”), запи-
саній Т. В’язовою та Т. Харковенко й оприлюдненій 
7.04.17, особливо виразними комунікативними скла-
довими є інтерактивна (взаємодія між індивідами, 
що спілкуються, обмін діями) й перцептивна (про-
цес сприйняття і пізнання один одного учасниками 
комунікації та встановлення на цій основі взаємо-
розуміння). Діти сідають у коло, один з учасників 
з хусточкою бігає навколо й підкидає її непомітно 
комусь із гравців. Хто помітив хусточку, хапає її і 
наздоганяє ведучого до того місця, що сидів сам. 
Наздогнав — сідає сам, не наздогнав — стає веду-
чим. Якщо учасник не запримітив, що йому кинули 
платочок, то ведучий, оббігши коло, стукає йому по 
спині зі словами: “Стуки, стуки, квочечка”. Тоді цей 
учасник сідає в середину кола. Гра закінчується тоді, 
коли в колі залишається двоє учасників. Усі, хто ста-
ли квочечками, вишикуються в колону ззаду веду-
чого. Хтось запитує: “Що цій квочечці зробити?”, 
ведучий придумує якесь смішне завдання, яке кожен 
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має виконати. Приблизний зміст завдань: присісти 
кілька разів, заспівати пісеньку, пострибати, розка-
зати вірша, покукурікати, поцілувати сусіда. 

Якщо ж виникає конфлікт, у дію вступають фор-
мули його подолання — мирилки. За комунікатив-
ним сценарієм, для примирення треба при свідко-
ві зачепитися мізинцем за мізинець і, похитуючи 
з’єднаними руками, проказати:

Мир-миром! Пироги з сиром, Варенички в мас-
лі, Ми дружечки красні — Помирімося!

(Записано від Трунко О., жительки села Шер-
шенці Кодимського району Одеської області, 1981 
р.н., оприлюднено у Фейсбук-групі 14.05.19).

Ребром долоні свідок повинен “розбити” зче-
плення мізинців, колишні вороги мають обнятися, і 
з цього моменту вважається, що запанував мир.

Таким чином, проблемна ситуація ритуалізу-
ється, їй надається напів ігровий статус ситуацій, 
що вирішуються за загальноприйнятими правила-
ми. Це дозволяє кожному учаснику конфлікту для 
вирішення типових комунікативних завдань вико-
ристовувати традиційні стратегії та словесні фор-
мули, які треба просто знати. Тому діти молодшого 
шкільного віку, зазвичай, орієнтовані на те, щоб 
спостерігати й запам'ятовувати традиційні при-
йоми поведінки у “важких” ситуаціях. Описаний 
підхід є засадничим для традиційної дитячої суб-
культури й реалізується у різних формах. Його суть 
полягає в тому, що психологічно несформованій і 
соціально недосвідченій особистості пропонується 
скористатися загальновживаними способами здій-
снення своїх соціально-психологічних потреб, спи-
раючись на запропоновані “культурні милиці”.

Цю ж роль виконують і словесні маркери ета-
пів гри. Наприклад, у грі “Цепки” (оприлюднена 
Людмилою Романенко, 9 березня 2016 р. 21:08, 
1955 р. н., с. Огіївка Гайсинського р-ну Вінницької 

обл., після закінчення ОДУ (нині ОНУ) ім. Мечни-
кова в 1978 р. проживає в м. Кодима Одеської обл.) 
“Цепки, цепки!” — учасники гри розбивалися на 
дві команди, члени яких брались міцно за руки, 
утворювали ланцюг і ставали навпроти на певній 
відстані. “Цепки, цепки!”, — гукає одна команда. 
“Ковані!”, — у відповідь. “Ким вас розбити?” — 
“Петриком!” Тоді названий гравець з протилежної 
команди з розгону намагається “розірвати” ланцюг 
суперників, обираючи його найслабшу ланку, на 
його погляд. Якщо йому це вдалося, то він забирає 
одного учасника у свою команду, якщо ж ні — сам 
залишається в команді суперників. Гра продовжу-
ється, але “водить” уже протилежна команда. Пере-
магає команда, у якій на час завершення гри най-
більша кількість учасників.

Ці словесні маркери контролюють перебіг ігро-
вої комунікації, тримають її в жорстких часопросто-
рових межах, дозволяючи незначні варіації. Напри-
клад, у грі “В Бобра” ведучий промовляв: “Бобре, 
бобре, заховайся добре, бо як спійму, шкуру здійму, 
поведу до пана — зроблю барабана. Я вже йду!”, 
і починав пошуки учасників гри. Вони ж повинні 
були непомітно від нього вибігти зі своєї схован-
ки й “застукатись” на тому місці, де він “бобрав”: 
“Тук-тук, я вже є !” (оприлюднено Л. Романенко, 
1955 р. н., м. Кодима Одеської обл.)

Усі згадані в статті, а також інші дитячі ігри 
Одещини, записані й оприлюднені учасниками 
Фейсбук-групи “Традиційна дитяча субкультура 
Кодимщини”, були апробовані в шкільній педаго-
гічній практиці, а потім ці учні вже як носії ігрової 
традиції проводили майстер-класи з ігор на дитячій 
галявині “Котруца” на “Кодима-фест”, розширюю-
чи таким чином межі культурної традиції. 

Специфіка сучасної дитячої субкультури витіс-
няє з ужитку такі ігри, замінюючи реальний світ 
гри віртуальним. Правила ігор втрачаються. Щоб 
їх відновити в дитячому середовищі, потрібен ка-
талізатор, імпульс, джерело інформації, простір, 
спроєктований для гри. Саме таким культурним 
простором стають етнофестивалі. 

Висновки. Явище фестивалю може трактувати-
ся як культурно-мистецька сукупність різних форм 
узаємодії в просторі традиційної культури і як 
спільна перманентна гра всіх учасників фестива-
лю, обмежена певними часопросторовими межами 
та правилами (дрескод, інтерактив та ін). Надзви-
чайно важливим не лише для гостей фестивалю, 
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а, насамперед, для організаторів є момент причет-
ності до дослідження та популяризації автентичної 
традиційної культури регіону. Участь дорослих, а 
особливо дітей, у культурно-мистецьких транс-
формаціях є важливим чинником формування їх-
нього культурного рівня та громадянської позиції. 
Як відомо пізнання у взаємодії з іншими людьми 
“тут-і-тепер”, узаємодії між однолітками та між 
поколіннями. Міжособистісна взаємодія формує 
комунікативні структури, які об’єктивуються й ста-
ють фундаментом для міжкультурних комунікацій. 
Актуалізовані у фестивальному просторі культур-
ні механізми починають виходити за його межі, 
створювати нові культурно-мистецькі проекти, ви-
користовуючи синергію колективного та індивіду-
ального знання, забезпечуючи таким чином “буття 
людини в культурі”. 

Відтак соціально-культурна комунікація по-
стає як чинник суспільної динаміки, як синергія 

традиційної та сучасної культури, інтенції окре-
мої людини й громади у творенні локального 
культурного простору. Успішним прикладом такої 
узаємодії є етноекофестиваль “Кодима-фест”. До 
створення цієї події-явища долучилося широке 
коло представників громади та державних інсти-
туцій, науковців, музеєзнавців. Проведена значна 
пошуково-дослідницька робота дітей і дорослих 
для формування власного культурного середовища. 
У назвах локацій були використані місцеві нарати-
ви (діалектизми “котруца”, “котуня”). Фестиваль 
представлений на інших культурно-мистецьких по-
діях (“Мистецький Арсенал”, “Країна мрій”). Важ-
ливо й надалі дотримуватися власної концепції, не 
втратити унікальну властивість “Кодима-фесту” 
як дослідницького та популяризаторського центру 
традиційної культури північної Одещини (Півден-
ного Поділля).
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Левчук Ярослава Николаевна
Традиционная украинская детская субкультура Кодымщины в пространстве этнофестиваля

Аннотация. На примере этноэкофестиваля “Кодыма-фест” проанализировано явление фестиваля как 
культурно-художественной совокупности различных форм взаимодействия в пространстве традиционной 
культуры. Важной особенностью этого культурно-художественного события является инициированное органи-
заторами исследование местными учителями и детьми региональной специфики традиционной культуры, в част-
ности детской субкультуры, и внедрение этих полевых исследований в фестивальное пространство, а также в 
педагогическую школьную и дошкольную практику. Таким образом происходит одновременно исследование и акту-
ализация традиционной культуры западного Подолья в современном культурном пространстве, создаются новые 
культурные проекты, используя синергию коллективного и индивидуального знания, обеспечивая таким образом 
“бытие человека в культуре”.

Ключевые слова: традиция, этнофестиваль, украинская детская субкультура, игра.
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Yaroslava Levchuk 
Traditional Ukrainian Children Subculture of Kodyma Land in the Space of the Ethno Festival

Summary. The article describes the phenomenon of traditional children subculture as a space of identity inculturation, 
the ways and forms of using the components of the traditional Ukrainian children subculture in the modern museum space, 
in particular, in the concept of the ethnoecological festival «Kodyma-fest».

The challenges of modern Ukrainian society determine the research relevance. Many cultural institutions are changing 
the methods of working with the child audience, focusing on both the needs and requests of a child aiming to attract the child 
as an active cultural space figure to form their national identity. The subject of the study is the communicative properties of 
the components of the traditional Ukrainian children subculture, their application in the modern festival space. 

The article aims at studying the peculiarities of regional ethnoecological folk festivals. The author describes the 
structural and conceptual achievements of the «Kodyma-fest» festival, analyses the use of social networks as a form of 
research on the ethnocultural heritage of the Southern Podillia and the inclusion of these materials into the festival space. 
The topic relevance determines the need for research and the ethnoecological popularization of this experience.

The results of the study can be used in the concepts and practices of the Ukrainian cultural and educational centres, 
public organizations and state institutions in organizing cultural and educational measures for the wider use of the 
components of the traditional Ukrainian children subculture.

Keywords: tradition, folk festival, Ukrainian child subculture, game.
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Анотація. На базі культурологічного методологічного інстру-
ментарію здійснено аналіз тенденцій Європейського року культурної 
спадщини в Україні. Основну увагу приділено проблемам удоскона-
лення правових механізмів охорони культурної спадщини, діяльності 
громадських організацій щодо захисту вітчизняної культурної спад-
щини, співпраці державних та недержавних організацій України з 
ЮНЕСКО, Радою Європи та ЄС у сфері збереження та популяри-
зації культурної спадщини, зазначена роль культурної спадщини як 
складової стратегії культурної дипломатії. У статті проаналізо-
вано як традиційні заходи культурологічного спрямування, так і нові 
інтелектуальні майданчики осмислення проблем культурної спад-
щини. Висвітлено роботу щодо порятунку культурної спадщини на 
тимчасово окупованих територіях і в Криму та повернення в Украї-
ну втраченої спадщини з інших країн.

Ключові солова: культура, спадщина, культурна спадщина, 
громадянське суспільство, демократія, культурна ідентифікація, 
культурна дипломатія. 

Актуальність обраної теми зумовлена потребою саме 
культурологічної аналітики проблем культурної спадщини. 
Адже формуванню культурології як наукової дисципліни спри-
яв своєрідний методологічний перетин блоків історичних, сус-
пільних і гуманітарних дисциплін. “Культурна революція” в 
галузі методології відбулася не на матеріалі традиційної історії 
культури як історії подій і діяльності конкретних діячів. Ак-
цент було зроблено на аналізі формування та еволюції тради-
цій, звичаїв, норм, цінностей у контексті історії повсякденного 
життя. Соціокультурні трансформації сучасності призвели до 
переосмислення самого розуміння культури, принципів уза-
ємодії між різними культурами, їхніми компонентами й куль-
турними спільнотами. 

Тому мета даної статті — з позицій культурології розгля-
нути проблеми вітчизняної культурної спадщини в контексті 
світових тенденцій з нагоди проголошення 2018 року Євро-
пейським роком культурної спадщини.

Культурологічний підхід до заявленої теми з необхідністю 
потребує не номінального переліку фактів, а поєднання аналі-
тики світоглядно-методологічних засад глобалізаційних про-
цесів у культурі з дотиком до живих подій вітчизняного куль-
туротворення в конкретний історичний момент.
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Виклад основного матеріалу. У грудні 2017 
року за рішенням Європарламенту в Мілані було 
проголошено 2018 рік Роком європейської культур-
ної спадщини під гаслом “Наша спадщина: де ми-
нуле зустрічається з майбутнім”. Зі свого боку Мі-
ністерство культури України запропонувало визна-
чити 2018 рік “Роком охорони культурної спадщи-
ни в Україні”. Для країн Євросоюзу головна мета 
запровадження року культурної спадщини поляга-
ла в поглибленні культурної ідентичності шляхом 
якомога ширшого інформування населення (осо-
бливо школярів і студентів) про сучасну роль і пер-
спективи культурної спадщини. Акценти планових 
заходів було зроблено на висвітленні позитивного 
внеску культурної спадщини в розвиток економіки, 
зайнятості населення, соціальну інтеграцію та між-
культурний діалог. Пріоритетні напрями вирішен-
ня проблеми культурної спадщини в Україні — бо-
ротьба за порятунок, захист і формування культури 
ставлення до вітчизняного культурного надбання.

Наприкінці 2017 та на початку 2018 року відбу-
лася низка зустрічей, конференцій, круглих столів, 
організованих Національним Бюро програми ЄС 
“Креативна Європа” в Україні у співпраці з Пред-
ставництвом Євросоюзу в Україні та в партнер-
стві з Міністерством культури України. У заходах 
узяли активну участь представники громадських 
організацій, профільних установ, працівники му-
зеїв, науковці, археологи, культурні менеджери. 
Учасники дискусій засвідчили найбільш болючі 
проблеми сфери культурної спадщини, обговорили 
пропозиції конкретних дій на 2018 рік, обмінялися 
досвідом з експертами сфери охорони всесвітньої 
культурної спадщини ЮНЕСКО, Стратегії 21 та 
Конвенції Фаро, отримали цінні ділові поради іно-
земних експертів у галузі менеджменту та оциф-
рування об’єктів культурної спадщини, організації 
культурного туризму.

У якості епіграфа до подальших міркувань наве-
демо слова І. Дзюби: “Методи фізичного винищен-
ня народів залишилися в минулому. Але є інший, 
сучасніший і ефективніший метод винародовлен-
ня: поставити під сумнів цінності якогось народу, 
оголосити їх безперспективними, дискредитувати 
опорні пункти його самоусвідомлення, маргіналі-
зувати його буття” (Dziuba, 2009, 32). Думка, ви-
словлена на сторінках першого номера часопису 
“Культурологічна думка” 2009 року й сьогодні вра-
жає злободенністю. Адже багатоманітність культур 

— один із найбільших здобутків людської історії. 
Континуальність культурно-історичного процесу, 
наявність нетлінних цінностей робить ужиток по-
нять “старе” й “нове” стосовно культури некорек-
тним. Саме культура здатна перетворити об’єкти на 
знаки людської діяльності. Процитуємо у зв’язку 
з цим точне зауваження С. Б. Кримського зі стат-
ті у вже згаданому першому номері щорічника 
“Культурологічна думка”: “Щойно річ стає сигна-
лом великих людських смислів, вона дістає статус 
культурного об’єкта. З цього погляду світ культури 
є софійним, а його об’єкти мають інформаційне на-
вантаження, подібне до смислових функцій знако-
вих систем” (Krymskyi, 2009, 22). Тому ставлення 
до культурної спадщини — важливий показник 
формування національної ідентичності й культури 
суспільства як підґрунтя історичних перспектив. 

Для глибшого осмислення проблеми культур-
ної спадщини варто розглянути її в ширшому со-
ціокультурному контексті. Одна з граней розуміння 
терміна “глобалізація” — спільність проблем різ-
них місць земної кулі, зокрема європейського світу. 
Не зважаючи на декларації, реально глобалізацій-
ні процеси звужують сферу людської свободи за 
рахунок дії політичних, медійних та економічних 
маніпуляцій. Перевантажуючи людину інформа-
цією, створюючи ілюзію всюдиприсутності, но-
вітні технології формують віртуальне середовище 
її існування. Як результат — вилучення людини 
з конкретного буття, деформація свідомості, по-
глиблення кризи розуміння. А епоха семантичних 
зламів потребує створення простору для дискусій, 
що вимагає мінімальної спільної мови. П. Рікер 
назвав таке явище “конфліктним консенсусом”, а 
Ж.- Л. Нансі — “об’єднанням у незгоді”, необ-
хідністю відновлення мінімального сенсу слів для 
можливості вести дискусію. У багатьох країнах 
тривалої демократії відбувається тісне перепле-
тення питань “спонтанної демократії, соціальних 
мереж і ухвалення рішень” (О. Монжен). Спільна 
проблема — криза політичної демократії, неспро-
можність створення демократичних партій, що 
представляли б спонтанні рухи. На думку провід-
них європейських філософів, за сучасних умов 
віртуальності нових технологій, видимості демо-
кратичної активізації соціальних мереж насправді 
відбувається звуження інтелектуального громад-
ського простору, простору публічного діалогу, по-
слаблення ролі інтелектуального середовища. Як 
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наслідок — замість чіткого формулювання про-
блем і глибокої аналітики маємо панування інте-
лектуальних експертиз, з одного боку, і базових по-
пулістських реакцій — з іншого.

Свого часу Я. Паточка нагадав нам про сутність 
демократії — мати спільні правила, щоб бути не-
згодними: “Натомість ми маємо великий дефіцит 
інтерпретації. А також — дефіцит філософсько-
го стану, здатного думати разом. Філософський 
стан став надто технічним, він не є стурбованим” 
(Politychnyi prostir i filosofskyi, 2014, 13). І це в си-
туації втрати реального співвіднесення з історією, 
простором і часом, коли гостро постає проблема 
осмислення європейської історії, оскільки спосте-
рігається забуття негативного досвіду ХХ століття. 

Неспокій і турбота — це, переважно, преро-
гатива українського громадянського суспільства. 
Серед уже традиційних заходів культурологічного 
спрямування варто зупинися на четвертому форумі 
культурної дипломатії України (червень 2018 року), 
що є результатом небайдужості й організаторських 
зусиль відомих громадських діячок, представниць 
фулбрайтівського кола Катерини Смаглій і Ната-
лії Мусієнко в плідній співпраці з Міністерством 
закордонних справ. На форумах культурної ди-
пломатії завжди представлено змістовні доповіді, 
цікаві творчі проекти науково-дослідних установ 
(Національний інститут стратегічних досліджень, 
Інститут проблем сучасного мистецтва, Інститут 
суспільно-економічних досліджень), презентовано 
історії успіху громадських організацій (“Побрати-
ми”, “Культурна асамблея”, “Фонд Вільна Україна” 
та ін.).

Четвертий форум є підстави вважати особли-
вим. По-перше, він був повністю присвячений Єв-
ропейському року культурної спадщини. По-друге, 
на форумі відбувся програмний виступ Генерально-
го директора на той час щойно створеного “Україн-
ського інституту” Володимира Шейка з подальшим 
бурхливим обговоренням цього проекту. Нагадає-
мо: проект став переможцем серйозного конкурс-
ного відбору, що саме по собі є новаційним явищем 
сучасних вітчизняних соціокультурних реалій. 

По-третє, форум вирізнявся глибиною аналіти-
ки, діалогічним характером обговорення, наявніс-
тю конкретних пропозицій щодо реалізації потен-
ційних можливостей культурної спадщини як скла-
дової культурної дипломатії, співпраці державних 
та недержавних організацій України з ЮНЕСКО, 

Радою Європи та ЄС у сфері збереження та по-
пуляризації культурної спадщини. Принципово 
важливо, що такого характеру обговорення го-
стрих проблем було досягнуто в об’єднаному колі 
представників влади, громадянського суспільства, 
творчої інтелігенції — голови комітету Верховної 
Ради у закордонних справах Ганни Гопко, началь-
ника управління публічної дипломатії МЗС Укра-
їни Анатолія Солов’я, директора Дипломатичної 
академії України Сергія Корсунського, директора 
Гете-інституту Беате Кьолера, заступника директо-
ра Французького інституту в Україні Меттью Ар-
дана, виконавчого директора Міжнародного фонду 
“Відродження” Олександра Сушка, керівника На-
ціонального Бюро програми ЄС “Креативна Євро-
па” Юлії Федів, директора Фонду гуманітарного 
розвитку України Наталії Заболотної, видавця жур-
налів Business Ukraine і Lviv Today Пітера Дікінсо-
на, письменниці Оксани Забужко, голови правління 
Фундації спадщини Терещенків Олени Терещенко.

Наголосимо: головним лейтмотивом дискусії 
було визнання культурної спадщини суспільним 
ресурсом для майбутнього, що відповідає ключо-
вим настановам Європейського року культурної 
спадщини. І одним з важливих напрямів освоєння 
цього ресурсу начальник Управління публічної ди-
пломатії МЗС України А. Соловей у своєму виступі 
назвав креативні проєкти, що поєднують розвиток 
культурної спадщини з культурною дипломатією. 
Цьому завданню відповідає названа далі подія.

Завершення весни в Києві ознаменувалось IV 
фестивалем Anne de Kiev Fest, організатори яко-
го сповідують не ідею вступу, а ідею повернення 
України до Європи. Фестиваль вирізняється гідни-
ми його оригінального задуму змістовно наповне-
ними, креативними за формою подіями, щороку 
даруючи шанувальникам нові родзинки. Нагада-
ємо чарівне у своїй вишуканості дійство на тери-
торії заповідника “Софія Київська” 2015 року, а в 
2016 — встановлення на Львівській площі столиці 
України пам’ятника дочці Ярослава Мудрого Анні. 
Автор ідеї пам’ятника — громадський діяч і під-
приємець Ф. Баландін, а безпосередньо автор про-
єкту — скульптор К. Скритуцький. У 2018 році, 
продовжуючи знайомство з видатними жінками 
світу, за підтримки Посольства Мексики в Україні 
організатори провели низку різноманітних захо-
дів, присвячених Фріді Кало. Крім того, засновни-
ки фестивалю з групою однодумців підготували 
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ще один творчий проект: 21 червня 2018 року на 
внутрішньому подвір’ї Міністерства закордонних 
справ України відбулася прем’єра історичного пер-
формансу “Едігна, донька Анни Київської і Ген-
ріха І. Початок славного служіння”. Креативність 
форми (поєднання в одному дійстві анімації, живої 
драматичної дії та музики) сприяла жвавому інте-
ресу численної публіки різного віку й посиленню 
пізнавальної цінності проєкту щодо історії міжна-
родних зв’язків нашої держави.

Другого жовтня 2018 року в межах одного з 
проєктів фестивалю під назвою “Шлях королеви” 
відбулася церемонія відкриття авторської репліки 
скульптури княжни Анни в престижному районі 
Тулузи. Попереду — цікаве продовження проєкту 
в інших містах Європи.

Основні локації фестивалю, окрім Софії Київ-
ської, — Національний музей Тараса Шевченка, 
Національний музей історії України, Національна 
опера України, Французький інститут в Україні 
та кнайп-клуб “Купідон”. Фестиваль Anne de Kiev 
Fest — результат спільних зусиль Київської місь-
кої державної адміністрації, Посольства Франції 
в Україні, Французького інституту в Україні, гро-
мадської організації “Чотири королеви” за активної 
підтримки Міністерства культури України.

У контексті аналітичного огляду тенденцій 
Року культурної спадщини слід звернути увагу на 
світовий тренд зміни парадигми стосунків центру 
й периферії в культурних просторах, що поступово 
торує собі дорогу в Україні. У виступі на форумі 
культурної дипломатії директор Фонду гуманітар-
ного розвитку України Наталія Заболотна анонсува-
ла новий проєкт фонду — економіко-гуманітарний 
форум “Ukrainian ID” (м. Канів, липень 2018 року). 
Задум такого креативного масштабного заходу ціл-
ком у річищі закономірного зростання популярнос-
ті ідеї локалізації, що передбачає творчий розвиток 
регіональних культурних потенціалів у художній, 
науковій, господарській та суспільно-звичаєвій ца-
ринах. У такий спосіб утверджується роль культур-
ної спадщини як фактора соціально-економічного 
зростання конкретного регіону. 

Крім багатьох інших заходів, у межах фору-
му відбувся круглий стіл “Культурна спадщина як 
фактор національної ідентичності та економічного 
розвитку”. Не зважаючи на банальність зазначе-
ного жанру, подія виявилась, без перебільшення, 
знаковою. Шкода, що не знайшла належного ви-

світлення в засобах масової інформації. Головною 
темою зустрічі було обговорення проблем збере-
ження архітектурної спадщини. 

Спікерами круглого столу виступили лауреат 
Державної премії України в галузі архітектури, 
кандидат архітектури, доцент, представник одесь-
кої творчої архітектурної майстерні М-СТУДІО 
Володимир Мещеряков; лауреат Державної пре-
мії України в галузі архітектури, голова правління 
Одеської обласної організації ГО “УТОПІК” Ната-
лія Мотирева; керівник благодійного фонду “Хар-
ків з тобою”, ініціатор створення документального 
фільму “Зберегти не можна зберегти” Олена Рофе-
Бекетова; завідувачка кафедри пам’яткознавства і 
музеєзнавства Харківської академії культури Олена 
Жукова; топ-менеджер та меценат проекту “Друг 
філармонії Дніпра” Томас Бруннер; голова правлін-
ня Фундації спадщини Терещенків, член Коорди-
наційної ради об’єднання громадських організацій 
“Київське віче” Олена Терещенко; експерт Реані-
маційного пакету реформ, голова громадської орга-
нізації “Культурна асамблея” Олена Салата, голова 
Канівського районного підрозділу Національного 
екологічного центру України Дмитро Іванов.

Нагадаємо принагідно, що архітектурне облич-
чя цивілізованого світу засвідчує діалогіку історії з 
сучасністю, віддзеркалює шлях формування куль-
турних орієнтирів середовища, слугує джерелом 
духовної аури, пізнавальної цінності, культурної 
ідентичності народу, предметом національної гор-
дості та естетичної насолоди. Ми ж продовжуємо 
жити в умовах цілковитого варварства, практично 
щодня одержуючи інформацію про справжні ву-
личні бої за збереження архітектурних пам’яток 
проти свавілля чиновників і забудовників. Маємо 
успішні приклади такої прямої демократії. Віддаю-
чи належне щирості й сміливості учасників проти-
стоянь, усвідомлюємо неможливість кардинально-
го вирішення проблеми в такий спосіб. 

Тим важливіше якісно нове осмислення ситуа-
ції учасниками канівського круглого столу. Небай-
дужість і щира зацікавленість у поєднанні з висо-
ким фаховим рівнем, досвідом вивчення проблеми, 
юридичною грамотністю дали можливість учасни-
кам дискусії в результаті серйозного аналізу вказа-
ти на причини ситуації, що склалась, та окреслити 
шляхи виходу з цього становища.

Серед причин такого стану присутні назвали 
невігластво й байдужість чиновників усіх рівнів, 
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недосконалість Закону “Про охорону культурної 
спадщини”, безкарність злочинів проти культурної 
спадщини, відсутність підтримки з боку держави 
меценатів та інвесторів сфери збереження культур-
ної спадщини.

Учасники дійшли одностайних висновків, що 
задля виходу з наявної ситуації слід невідкладно 
проводити роботу просвітницького й навчального 
характеру щодо ставлення до вітчизняної історії 
та культури з урахуванням особливостей регіонів 
країни; необхідне пояснення економічної складової 
можливостей використання культурної спадщини з 
елементами проєктного менеджменту. Потрібна 
розробка механізмів і затвердження порядку на-
дання дозволів, погоджень і висновків органами 
охорони культурної спадщини з метою уникнення 
довільного потрактування Закону “Про охорону 
культурної спадщини” та ліквідації “сірих зон”, 
які, як зазначено в резюме круглого столу, є чи пря-
мим “запрошенням” до корупційних оборудок, чи 
завуальованою провокацією до них. 

Знищення об’єктів культурної спадщини до-
статньо часто є результатом взаємодії чиновників 
і фахівців. Тому має бути законодавчо закріплено 
порядок створення регіональних міжвідомчих ко-
місій з представників СБУ, МВС і прокуратури за 
фактами скоєння злочинів проти пам’яток куль-
турної спадщини. Учасники зібрання засвідчили 
необхідність узгодження нормативно-правових 
актів у галузі будівництва, архітектури, земельних 
правовідносин та ін. з положеннями Закону “Про 
охорону культурної спадщини”, особливо в частині 
практичного застосування. 

Крім того, у межах децентралізації варто здій-
снити передання владних повноважень місцевим 
органам охорони культурної спадщини, перетво-
ривши їх зі статистів на потужну силу відтворення 
та захисту культурного надбання. Учасники дис-
кусії наполягали на необхідності внесення змін 
до Податкового кодексу України, які б стимулю-
вали й захищали інтереси меценатів та інвесторів 
історико-культурних пам’яток.

Поступово напрям зусиль громадських органі-
зацій, що відображає інтереси суспільного поступу, 
втілюється в конкретних документах. Міністерство 
культури України підготувало законодавчі зміни 
для спрощення процедури укладання охоронних 
договорів. Увагу міністерства було сфокусовано на 
долі культурної спадщини, що перебуває на тим-

часово окупованих територіях і в Криму. Маючи 
інформацію про руйнацію Бахчисарайського па-
лацу, Національного заповідника “Херсонес Тав-
рійський” та інших історико-культурних пам’яток, 
міністерство ініціювало проведення прямого все-
охоплюючого моніторингу експертами ЮНЕСКО 
пам’яток на території Криму. Підтримується дієвий 
зв’язок з міжнародними організаціями із захисту й 
збереження культурної спадщини. І це не голослів-
ні заяви. Умови названого вище моніторингу вже 
погоджено. Проведено підготовчу роботу для рати-
фікації Конвенції Ради Європи про правопорушен-
ня у сфері охорони культурних цінностей.

У вересні 2018 року розпочато роботу над ди-
зайном прототипу та дорожньої мапи електронного 
ресурсу вітчизняної культурної спадщини та пере-
міщених культурних цінностей. Є конкретні успіхи 
в справі повернення в Україну втраченої спадщини 
з інших країн.

Зусиллями Міністерства культури України змі-
нено принципи взаємодії з регіонами: відновлено 
гастролі національних театрів, розпочато реаліза-
цію регіональних ініціатив з відновлення й розви-
тку культурної спадщини — проєкт “Малі міста — 
великі враження”, у співпраці з Гете-інститутом 
запроваджено тренінгову програму агентів куль-
турних змін “Академія культурного лідера”.

Забезпечено проєктування й заплановано фі-
нансування будівництва Музею Революції гідності, 
реконструкції першої черги та будівництва другої 
черги Національного музею “Меморіал жертв го-
лодомору”, розвитку Національного заповідника 
“Бабин Яр”.

Важко передбачити дієвість зазначених форм 
роботи. Адже багаторічна проблема країни — від-
сутність виконавської культури, неспроможність 
налагодити ефективний контроль за виконанням 
рішень.

За умов видимості збільшення можливостей 
культурного обміну спостерігається загроза куль-
турному розмаїттю людства у вигляді масової екс-
пансії примітивних підробок культурної продукції. 
І відбувається це в спосіб однобічно спрямованого 
тиску. А “культури органічно й плідно засвоюють 
лише те, чого внутрішньо потребують і до чого 
підготовлені своїм попереднім розвитком та по-
тенціалами. Форма плідної культурної взаємодії — 
діалог” (Dziuba, 2009, 30). Наведемо переконливий 
доказ такої взаємодії.
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Близькість територій і мов, тривала держав-
на спільність історично обумовили взаємовпливи 
української й польської культур. Значну кількість 
прикладів цих процесів знаходимо в літературі, об-
разотворчому мистецтві, музиці, організації освіти. 
Результатом плідного взаємозбагачення культур 
польського й українського народів у галузі музи-
ки вже на початок першої половини ХІХ століття 
стали сформовані національні музичні традиції, 
поважний статус викладання інструментальної та 
вокальної музики у світських і духовних навчаль-
них закладах різного типу, високий професіоналізм 
композиторських шкіл, виконавської майстерності, 
музично-теоретичної думки, методики навчання 
грі на різних інструментах, формування слухацької 
культури, культури побутового музикування, шано-
бливого ставлення до пісенно-танцювального фоль-
клору, справжній розквіт меценатства й музичного 
просвітництва. Яскраві приклади взаємовпливу в 
музичній царині демонструє культура Полісся. 

Історію музичного життя краю прикрашають 
імена видатних польських композиторів, педаго-
гів, виконавців та меценатів Луції Руцинської, Ан-
джея Яновича, Олександра Ружицького, Юліуша 
Зарембського та багатьох інших. Загальновідомо, 
що однією з найважливіших форм культурної ди-
пломатії є могутня традиція виконання польської 
музики українськими митцями. Особлива роль у 
духовному єднанні народів належить творам без-
смертного Фридеріка Шопена.

Ця культурна традиція одержала своєрідне про-
довження. І тому аналітичний огляд року культур-
ної спадщини в Україні хочеться завершити звер-
ненням до події, яка синтезує окреслені вище тен-
денції. Ідеться про п’ятий міжнародний фестиваль 
“Музика Шопена просто неба”. Місце дії — місто 
Радомишль, що на Житомирщині. Конкретна лока-
ція — історико-культурний комплекс “Замок-музей 
Радомисль”. Вибір місця проведення не випадко-
вий, а глибоко символічний. Фестиваль задумано 
його засновницею Ольгою Богомолець як частина 
культурного проекту Ради Європи Via Regia (Доро-
га Королів), що об’єднувала колись Іспанію, Фран-
цію, Бельгію, Німеччину, Польщу, Литву, Білорусь, 
Україну. Радомишль був одним із ключових пунк-
тів на цьому шляху. Мета проекту — відродження 
культурних традицій країн, розташованих на Коро-
лівській Дорозі. Фестиваль проводиться за активної 
підтримки Посольства Польщі в Україні й безпосе-

редньої участі керівника реферату з питань культу-
ри і освіти Посольства Польщі пані Емілії Яцюк.

ШопенФест є важливим елементом культурної 
дипломатії, цікавим творчим майданчиком для до-
свідчених віртуозів і вихованців музичних шкіл, 
училищ, вищих навчальних закладів України та 
Польщі. Це свято засвідчує поширення в Україні 
світового тренду — звучання академічної музики на 
природі. Поділившись враженнями від фестивалю 
на сторінках місцевої газети, авторка цих рядків за-
уважила: “З появою такого фестивалю Радомишль 
знову стає важливим місцем на шляху до культури. 
А заради атмосфери життя дітей і онуків на інший 
шлях ми просто не маємо права. Мусимо долати 
комплекс меншовартості, руйнувати аномальні тен-
денції підміни понять. Маю на увазі звичку вважати 
ознаками елітності посади чи матеріальні статки. 
Ніби від них залежить ціннісна орієнтація людини, 
гострота, свіжість і яскравість почуттів. Фестиваль 
музики Шопена просто неба — безумовно елітний 
захід. Він дарує можливість радості переживання 
спільних цінностей, дотик до своєрідного діало-
гу природи й культури, відпочинку вихідного дня, 
культури сімейного дозвілля й поступового звіль-
нення від незрозумілого цивілізованому світу по-
няття «провінційність»” (Doroha, 2018, 2).

Саме такі події дають підстави для переосмис-
лення проблеми співвідношення маргінесу й цен-
тру в культурному просторі сучасної України. Тим 
більше, що ауру культури тут творить не тільки му-
зика. Гості фестивалю мають можливість відвідати 
майстер-класи з виготовлення паперу за технологі-
ями XVII століття в приміщенні колишньої папірні, 
познайомитись зі ще одним трендом світової му-
зейної практики — розміщення приватних колек-
цій у замкових спорудах. “Замок-музей Радомисль” 
пропонує гостям колекцією української домашньої 
ікони й старожитностей. Унікальність таких куль-
турних місць — творення атмосфери пам’яті без 
жодного нав’язування й примусу. І в тому — цін-
ність такого способу формування культури став-
лення до вітчизняного культурного надбання.

Розмірковуючи про цілісний характер конти-
нууму культурних реалій, Мирослав Попович у 
передмові до монографії “Українська домашня 
ікона” назвав результат роботи Ольги Богомолець 
предметом холодного аналізу й водночас великого 
ентузіазму: “Автор доклав надзвичайно багато зу-
силь уже для того, щоб зібрати численні матеріали 
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й знайти ті методики, які забезпечили б надійність і 
повноту запропонованих класифікацій. Ідеться про 
емпіричну роботу, що вимагає широкого знайом-
ства з проблематикою загальної історії, історії мис-
тецтв, етнопсихології, культурології і ще множини 
суспільствознавчих дисциплін. І, само собою, до-
стеменного знання такого складного предмета, як 
іконопис” (Popovych, 2017, 6).

За справедливим зауваженням О. Богомолець, у 
сучасній соціогуманітарній науці відсутня чітка ін-
тенція на вивчення символічного ряду української 
народної культури (Bohomolets, 2017, 103), тому 
створені нею емпірична база та її наукова рефлек-
сія мають безперечну евристичну перспективу.

Окреслені проблеми й описані тенденції дають 
підстави для певних висновків.  Проголошення 
2018 року Європейським та українським роком 
культурної спадщини сприяло активізації інтер-
есу до проблем збереження й подальшого розви-
тку всіх видів вітчизняного культурного надбання, 
прийняттю надзвичайно важливих рішень, удо-
сконаленню відповідного законодавства. Попри 
брак організаційної чіткості та координації зусиль 
різних гілок влади, очевидні серйозні кроки щодо 
узгодженості дій.

Відбулися серйозні зрушення в зміні співвідно-
шення маргінесу й центру в царині культури, про-
довжено цікаві традиції історико-культурних фес-
тивалів, створено нові інтелектуальні майданчики 
осмислення проблем культурної спадщини. 

Рік засвідчив зрілість сегменту громадянсько-
го суспільства України, що опікується культурною 
спадщиною. Це дієва сила, здатна на модерніза-
цію суспільства, формування правової соціальної 
держави. За умови дій держави й громадянського 
суспільства у форматі взаємопідтримки можливе 
забезпечення чіткої політики в цьому питанні на 
урядовому, регіональному та місцевому рівнях. 
Тому, головна мета подальшого руху — досягнен-
ня єдності державних органів, громадських орга-
нізацій, наукової спільноти й приватного сектора 
в справі збереження всіх видів культурної спад-
щини й захисту культурного суверенітету Укра-
їни. 

Пам’ятаймо, що ставлення до культурної спад-
щини перебуває в контексті набагато ширшої про-
блеми формування культури історичної пам’яті, 
але це вже тема окремої розмови в наступному де-
сятиріччі творчої біографії часопису “Культуроло-
гічна думка”.
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Дорогая Алла Евгеньевна
Европейский год культурного наследия в Украине: культурологическая аналитика тенденций

Аннотация. На базе культурологического методологического инструментария осуществлен анализ тенденций 
Европейского года культурного наследия в Украине. Основное внимание уделено проблемам совершенствования 
механизмов охраны культурного наследия, деятельности общественных организаций по защите отечественного 
культурного наследия, сотрудничества государственных и негосударственных организаций Украины с ЮНЕСКО, 
Советом Европы и ЕС в сфере сохранения и популяризации культурного наследия указана роль культурного наследия 
как составляющей стратегии культурной дипломатии. В статье проанализированы как традиционные мероприятия 
культурологического направления, так и новые интеллектуальные площадки осмысления проблем культурного 
наследия. Освещена работа по спасению культурного наследия на временно оккупированных территориях и в 
Крыму и возвращения в Украину утраченного наследия из других стран.

Ключевые слова: культура, наследие, культурное наследие, гражданское общество, демократия, культурная 
идентификация, культурная дипломатия.

Alla Doroha 
European Year of Cultural Heritage in Ukraine: Culturological Analysis of Tendencies

Summary. Based on cultural methodological tools, the trends of the European Year of Cultural Heritage in Ukraine 
were analysed. The main attention is paid to the problems of improving the legal mechanisms for the protection of cultural 
heritage, the activities of public organizations for the protection of the national cultural heritage, the cooperation of state 
and non-governmental organizations of Ukraine with UNESCO, the Council of Europe and the EU in the field of preservation 
and popularization of cultural heritage.

The relevance of the chosen theme determines the need to analyse cultural heritage issues. An emphasis was placed on 
analysing the formation and evolution of traditions, customs, norms, values   in the context of everyday life history. 

The proclamation of 2018 as the European and Ukrainian Year of Cultural Heritage contributed to intensifying interest 
to the problems of preservation and further development of all types of national cultural heritage, the adoption of extremely 
important decisions, and the improvement of the relevant legislation.

The year witnessed the maturity of the segment of civil society in Ukraine that cares for cultural heritage. Provided 
the state and civil society act in the format of mutual support, it is possible to provide a clear policy on this issue at the 
governmental, regional and local levels. Therefore, the main goal of the further movement is to achieve the unity of state 
bodies, public organizations, the scientific community and the private sector in preserving all kinds of cultural heritage and 
protecting the cultural sovereignty of Ukraine.

Keywords: culture, heritage, cultural heritage, civil society, democracy, cultural identity, cultural diplomacy.
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РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ 
БАЛЕТНОЇ ВИСТАВИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація. У публікації здійснений аналіз особливостей хорео-
графічної мови української балетної вистави в першій половині ХХ 
століття. Розглянуті базові засади мистецтва хореографії у до-
сліджуваний історичний період. З’ясовано, що в основі художньої 
мови хореографічного мистецтва знаходився унікальний феномен 
чуттєвого й зображального висловлення змістовної реальності. 
Встановлено, що в першій половині минулого століття концепції 
балету розвивалися за двома базовими напрямами — класичним і 
модерним. Доведено, що впродовж першої половини ХХ століття 
у хореографічній мові української балетної вистави можна спосте-
рігати дві основні соціокультурні орієнтації: а) тілесно-культурну 
(тілесну); б) духовно-культурну (духовну).

Ключові слова: балет, балетна вистава, хореографія, хореогра-
фічне мистецтво, образ, танець, культура, школа, творчість, ви-
става, акторська майстерність.

Визначення проблеми. Розвиток хореографічної мови 
української балетної вистави в першій половині ХХ століття 
представляє собою актуальну тему для наукового досліджен-
ня. Упродовж досить тривалого часу балет ніколи не був од-
наковим, він постійно перебував у стані еволюції і розвитку. 
Крім того, дослідники вказують на наявність певних виразних 
етапів еволюції балету, пов’язаних із зародженням нової іде-
ології та нової епохи в мистецтві. Водночас, складовими по-
нятійного апарату балету (як і будь-якого іншого різновиду хо-
реографічного мистецтва) в усі епохи були технічні прийоми, 
професійна мова тощо.

Підсумовуючи низку найбільш поширених визначень, за-
значимо, що професійна (хореографічна) мова в балетному 
мистецтві представляє собою певний комплекс рухів людсько-
го тіла й манеру їх виконання. Мова танцю формує хореогра-
фічний образ, який є формотворенням окремих сцен із люд-
ського життя чи розвитку природи, що були представлені в 
хореографічній виставі й характеризуються значною чи навіть 
видатною художньою цінністю (Fryz, 2013, 541).

Звичайно, що власне історія українського балету в першій 
половині ХХ століття є вже в достатній мірі вивченою вітчиз-
няними дослідниками. Водночас, відкритим лишається питан-
ня, як саме розвивалася хореографічна мова українського ба-
лету в зазначений період.
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Взаємопов’язаність цієї дослідницької пробле-
ми із важливими питаннями інших наук. Вивчення 
тематики статті має мультидисциплінарний харак-
тер, знаходячись на перетині хореології (науки про 
мистецтво танцю), культуро- й мистецтвознавства, 
а також педагогіки й психології. Крім того, акту-
альним є звернення до методологічного інструмен-
тарію історії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання зазначеної про-
блеми. Історія балетного мистецтва України стала 
предметом багатьох досліджень — і фундамен-
тального, і навчально-прикладного характеру — як 
у нашій країні, так і за кордоном (Bernadska, 2003; 
Bernadska, 2005; Bohatyrov, 2010; Vasiruk, 2011; 
Zahaikevych, 1978). Водночас, комплексних праць 
стосовно еволюції художньої мови балету впро-
довж певного історичного періоду, зокрема почат-
ку–середини минулого століття, видано ще не було.

Метою даної публікації є аналіз окремих ак-
туальних з погляду сучасного мистецтва особли-
востей розвитку хореографічної мови української 
балетної вистави в першій половині ХХ століття. 

Об’єктом  дослідження є хореографічна мова 
українського балету.

Методологія дослідження. У проведенні науко-
вої розвідки використовував ся комплексний підхід, 
зумовлений необхідністю залучення порівняльно-
історичного методу, що фіксує схожість між куль-
турними явищами як свідчення спільності їхнього 
походження. Необхідним стало застосування куль-
турологічної методології, що містить соціокультур-
ний підхід — важливий для нашого дослідження, 
оскільки акцентує увагу на єдності культури й со-
ціальності, з урахуванням наукових досягнень хо-
реології, культурології, етнографії, психології, іс-
торії тощо.

Новизна  статті полягає у вивченні хореогра-
фічної мови українського балету в нерозривному 
зв’язку з епохою модерну як домінуючою у світо-
вій культурі впродовж першої половини ХХ століт-
тя. За цих умов важливим є дослідження розвитку 
Київської школи балетного мистецтва як однієї 
з найбільш видатних на території нашої країни в 
першій половині минулого сторіччя та впродовж 
наступного часу. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 
що слово “хореографія” грецького походження й 
означає “писати танець”. Із кінця ХІХ століття цим 

терміном стали називати все, що має стосунок до 
мистецтва танцю, тобто “хореографія” і “танець” 
дослідниками, в основному, розглядаються як іден-
тичні поняття.

Мистецтво хореографії із самого виникнення 
було побудоване на музично-організаційних умо-
вах, виразних рухах людського тіла. В основі хоре-
ографічного мистецтва знаходиться низка пластич-
них інтонацій, котрі є виявленням і проявом рухів 
із реального життя. Відтак, актуальним є звернен-
ням до законів симетрії і ритму, а також активного 
використання естетики орнаментального візерун-
ку. Крім того, можна в повній мірі погодитися з 
твердженням вітчизняних і зарубіжних науковців 
стосовно того, що балет виступає вищим різнови-
дом хореографічного мистецтва (Liu, 2018).

Хореографічне мистецтво в першій половині 
ХХ століття об’єднувало цілу низку видів і жанрів 
танцювальної активності, серед яких, безперечно, 
провідне місце посідав саме балет. За цього клю-
човим у балетному мистецтві у той час і надалі був 
саме образ особистості виконавця, що виявлявся 
через його рухи й підкріплювався власне змістом 
і музичним супроводом вистави. З огляду на вка-
зане, компонентами виконавської майстерності в 
балеті були не лише знання й уміння (тобто власне 
техніка), але й розвинені естетичні переживання.

Вивчаючи загальне тло балетного виконавства 
першої половини ХХ століття, важливо розуміти, 
що в основі хореографічного мистецтва знаходить-
ся унікальний феномен чуттєвого й зображального 
висловлення змістовної реальності.

Можна стверджувати, що в першій половині 
минулого століття концепція балету розвивалася за 
двома базовими напрямами — класичним і модер-
ним. У першому відбувається орієнтація на стилі й 
напрями художньої культури ХІХ століття (тобто на 
класичний балет). Водночас, відповідно до модер-
ного напряму, пропонувалася цілковито нова мо-
дель сприйняття танцю і його репрезентації, а також 
відповідних формально-технічних засобів, тем і об-
разів. Саме тому, намагаючись знайти оригінальні 
форми чіткого відображення людського життя, ба-
летмейстер першої половини ХХІ століття повинен 
був удаватися до еклектичного поєднання різних 
стилів у своїй творчості (Chepalov, 2007, 120).

Перша половина ХХ століття дала безліч при-
кладів неперевершеного балетного виконавства 
в Україні. У період знаходження України в складі 
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Російської імперії (1897 рік) була сформована ба-
летна трупа в Київському міському оперному те-
атрі (на чолі з хореографом Станіславом Ленчев-
ським — поляком за походженням). Модерний час 
діяльності Київського академічного театру опери і 
балету розпочався з 1920-х років (ім’я Тараса Шев-
ченка заклад отримав 5 березня 1939 р. у зв’язку 
із 125-річчям із дня народження славетного україн-
ського поета й художника). У цей час зазнавали ре-
організації й осучаснення балетні постановки, що, 
зокрема, виявилося в їхній українізації (перекладі 
вистав з російської на українську мову). Солістами 
балету були Антоніна Васильєва, Олександра Гав-
рилова, Маргарита Єницька, Антоніна Яригіна.

Значний імпульс для розвитку Київського ака-
демічного театру опери і балету в другій полови-
ні 1930-х років (під керівництвом балетмейстерів 
Володимира Дранишникова, Леоніда Жукова, Во-
лодимира Йориша, Михайла Козицького, Йосипа 
Лапицького, Володимира Манзія, Арія Пазовсько-
го, Анатолія Петрицького, Антона Рудницького, 
Веніаміна Тольби) надало перетворення Києва на 
столицю радянської України (із 1934 р.).

У другій половині 1930-х років суттєвим на 
сцені Київського театру опери та балету був балет-
мейстерський доробок Галини Березової, зокрема у 
сфері постановки “Лебединого озера”. Так, балет-
мейстер розділила партію Одетти-Оділії між двома 
балеринами, а також звільнила “лебедині” картини 
від мисливців. Наприкінці 30-х років ХХ століття 
видатними українськими артистками балету були 
К. Васіна (роль Одетти у “Лебединому озері”), 
З. Лур’є (Оділія), Н. Скорульська (Весна), Л. Гера-
симчук (Літо), О. Веселова (Осінь), В. Шехтман-
Павлова (Зима). У 1938 р. Г. Березова вперше на 
київській сцені втілила твори класичної літерату-
ри — “Бахчисарайський фонтан” і “Кавказький 
бранець” Б. Асаф’єва (у київських виставах, зокре-
ма, брали участь А. Васильєва /Марія/, З. Лур’є /
Черкешенка/, К. Васіна /Ніна/). Що стосується 
найбільш відомої балетмейстерської роботи твор-
чої біографії Г. Березової, то нею стала постановка 
балету К. Данькевича “Лілея”, де було репрезен-
товано нову “мову” українського національного 
балету (лілея — міфологічний символ чистоти й 
цнотливості, широко розповсюджений у фольклорі 
нашого народу).

У повоєнний період (друга половина 1940-х рр. 
та надалі) репертуар балетних вистав Київського 

академічного театру почав динамічно оновлювати-
ся. Відтак, саме в той час у балеті розкрилися ви-
конавські таланти Алли Гавриленко, Лідії Герасим-
чук, Євгенії Єршової, Валентини Калиновської, 
Олени Потапової та Елеонори Стебляк.

У середині XX століття в Україні з’явилися 
балети “Анна Кареніна” по Л. Толстому, “Чайка”, 
“Дама з камеліями”, “Анюта” по А. Чехову, “Гам-
лет” і “Макбет” по У. Шекспіру, “Карамазови” по 
Ф. Достоєвському, “Майстер і Маргарита” по 
М. Булгакову та інші за мотивами видатних літе-
ратурних творів. Не всі вони були драматичними 
балетами й не всі вийшли вдалими, хоча творчі по-
шуки за цим напрямом були закономірними, а пев-
ні знахідки несли не тільки негативний, але й по-
зитивний досвід. Варто вказати, що сценарій, ство-
рений без урахування специфічних особливостей 
балету, у процесі постановки спектаклю нерідко 
перероблявся, що, однак, не послабило, а поглиби-
ло ідейний зміст і естетичну цінність.

Упродовж першої половини ХХ століття в хо-
реографічній мові української балетної вистави 
можна спостерігати дві основні соціокультурні орі-
єнтації: а) тілесно-культурну (тілесну); б) духовно-
культурну (духовну) (Ihnashkina, 2014, 69).

Тілесно-культурна орієнтація містила такі па-
раметри, як здоров’я і творчість, уміння розвивати 
й виражати себе через власне тіло, що дозволяло 
індивіду творити себе, гармонізувати тілесно-пси-
хічний стан, удосконалювати методи й засоби спіл-
кування і пізнання людей.

Духовно-культурна орієнтація у зазначений пе-
ріод була спрямована на розвиток творчого став-
лення до власної особистості й оточуючого світу, 
естетичного смаку, позитивних норм поведінки та 
спілкування. Така орієнтація сприяє вихованню 
широкого спектру рис. Зокрема, відкриваються 
перспективи можливості ознайомлення індивіда 
з культурою різних часів і народів, а, відповідно, 
засвоєння полікультурних традицій. За таких умов 
ігрові танці стають провідними в спілкуванні педа-
гога з учнями, що дозволяє займатися хореографі-
єю для власного задоволення, розкривати душу та 
емоційно знайомитись із загальнолюдськими цін-
ностями (Ihnashkina, 2014, 69).

Уже згадувалося, що вся перша половина ХХ 
століття (якщо бути хронологічно точним, то й 
кінець ХІХ сторіччя) для українського балетного 
мистецтва пройшла в контексті художніх ціннос-
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тей епохи модерну. Модерн (“новий стиль”), виго-
лосивши на межі XIX–XX ст. програму тотального 
оновлення та естетизації предметно-просторового 
середовища, залишився не тільки яскравим і само-
бутнім, неповторно своєрідним етапом у розвитку 
новітньої культури, але й передбачив подальшу 
долю мистецтва, у т.ч. балетного, ХХ ст.

Роки найвищого піднесення модерну інколи 
називають “епохою 1900-го”, і застосування тако-
го багатозначного поняття, як “епоха”, видається 
виправданим: незважаючи на свою недовготрива-
лість, модерн зумів не лише втілитися в побуті, у 
мистецтві, у свідомості цілого покоління, а й нада-
ти їм особливого, лише йому властивого колориту. 
Унаслідок естетичні та художні функції балетного 
мистецтва були підпорядковані світосприйняттю 
окремої людини й тому відображають її життєві 
амбіції, спосіб існування у навколишньому світі 
(Kovalenko, 2012, 127).

Із розквітом модерну в 1910–1920-х роках без-
посередньо пов’язаний і динамічний розвиток 
саме хореографічного мистецтва, як вельми сприй-
нятливого й чутливого до всього нового. Більше 
того, модерн привніс у балет зменшення протиріч 
між елітарною (високою) і масовою культурою. Ці 
протиріччя були вельми характерні для ХІХ століт-
тя і ще у більшій мірі — для попередніх періодів. 
Чітким проявом цього стало наближення балету до 
його поціновувачів, розширення комунікацій ви-
конавців із глядацькою аудиторією. Із кожним ро-
ком художня мова балету ставала все більш зрозу-
мілою, що, звичайно, не позбавляло це мистецтво 
певного статусу “вищості” й “елітарності”.

Ще однією важливою характерного рисою ху-
дожньої мови балетних вистав епохи модерну є 
відсутність певних правил. Цей стиль не пропонує 
актору критерії для самовираження, а, з огляду на 
вказане, має право обрати будь-яку форму, манеру 
й засіб створення свого твору. Саме тому модер-
нізм у живописі став передумовою до виникнення 
художніх інсталяцій і перформансів. Крім того, мо-
дерністський стиль не має чітких особливостей у 
художній техніці, і це також знайшло вираження у 
балетних виставах.

Багато вже сказано про велике значення іро-
нічного компоненту художньої мови балету епохи 
модерну (Kara-Vasylieva, 2007, 78). Варто однак на-
голосити на його не лише позитивній ролі (пере-
втілення, легкість образів), але й негативних рисах, 

які полягають у тому, що стають нечіткими границі 
для кепкування, з огляду на що об’єктом для іронії 
у художній мові хореографії може стати як величне 
й красиве, так і зле й потворне. Саме у цьому, влас-
не, і проявилася революційна суть модерну, відпо-
відно до якого традиційні норми мистецтва запере-
чувалися, а нові норми були ще досить нечіткими. 
Водночас, на зміну нігілізму згодом прийшла нова 
модерна естетика, а через певний час, у другій по-
ловині ХХ століття, і сам модерн був замінений по-
стмодерном. 

Балетні вистави модерної спрямованості супро-
воджувалися постійним застосуванням символів, 
метою яких було перефразування дійсності, навко-
лишнього світу через засоби хореографічної мови. 
За чого досить важко стверджувати про збереження 
початкового художнього замислу, оскільки він у ба-
гатьох випадках втрачався, губився через активне 
використання модерних символів.

Розвиток модерного стилю в мистецтві танцю 
супроводжувався у іноземних країнах ірраціональ-
ними порушеннями логіки, а також відсутністю 
зв’язку між певними подіями. Стильова різнома-
нітність хореографічних творів у першій половині 
ХХ століття поєднується з непов’язаністю окремих 
речей і окремих подій (Hundorova, 2008, 183). Не-
логічніть, незавершеність і недомовленість — ось 
головні риси хореографічних вистав балетмейсте-
рів-модерністів. 

Безпосереднім проявом художньої мови балету 
першої половини ХХ століття стала музика. Як у 
досліджуваний період, так і в наступні епохи та-
нець містить у собі не тільки музичні, але й видо-
вищні моменти. Найчастіше він виконувався для 
задоволення не тільки самих виконавців, але й гля-
дачів, і навіть по суті своїй він власне й був розра-
хований на глядачів. Сторона танцю, яка пов’язана 
з видовищним компонентом, є еклектикою музич-
них, просторово-образотворчих і виконавських 
елементів і характеристик, формувала так званий 
“рисунок” танцю. 

Варто наголосити, що специфічною рисою ба-
лету першої половини–середини ХХ століття було 
посилення ролі музики в балетних виставах. Зокре-
ма, маємо згадати, що видатним українським ком-
позитором, причетним до формування музичного 
забезпечення українського модерного балету був 
Костянтин Данькевич (1905–1984 рр., видатні тво-
ри — опера “Трагедійна ніч”, балет “Лілея” (1939–
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1940 рр.), музична комедія “Золоті ключі” та ін.).
Необхідно також зупинитися на такому важли-

вому елементі розвитку хореографічної мови укра-
їнської балетної вистави, як акторське мистецтво. 
У сьогоденні та в минулому визначальним у фор-
муванні особистості актора є діалектична єдність 
двох начал: збереження кращих традицій, фунда-
менту школи (як правило, якоїсь традиційної, з 
багаторічною традицією) й безперервного експе-
риментаторства, відкритості світові й часу. Маємо 
зауважити, що значне число наявних підходів до 
викладання акторської майстерності в мистецтві 
часто обмежене одноплановістю всього навчання. 
Водночас, сама назва дисципліни (акторська май-
стерність) вимагає синтезу й взаємопроникнення 
різних видів мистецтва, однак не лише хореогра-
фічного, але й інших. 

Окремі модерні школи балетного мистецтва, 
особливо протягом останніх років, почали приділя-
ти увагу формуванню навички “керування енергі-
єю”. Практики різних видів мистецтва, пов’язаних 
з акторським виконавством, міркуючи про секрети 
професії, нерідко використовують терміни “енер-
гія”: “бути в енергії”, “обмін енергією із глядачем”, 
“психічна енергія актора” тощо (Dovhan, 2006; 
Bernadska, 2005; Zahaikevych, 1978; Stanislavska, 
2012). У контексті балетного мистецтва найчастіше 
під “енергією” розуміються прояви темпераменту 
або збуджений стан актора перед виходом на сцену, 
якого вдається досягнути за допомогою самонаві-
ювання.

Зрештою, хореографічна мова продовжила свою 
еволюцію і в подальші періоди після першої поло-
вини ХХ століття, причому не лише в межах балет-
ного мистецтва, але й у контексті інших мистецтв. 
З огляду на сказане, можна стверджувати, що на 
нинішньому етапі хореографічну мову слід розгля-
дати як дзеркало культури, як її об’єктивний образ, 
модель, оскільки вона супроводжує її розвиток. 
Актуальність сучасного мистецтва полягає саме в 
його спроможності акумулювати та транслювати 
відомості про оточуюче нас культурне середовище. 
У залежності від змін цього культурного середови-
ща трансформацій також зазнають техніки танцю й 
виконавської майстерності (Stanislavska, 2012). 

Як стверджує Д. Садикова, орієнтовно з се-
редини ХХ століття танець у всіх його напрямах 
може бути розглянутий як феномен медіакультури 
чи медіафеномен, оскільки, наприклад, комерцій-

ні постановки займають суттєве місце в культурі 
видовищ (Sadykova, 2014). Це різні танцювальні 
номери, спеціально створені для фільмів, музич-
них кліпів, реклами, модних показів і різних шоу. 
У медіакультурі вельми динамічно розбудовується 
будь-яке середовище, що містить візуальні елемен-
ти, а все зафіксоване в тексті одержує вираження 
через аудіовізуальні канали.

Говорячи про термінологію танцю на сучас-
ному етапі розвитку, В. Карпенко та І. Карпенко 
стверджують щодо використання термінів, запози-
чених із класичного балету, таких як (мовою оригі-
налу) “allonge, arrondі, arabesque, assemble, attіtude, 
battement developpe, battement fondu (у модерн-
джаз танці використовується також форма fondu 
з народно-сценічного танцю), battement frappe, 
battement releve lent, battement tendu jete, coupe, 
ecarte, emboіte, en dedans, en dehors, epaulment, 
degage, plіe, demі-rond, flіk, fouette, glіssade, grand 
battement, grand jete, pas balance, par chasse, par de 
bourree, pas de chat, passe, pіque,pіrouette, releve, 
renverse, rond de jambe, saute, sіsson ouverte, soutenu 
en tournant, tombe, tour chanes” тощо (Karpenko & 
Karpenko, 2017). 

Згадані дослідники також переконані, що во-
чевидь неминучим є поява нових сучасних тан-
цювальних напрямів, зокрема “міксованих поста-
новок”, які поєднують у собі стилізацію народ-
них танців, демі-класику, степ, спортивні танці, 
модерн-джаз танці тощо. Звісно, що разом з тим ви-
користовуються також і елементи художньої мови 
класичного балету. На думку В. Карпенка й І. Кар-
пенка, оскільки професійні виконавці володіють 
великою кількістю технік, то поєднання лексики й 
термінології неминуче, а це говорить про те, що в 
майбутньому ми будемо спостерігати розширення 
термінологічної системи сучасних танцювальних 
напрямів (Karpenko & Karpenko, 2017). 

Отже, за підсумками дослідження ми прийшли 
до висновків. Упродовж першої половини ХХ сто-
ліття у хореографічній мові української балетної 
вистави можна спостерігати дві основні соціо-
культурні орієнтації: тілесно-культурна й духовно-
культурна. Тілесно-культурна орієнтація містила 
такі параметри, як здоров’я і творчість, уміння роз-
вивати й виражати себе через власне тіло, що дозво-
ляло індивіду творити себе, гармонізувати тілесно-
психічний стан, удосконалювати методи й засоби 
спілкування і пізнання людей. Духовно-культурна 
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орієнтація у зазначений період була спрямована на 
розвиток творчого ставлення до власної особистос-
ті й оточуючого світу, естетичного смаку, позитив-
них норм поведінки та спілкування.

У першій половині минулого століття концепції 
балету розвивалися за двома базовими напряма-
ми — класичним і модерним. У першому відбу-
вається орієнтація на стилі й напрями художньої 
культури ХІХ століття (тобто на класичний балет). 
Водночас, відповідно до модерного напряму, вису-
валася принципово інша модель розуміння танцю 
та його представлення, що супроводжувалося ви-
дозмінами в образах, темах і формально-технічних 
засобах і прийомах балету. Прикметною рисою 
епохи модерну для вітчизняної хореографії стала 
постійна міграція нових ідей з елітарного в масове 
мистецтво. Досить виразна еклектика традиційно-
го й інноваційного, елітарного й масового, єдність 
і протиріччя взаємовпливів характеризували всю 
художню мову балетного мистецтва першої поло-
вини минулого століття.

На нинішньому етапі хореографічну мову варто 

розглядати як дзеркало культури, як її об’єктивний 
образ, модель, оскільки вона супроводжує її розви-
ток. За цих умов, коли оточуюча культурна матриця 
змінюється, зазнає трансформацій і художня мова 
балету. Говорячи про термінологію танцю на сучас-
ному етапі розвитку, низка дослідників стверджує 
щодо використання термінів, запозичених саме із 
класичного балету.

Проблема, що розглядається, безсумнівно, має 
комплексний характер і потребує подальшого ви-
вчення. З огляду на зазначене, до перспективних на-
прямів дослідження розвитку хореографічної мови 
української балетної вистави варто долучити:

1) порівняльний аналіз зазначеної художньої 
мови в період першої і другої половини минулого 
століття;

2) з’ясування авторських методик окремих ви-
датних представників української балетної вистави 
першої половини ХХ ст.;

3) вивчення іноземних досліджень стосовно ха-
рактерних рис вітчизняного балетного мистецтва в 
минулому й сьогоденні. 
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Аннотация. В публикации осуществлен анализ особенностей хореографического языка украинского балетного 
спектакля в первой половине ХХ века. Рассмотрены базовые принципы искусства хореографии в исследуемый 
исторический период. Выяснено, что в основе художественного языка хореографического искусства находился 
уникальный феномен чувствительного и изобразительного высказывания содержательной реальности. Установлено, 
что в первой половине прошлого века концепция балета развивалась по двум базовым направлениям — классическому 
и модерному. Доказано, что в течение первой половины ХХ века в хореографическом языке украинского балетного 
спектакля можно наблюдать две основных социокультурных ориентации: а) телесно-культурную (телесную); б) 
духовно-культурную (духовную).

Ключевые слова: балет, балетный спектакль, хореография, хореографическое искусство, образ, танец, 
культура, школа, творчество, спектакль, актерское мастерство.

Маркевич Лариса Анатольевна 
Развитие хореографического языка украинского балетного спектакля в первой половине ХХ века

Summary. The publication analyses the features of the choreographic language of the Ukrainian ballet performance 
in the first half of the XXth century. The publication aims to analyse peculiar features of the development of choreographic 
language of the Ukrainian ballet performance, relevant in terms of modern art, in the first half of the XXth century. Scientific 
novelty is in considering the choreographic language of the Ukrainian ballet in indissoluble communication with the 
modernist style era as dominating in world culture during the first half of the XXth century. 

Larysa Markevych 
Development of Choreographic Language of the Ukrainian Ballet Performance in the First Half 
of the XXth Century
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Research methodology. While conducting the research, the need for involvement of a comparative-historical method 
fixing similarity between the cultural phenomena as certificates of community of their origin caused the use of the integrated 
approach. Application of cultural science methodology including a sociocultural approach that focuses attention on unity of 
culture and sociality, considering scientific achievements of choreology, cultural science, ethnography, psychology, history, 
etc. became necessary. 

Following the results of the research, we came to the following conclusions. At a present stage choreographic language 
needs to be considered as a mirror of culture, as its objective image, model as it accompanies its development. At the same 
time, when the surrounding cultural matrix changes, art language of the ballet passes through transformations too. Speaking 
about dance terminology at the present stage of development, a number of researchers claim to use the terms borrowed from 
the classical ballet.

Keywords: ballet performance, choreography, choreographic art, image, culture, school, creativity, acting skills.
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Анотація. Потенціал культурної спадщини ще залишається у 
“запасниках”, а тому необхідність його “туристської активації” 
стає усе більш актуальною. Така “активація” може бути здійснена 
сучасними засобами візуалізації, а саме 3D-технологіями. Одним із 
об'єктів 3D-технологій є ЗD-панорама, завдяки якій “віртуальний 
турист” може здійснити віртуальний тур, не залишаючи постій-
ного місця перебування. 

Віртуальні тури дозволяють максимально ефективно викорис-
товувати туристські можливості регіону, об’єднуючи в єдиний 
турпродукт постійні (музеї, пам’ятники, культові споруди, природ-
ні пам’ятки, історичні місця) й тимчасові (події культурного, спор-
тивного та музичного життя) туристські атракції.

Ключові слова: туризм, інновації, віртуальний туризм, віртуаль-
ний тур, 3D-технології, ЗD-панорама, 3D-тури.

Актуальність дослідження пов’язана з туризмом, який є 
прибутковою галуззю економіки, що найбільш стрімко розви-
вається останніми роками в Україні. Ситуація, що склалась у 
туристичному господарстві нашої держави, практично некон-
курентоспроможна на світовому ринку. В умовах жорсткого 
суперництва сучасні туристичні фірми шукають нові ідеї і за-
соби для конкурентної боротьби. Саме тому постає нагальним 
питання про використання сучасних інноваційних технологій, 
що дозволить знизити собівартість продукту, збільшити при-
буток, стимулювати покращення кількісних і якісних змін у 
наданні туристичних послуг з виробництва нових туристич-
них продуктів. 

Проникнення Інтернету в усі сфери соціальної та економіч-
ної діяльності зростає кожного року. Динаміка збільшення чис-
ла користувачів усесвітньої павутини має постійну тенденцію 
до зростання. На основі сучасних інформаційних технологій 
формуються нові засоби комунікації, мобільні засоби зв’язку, 
активно розвивається віртуальний туризм. А віртуальна подо-
рож є одним з найбільш видовищних і доступних засобів ві-
зуалізації сучасності. Віртуальний туризм надає можливість 
подорожньому побувати в Луврі, помилуватися єгипетськими 
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пірамідами, оцінити розмах Великої Китайської 
Стіни або відвідати Тадж-Махал, не залишаючи 
своєї країни й навіть будинка. Віртуальні подорожі 
дозволяють у комфортних умовах узяти участь у 
віртуальній екскурсії за повної ілюзії присутності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню розвитку туризму й туристичної сфери 
в науковій літературі приділяється значна увага. 
Автори акцентують на різних аспектах туристичної 
діяльності. Зокрема, зауважується, що інноваційні 
засоби в туризмі зумовлені виникненням інформа-
ційного суспільства, що формує цифрову, віртуаль-
ну реальність у її різноманітті специфічних соці-
альних, культурних, споживчих практик.

Дослідження феномену ІТ технологій у межах 
гуманітарних дисциплін розпочалося близько чвер-
ті століття тому. Зарубіжні філософи Дж. Барлоу, 
У. Гібсон, Т. Лірі, Б. Стерлінг розглядали феномен 
кіберпростору в контексті постмодерну, соціокуль-
турний потенціал комп’ютерної віртуальної реаль-
ності розробили У. Брикен, Ф. П. Брукс, Дж. Ланьє, 
І. Сазерленд. Сфера застосування комп’ютерної 
віртуальної реальності досліджується у роботах 
В. Бочарнікова, Н. Гараніна, В. Гуляєва, М. Жуко-
вої, М. Скопень та ін.

Дослідженню становлення, впровадження та 
актуальності використання новітніх ІТ технологій 
у сфері туризму присвячено багато праць вітчиз-
няних вчених, а саме: Л. Божко, Г. Вишневська, 
В. Горбенко, О. Орлик, Є. Козловський, С. Мель-
ниченко, Г. Михайліченко, О. Спориш, З. Кузик, 
С. Іващенко.

Розробкою теоретико-методологічних засад імі-
джу як культурного феномену займалися зарубіжні 
науковці: К. Веркман, С. Девіс, Я. Елвуд, Г. Чамер-
сон та ін. Вчені висвітлювали питання створення 
іміджу, основи позиціонування, пропонували стра-
тегію управління тощо. Вітчизняні дослідники 
О. Горохов, А. Панкрухін, І. Важеніна, Т. Мещеря-
ков, С. Митрофанов та ін. займаються проблемами 
територіального іміджу. Формування національно-
го іміджу, розробка теоретичних і практичних за-
сад знаходиться у центрі уваги У. Оллінса, С. Ан-
хольта, Дж. Ді Вісенте, І. Рейна, К. Соренсена, А. 
Еклунда, М. Бойко, Г. Заячківської, В. Тарнавсько-
го, А. Теплухіна, Л. Шульгіної.

Питання збереження та популяризації історико-
архітектурної спадщини, зокрема Львова, дослі-
джуються у роботах А. Данилюка, І. Лемка, О. Ле-

сика, М. Мальської, О. Мацюка, М. Рутинського, 
В. Петранівського та ін.

Наукові вітчизняні та зарубіжні дослідження 
свідчать, що зростає науковий інтерес феномену 
популярності віртуального туризму в усьому світі. 
Але залишаються ще не вирішенні питання, як-от: 
формування та функціонування туристичних ме-
реж у віртуальному просторі. 

Мета дослідження — проаналізувати віртуаль-
ний туризм та віртуальні тури Львівщини.

Виклад основного матеріалу. Виник-
нення і широке використання інформаційно-
телекомунікаційних та Інтернет-технологій зумо-
вило розвиток віртуального туризму. Відзначимо, 
що за рахунок електронної інтеграції усіх видів 
комунікацій відбувається будівництво нового сим-
волічного середовища, де віртуальність стає ре-
альністю, а реальність — віртуальністю. Сьогодні 
віртуальний туризм можна розуміти як діяльність 
індивіда, що дозволяє йому за допомогою сучасної 
комп’ютерної техніки та комунікаційних мереж 
отримувати максимально реалістичну й суттєву ін-
формацію про реальний туристський напрям.

Одним із важливих культурних трендів, що 
знаходиться у процесі формування, є масове впро-
вадження у соціум різноманітних програм та про-
ектів, заснованих на технології доповненої реаль-
ності (англ. Augmentedreality, AR). Безмежність 
застосування технологій від реклами, маркетингу, 
туризму, музеїв, виставок, журнального бізнесу, 
комп’ютерних ігор до медицини й педагогіки до-
зволяє говорити про наближення нових якісних 
змін у розвитку сучасної цивілізації.

Доповнена реальність називається так через 
надходження з реального світу деяких уявних 
(віртуальних) об’єктів, зазвичай, інформативно-
допоміжного характеру. Ще в кінці 90-х років Ро-
нальд Азума (Ronald Azuma) визначив доповнену 
реальність як систему, яка

– поєднує реальне й віртуальне;
– забезпечує взаємодію користувача й машин-

ного інтерфейсу в реальному часі;
– працює в 3D.
У класичному описі континиума змішаних ре-

альностей у Пола Мілгpема (Paul Milgram) і Фуміо 
Кишино (Fumio Kishino) вводиться протиставлен-
ня доповненої реальності (з елементами віртуаль-
ного) і доповненої віртуальності (з елементами ре-
ального) (Boichenko & Lezhankyn, 2010).
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У міру вдосконалення технології, здатної виро-
бляти в режимі реального часу накладення цифро-
вих даних на зображення в камерах тих чи інших 
мобільних пристроїв, завдяки вбудованим у них 
спеціальним програмам, почалася активна адапта-
ція доповненої реальності до соціуму.

Переваги використання VR-технологій:
– нові можливості “персоналізації бізнесу”;
– скорочення витрат на розробку товарів і сер-

вісів;
– скорочення витрат на навчання персоналу;
– підвищення рівня продажів за допомогою 

3D-візуалізації;
– зняття обмежень за територією, часом і фор-

матом;
– економія часу на передачу інформації;
– візуалізація проектів, новий тип презентацій.
Переваги використання AR-технологій: велика 

інтерактивність; простота; мобільність; інформація 
в режимі реального часу; зручність використання; 
скорочення витрат на сервіс.

Сфера поширення доповненої реальності над-
звичайно широка — від промисловості й медицини 
до освіти та культури. Універсальність технології 
привела до того, що сьогодні не можна уявити собі 
область, де її не можна було б застосувати.

Розглянемо, як доповнена реальність реалізу-
ється у сфері туризму. Безумовно, віртуальне море 
не є заміною реального, але VR можна ефективно 
використовувати в цілях реклами туристичних по-
слуг. За допомогою віртуальних турів туристам 
буде простіше визначитися з місцем подорожі. 
Особливо подібна технологія буде корисна для по-
пуляризації місць, які не змогли на сьогоднішній 
день стати особливо затребуваними туристичними 
маршрутами, але мають значний потенціал. Турис-
тичні послуги в якійсь мірі віртуальні й невловимі: 
складно уявити, як буде виглядати подорож у не-
знайоме місце. Доповнена реальність у цьому сенсі 
може допомогти прийняти рішення щодо поїздки. 
Ще до відправлення в країну призначення можна 
побачити очікувані пейзажі й пам’ятки.

За допомогою новітніх технологій у області 
панорамної зйомки створюються віртуальні тури, 
які продукують “ефект присутності” й дозволя-
ють побачити все “на власні очі”. Віртуальна екс-
курсія — це 3D-тур, сферична панорама, створена 
на основі тисячі фотографій об’єкта. Формується 
цифрова реальність, де кожен охочий може зроби-

ти віртуальну екскурсію (3D-тур) у режимі онлайн. 
Одним із об’єктів 3D-технологій є ЗD-панорама. 
ЗD-панорама — це особлива фотографія, яка охо-
плює простір навколо однієї певної точки: на 360 
градусів горизонтально й на 180 градусів верти-
кально. Віртуальна панорама складається з кількох 
фотографій, які зняті ширококутним об’єктивом. 
За допомогою спеціальних програм вони об’єднані 
в одне “безшовне” зображення, що створює вра-
ження присутності людини в центрі віртуальної 
ЗD-панорами. ЗD-тур — це кілька ЗD-панорам, по-
єднаних між собою прямими або перехресними пе-
реходами, завдяки чому потенційний клієнт турис-
тичної агенції може “здійснити” віртуальний тур 
напередодні купівлі туристичної путівки. У нього 
з’являється можливість, ще до придбання реально-
го туру, підібрати подорож, що буде максимально 
відповідати бажанню, настрою, очікуванню турис-
та. Саме це і є головною метою 3D-технологій в 
туризмі.

З технічного погляду віртуальні подорожі ство-
рюються з панорамних фотографій. Панорамна 
фотографія — статичне зображення, що охоплює 
великий кут огляду й дозволяє розгледіти най-
дрібніші деталі картинки з однієї точки. З пано-
рамних фотографій складається віртуальний тур. 
Віртуальний тур — це інтерактивне відображення 
реального простору на екрані. Віртуальна подо-
рож — це комбінація віртуальних турів. Перехід 
від одного до іншого туру здійснюється через ак-
тивні зони (їх іще називають точками прив’язки). 
Точки прив’язки розташовані безпосередньо на 
зображеннях з обов’язковим урахуванням плану 
туру. Зазвичай, віртуальна подорож супроводжу-
ється аудіофайлами.

За допомогою миші або клавіатури користувач 
може переглянути простір навколо себе на 360º, на-
ближувати й віддаляти предмети та об'єкти, розгля-
дати деталі або вивчати загальний план.

Для задоволення потреб користувача віртуальна 
подорож повинна бути зручною та інформативною, 
тому увага розробників віртуальних подорожей зо-
середжена на таких елементах:

• “Гаряча точка” (від англійскої hоtspоt, hоtspоt-
переходи між турами) — розуміється “зображення, 
текст або місцевість” подорожі. Під час наведення 
курсором на “гарячу точку” спливає підказка, а на-
тискання на неї активує завантаження відповідного 
віртуального туру або відкриває спливаюче вікно.
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• Керування віртуальною подорожжю, яке від-
бувається завдяки кнопці управління. Під час наве-
дення курсора на кнопку управління користувач ба-
чить текст або графічне зображення у форматі jpg, 
bmp, gіf, png, swf-файл. (У деяких випадках кнопки 
управління мають декілька значень одночасно, за 
умови, що вони не суперечать одне одному. На-
приклад, управління рухом панорами (увімкнення/
вимкнення обертання, збільшення/зменшення зо-
браження, скидання тощо); перемикання між па-
норамами; увімкнення/вимкнення повноекранного 
режиму; увімкнення/вимкнення звукового супро-
воду; розгортання/згортання спливаючого вікна).

• Інтерактивний список турів і мініатюр. До 
списку входять назви всіх віртуальних подорожей. 
Такий підхід дозволяє користувачу швидко знайти 
й розгорнути будь-яку панораму, що входить до 
складу віртуальної подорожі. Мініатюри представ-
ляють собою той самий список, тільки оформлений 
у вигляді фотографій.

• Карти віртуальної подорожі й радар. За допо-
могою цих функцій полегшується орієнтація корис-
тувача в цифровому просторі. Гарячі точки, розмі-
щені на карті, мають додаткову функцію — “радар”. 
“Радар” — кольорова зона, що обертається навколо 
гарячої точки. Вона вказує напрямок, який у цей 
момент відповідає зображенню у віртуальній подо-
рожі. Це важливий елемент, який дозволяє зробити 
віртуальну подорож більш інформативною.

• Спливаючі вікна з текстом, відео.
• Звуковий супровід. 
У якості звукового супроводу може бути вико-

ристаний Mp3-файл з аудіоописом місця зйомки, 
приємною мелодією або звуками природного й 
штучного походження. Також є можливість закрі-
пити будь-яку мелодію (аудіофайл) для кожної “га-
рячої точки”. Мелодія буде відтворюватися після 
натискання відповідної кнопки.

Сьогодні деякі компанії пропонують можли-
вості здійснити віртуальний тур Парижем, Сан-
Франциско, Ботсвані та іншими містами світу. Го-
тельні підприємства також знайшли застосування 
VR-технологіям. Тестова програма VRoomServic 
використовується у таких готелях, як Marriott 
Marquis (Нью-Йорк, США) і Marriott ParkLane 
(Лондон, Великобританія). Гості отримують набір 
віртуальної реальності у якості послуги з обслуго-
вування номерів, у яку входить комплект від компа-
нії Samsung з гарнітурою Gear VR.

Пристрої Marriott мають встановлені додатки з 
кутом огляду 360º, що пропонують тривимірні вір-
туальні подорожі в гори Анди (Чилі), відвідування 
кафе з морозивом у Руанді й прогулянку по вули-
цях Пекіна. Завдяки VR можна познайомитися з 
реальними історіями мандрівників, подивитися, 
про що вони дізналися і що дала їм ця подорож 
(Dopolnennaia realnost v turyzme).

Основний компонент подорожей — це відві-ду-
вання знакових місць і огляд визначних пам’яток. 
У сучасних музеях оживають експонати, а стенди 
стають інтерактивними майданчиками. Також до-
повнена реальність допоможе відвідувачам зорієн-
туватися у просторі й знайти потрібний зал. Напри-
клад, у додатках GoogleArts & Culture або Sitesin 
VR легко доступні віртуальні панорами. Музеї 
створюють віртуальні подорожі, що дозволяє глиб-
ше пізнати історію експоната. Так, наприклад, для 
історичних музеїв це може бути відвідування місця 
історичної битви, стародавнього житла тощо. Для 
художніх музеїв унікальною пропозицією може ста-
ти подорож усередину картин. Наприклад, музей 
Сальвадора Далі, розташований у американському 
місті Сент-Пітерсбург, пропонує своїм відвідувачам 
у буквальному сенсі опинитися усередині картини 
“Археологічний відгомін Анжелюс Мілле”, що на-
лежить пензлю великого іспанського художника.

Здійснити інтерактивну “поїздку” до індійсько-
го Тадж-Махала або відвідати Королівські ботаніч-
ні сади Кью у Великобританії дозволить англомов-
ний ресурс Аrmсhаіr-trаvel (аrmсhаіr-trаvel.соm). Із 
зручним меню достатньо перейти за посиланням 
“Explоre” або “Vіew” і у вікні зі схемою будівлі 
кликати по відповідних точках огляду й милувати-
ся круговою панорамою.

Завдяки доповненій реальності з’явилася уні-
кальна можливість подорожувати в часі. Тепер мож-
на побачити, як виглядали будівлі, вулиці та міста 
багато років тому. Занурюючись у атмосферу ми-
нулих епох, туристи стають повноправними учас-
никами різних подій минулого Берліна (мобільний 
додаток AugmentedReality). Подібні додатки носять 
не тільки пізнавальний, але й розважальний харак-
тер. Так, кіномани можуть зустрітися з улюбленими 
фрагментами фільмів на вулицях Лондона (мобіль-
ний додаток AugmentedRealityCinema), а любителі 
тварин — сфотографуватися поруч із тигром або 
пандою (мобільний додаток “Дендрарій гід”).

Доповнена реальність допоможе зорієнтуватися 
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в незнайомому місті, розібратися у складній схемі 
метрополітену, потрапити на потрібну зупинку. Те-
пер вона замінює собою кіпи паперових карт і пу-
тівників (мобільні додатки “Флоренція путівник” 
від eTips LTD, Metro AR Pro). Незамінним для ман-
дрівників буде додаток з пошуку відправної точки. 
Турист може поставити маркер на машину, велоси-
пед або зупинку громадського транспорту й сміливо 
вирушати досліджувати місто. За допомогою допо-
вненої реальності він легко знайде зворотну доро-
гу (мобільний додаток MyAugmentedReality). Щоб 
не загубитися у величезному просторі аеропорту, 
можна використовувати додаток Flightradar24. Ні-
велюється необхідність шукати табло й покажчики, 
спеціальні позначення дадуть зрозуміти, де випити 
кави, здати багаж, купити сувеніри, також можна 
миттєво купити квиток і отримати інформацію 
щодо бонусних балів від авіакомпаній.

Світова тенденція використання інноваційних 
технологій не обійшла стороною і Україну. У різних 
регіонах України були створені свої віртуальні тури 
(Одеса, Київ, Миколаїв, Запоріжжя, Львів та ін.).

Наприклад, у межах кампанії “Автентична 
Україна” створено декілька проектів, що презенту-
ють віртуальні екскурсії по музеях країни. 3D-тур 
українських музеїв просто неба створений 2017 
року за ініціативи Міністерства культури України 
разом з Gооgle (Ofitsiinyi sait “Muzei...). У межах 
проекту було оцифровано сім музеїв із різних регі-
онів України. Надана порталом текстова інформа-
ція про народну архітектуру й побутову культуру 
населення. Зокрема, демонструються унікальні 
колекції етнографічних та архітектурних об’єктів, 
датованих ХV–ХХ століттями. 

Навігація по веб-порталу досить зручна. Для 
цього потрібно вибрати мову, яких пропонують три 
(українська, російська, англійська) й один із музе-
їв на карті. Завдяки сучасним технологіям можна 
“прогулятися” територією музеїв, побачити околи-
ці, оглянути будинки й ознайомитися з музейними 
експозиціями зсередини.

У межах кампанії “Автентична Україна” пред-
ставлений ще один цікавий віртуальний тур — 
слідами дерев’яних церков Карпатського регіону 
України. Унікальність цього проекту в тому, що 
історичні об’єкти (дерев'яні церкви) занесені до 
списку світової спадщини ЮНЕСКО. Віртуальний 
тур слідами дерев’яних церков Карпатського регі-
ону України дає можливість ознайомитися з уні-

кальною архітектурою стародавнього українського 
мистецтва, шедеврами автентичного будівництва 
церков. Проста та зручна навігація з аудіосупро-
водом цікавих історичних фактів зведення церков. 
Розробниками було оцифровано вісім дерев’яних 
церков регіону. 3D-тури всіх цих церков доступні й 
у режимі Street Vіew на картах Gооgle.

До списку ЮНЕСКО занесено шістнадцять 
дерев’яних церков Карпатського регіону, вісім з 
яких розташовані в Україні й вісім у Польщі. За 
архітектурою церкви діляться на чотири типи: гу-
цульський (Україна), галицький (чотири в Украї-
ні та дві на території Польщі), бойківський (дві в 
Україні й одна в Польщі) і лемківський (усі п’ять на 
території Польщі) (Ofitsiinyi sait “Dereviani...). 

Останніми роками росте й активізується попу-
лярність туристичного бренду Львівської області. 
Львівська область повністю задовольняє потреби 
сфери туризму. Це один з розвинутих туристичних 
регіонів України, який володіє унікальними істо-
рико-культурними пам’ятками. В області зосеред-
жено чверть усієї історико-культурної спадщини 
України. На державному обліку перебуває 3659 
пам’яток архітектури та містобудування, з яких 
2500 знаходяться безпосередньо у Львові. 2018 
року департамент з питань культури, національ-
ностей та релігії облдержадміністрації м. Львова 
започаткував інтерактивний музейний проект “Від-
відай”. Проект реалізований у межах Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на 2018–
2020 роки.

До списку інтерактивного музейного проекту 
внесено понад двадцять п’ять музеїв м. Львова та 
області. За задумкою авторів проекту робота над 
наповненням карти триватиме й надалі, оскільки 
мета проекту — представити історико-культурне 
надбання музеїв на Львівщині, зробити музеї до-
ступними для всіх та будь-де (Interaktyvnyi muzei 
“Vidvidai”).

Також створений онлайн-тур по Підгорецькому 
замку на Львівщині — унікальній пам’ятці архі-
тектури доби пізнього Ренесансу й бароко (Zamok 
Podhoretskyi). У віртуальній моделі замку є мож-
ливість оглянути його зсередини, “пройтися” га-
лереями, подивитися ззовні та навіть обстежити 
підземелля. “Туристи зможуть оглянути фотокопії 
славетних картин, що прикрашали замкові стіни, 
причому на тих самих місцях, де вони висіли ра-
ніше, і уявити, як виглядали інтер’єри в Підгірцях 
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тих часів” (Zamok Podhoretskyi). У 2008 році Під-
горецький замок-фортецю внесли до списку Wоrld 
Mоnuments Wаtсh, як одну із сотень пам’яток світу, 
що має виняткову цінність і перебуває під загрозою 
руйнування.

Для ознайомлення з архітектурною спадщиною 
та культурними місцями Львова створено цілу низ-
ку тематичних 3D-турів: 

• 3D-тур “Знайомство зі Львовом” (Znaiomstvo 
zi Lvovom). У цьому віртуальному турі представле-
ні Двірцева площа, неоготична зі шпилеподібними 
куполами Церква святих Ольги і Єлизавети (костел 
Святої Єлизавети), собор Святого Юра (Світова 
спадщини ЮНЕСКО), оперний театр імені Соломії 
Крушельницької, пам’ятник Тарасу Григоровичу 
Шевченку та “Хвиля Національного Відродження” 
зі скульптурою Матінки Божої, площа Івана Підко-
ви, костел Єзуїтів (храм апостолів Петра і Павла), 
площа Ринок, на якій знаходиться міська ратуша, 
зведена у стилі класицизм, на кутах якої розміще-
ні чотири фонтани зі зображеннями міфічних ге-
роїв — Нептуна, Адоніса, Діани та Амфітрини. 
Навколо площі Ринок споруджено 44 кам’яниці в 
ренесансному та вишуканому бароковому архітек-
турних стилях. 

• “Віртуальний тур середньовічним Львовом” 
пропонує ознайомитись туристам з найбільш древ-
німи пам’ятками стародавнього міста (Virtualnyi tur 
serednovichnym Lvovom). 

• 3D-тур “Сім чудес Львова”, які є своєрідною 
візитівкою цього чудового міста, гармонійно по-
єднує здобутки давнини та архітектурні шедев-
ри більш сучасного періоду (3D-tur “Sim chudes 
Lvova”).

• “Віртуальний тур по ботанічному саду” пропо-
нує подорож по Ботанічному саду Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка. Сучас-
ний Ботанічний сад — навчальна, науково-дослідна 
та природоохоронна установа при університеті, на 
базі якого ведеться просвітницька діяльність, що 
спрямована на поширення ботанічних та екологіч-
них знань серед населення. У межах цієї діяльності 
щорічно проводяться дні відкритих дверей. За по-
переднім записом співробітники Ботанічного саду 
регулярно проводять екскурсії для школярів та сту-
дентів (Virtualnyi tur po botanichnomu sadu).

Отже, віртуальний туризм Львівщини швидко 
розвивається, бо має низку привабливих власти-
востей як для споживача послуги, так і для ви-

робника. Віртуальний туризм став інноваційним 
засобом просування національного турпродукту, 
презентації туристичного потенціалу регіону, а та-
кож ефективним засобом створення іміджу країни 
й регіону.

Проте існує й інша сторона питання: не тіль-
ки споживач зацікавлений у пошуку інформації 
та отриманні вражень від туристських об’єктів, а 
й туристські організації, маючи доступ до мережі 
Інтернет, а також використовуючи потенціал мо-
більного зв’язку, нових гаджетів і соціальних ме-
реж, реалізують можливість “рухатися” назустріч 
споживачам послуг.

За останні роки туризм продемонстрував над-
звичайну силу й життєздатність, незважаючи на ба-
гато проблем, особливо тих, які пов’язані з питан-
нями безпеки. Міжнародний туризм продовжує не-
ухильно зростати й робити свій внесок у створення 
робочих місць і добробут спільнот по всьому світу. 

Технологія віртуальної реальності може істотно 
підвищити продажі туристичних продуктів, дозво-
ляючи “спробувати” різні види розваг і “побачити” 
запропоновані послуги. Доповнена реальність за-
безпечує миттєвий доступ користувача до мобіль-
ного комунікативного середовища, здатного через 
певні платні програми полегшити, наприклад, 
орієнтацію у незнайомому місті; здійснити інтер-
активну візуальну підтримку під час відвідування 
музею, виставки, спортивного змагання, ділової 
зустрічі; оптимізувати шопінг через тривимірну ві-
зуалізацію товарів (особливо за умови електронної 
торгівлі); забезпечити додатковою інформацією 
журнал, плакат, афішу тощо.

Вартість технологій віртуальної реальності по-
ступово здешевлюється, а доступність збільшуєть-
ся. Перспективними в цьому напрямку є розробка 
й впровадження мобільних додатків з доповненою 
реальністю.

Актуальність розробки системи туристсько-
го віртуального інформаційного простору, його 
структурування обумовлені необхідністю відпові-
дати інноваційним процесам, які зачіпають сучасні 
технології VR/AR, що дозволяє по-новому отриму-
вати візуальну інформацію та розробляти нові ту-
ристичні продукти.

На нижньому рівні туристського віртуального 
інформаційного простору знаходяться суб’єкти ту-
ристичної діяльності, які формують інформаційні 
ресурси у вигляді сайтів, мобільних додатків, по-
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шукових систем, призначених для споживачів ту-
ристичних послуг.

Туристський віртуальний простір складається з
– множини інформаційного поля (сукупність усі-

єї інформації про суб’єкти туристської діяльності);
– інформаційних потоків (сукупність даних, 

які переміщуються у віртуальному інформаційно-
му просторі спеціальними каналами комунікації);

– інформаційних ресурсів (автоматизовані бази 
даних, веб-сайти, додатки, мережі);

– правових та організаційних заходів (інфор-
маційне законодавство, міжнародні нормативні 
юридичні документи, міжнародні договірні угоди, 
конференції);

– ринку інформаційних технологій.
Туристські дестинації, туристичні підприєм-

ства (транспорт, засоби розміщення, підприємства 
харчування, туроператори й турагенти) утворюють 
рекреаційний, подієвий, історико-культурний про-
стори або інформаційні поля. До каналів комуніка-
ції можна зарахувати електронні, друковані чи інші 
носії, товарно-грошові канали, міжособистісне 
спілкування.

Головна перевага віртуальної подорожі — це 
економія часу як з боку замовника подорожі (екс-
курсії туристичними об’єктами), так і з боку ко-
ристувача (“віртуального” туриста). Віртуальна 
подорож виконує функцію інтерактивного гіда для 
користувача-клієнта, а для замовника, власника 
туру, виконує демонстративну функцію туристич-
них об’єктів.

Сучасні ІТ-технології пропонують “новий світ”, 
створивши ілюзію всього, що знає людина, чого 
торкається і що відчуває. “Віртуальна подорож” від-

крила нові стандарти в туристичній галузі. Кінцева 
мета “віртуального туризму” — надати можливість 
користувачу подорожувати й вивчати об’єкт, який є 
нічим іншим, як досконалою імітацією.

Соціальна значущість віртуальних подорожей 
полягає у доступності інформації для всіх верств 
населення. Далеко не кожен користувач може від-
відати той чи інший об’єкт у реальному житті, а за-
вдяки віртуальним подорожам це стає можливим.

Висновки. Відзначимо, що розвиток інформа-
ційних технологій у індустрії туризму зможе не 
тільки підвищити ефективність функціонування 
галузі, а й за рахунок більш тісної інтеграції з ін-
шими секторами економіки й технологічної модер-
нізації вивести на новий рівень розвитку. 

Серед напрямів розвитку туристичного вірту-
ального інформаційного простору можна виділити 
такі:

– створення нових туристичних продуктів і рі-
шень (платформи, сервіси, додатки, пристрої, ме-
режі);

– створення нових туристичних ринків і компа-
ній;

– впровадження інформаційних технологій у 
суміжні сектори економіки;

– зростання конкурентоспроможності україн-
ського туристичного бізнесу у світовому масшта-
бі.

Таким чином, проникнення віртуальних по-
дорожей у всі сфери життя сучасної людини стає 
кінцевим і незворотнім, тому варто активно вико-
ристовувати ті їхні форми, які надають позитивний 
вплив на туристичну й духовну складові.
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Достопримечательности историко-культурного наследия Львовской области как фактор развития 
туризма в регионе (на примере виртуальных туров)

Аннотация. Потенциал культурного наследия еще остается в “запасниках”, а потому необходимость его 
“туристической активации” становится все более актуальной. Такая “активация” может быть осуществлена 
современными средствами визуализации, а именно 3D-технологиями. Одним из объектов 3D-технологий является 
ЗD-панорама, благодаря которой “виртуальный турист” может совершить виртуальный тур, не оставляя пос-
тоянного местопребывания.

Виртуальные туры позволяют максимально эффективно использовать туристические возможности региона, 
объединяя в единый турпродукт постоянные (музеи, памятники, культовые сооружения, природные достоприме-
чательности, исторические места) и временные (события культурной, спортивной и музыкальной жизни) турист-
ские аттракции.

Ключевые слова: туризм, инновации, виртуальный туризм, виртуальный тур, 3D-технологии, ЗD-панорама, 
3D-туры.
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Sіghts of Hіstоrісаl and Сulturаl Herіtаge of the Lvіv Regіоn as a Fасtоr of the Develоpment of Tоurіsm 
in the Regіоn (on the Exаmple of Vіrtuаl Tоurs)

Summary. Оne оf the mоst аttrасtіve resоurсes fоr mаny types оf tоurіsm іn Ukrаіne іs the hіstоrісаl аnd сulturаl 
herіtаge, which, however, remаіns іn the "reserves". Therefоre, the need fоr іts "tоurіst асtіvаtіоn" іs beсоmіng іnсreаsіngly 
іmpоrtаnt. Suсh аn “асtіvаtіоn” саn be саrrіed оut by сreаtіng fаvоurаble іnfrаstruсturаl, соmmunісаtіve аnd оrgаnіzаtіоnаl 
соndіtіоns thаt соntrіbute tо іnсreаsіng the ассessіbіlіty оf оur соuntry's сulturаl vаlues tо tоurіsts. 

Іt іs сleаr thаt the prоmоtіоn оf а соmmоn сulturаl аnd tоurіst prоduсt іs ассоmpаnіed by mоdern ІT teсhnоlоgіes, 
pаrtісіpаtіоn іn exhіbіtіоns, speсіаlіzed fаіrs, аnd PR events іs nоt enоugh fоr tоurіsm. Vіrtuаl tоurs, аlоng wіth оther 
teсhnоlоgіes, оffer а number оf аdvаntаges tо tоurіsm, аllоwіng tо stаnd оut іn соmpetіtіоn and оrgаnіze nоt оnly іnterestіng 
аnd аttrасtіve events оf соgnіtіve, entertаіnіng аnd eduсаtіоnаl оrіentаtіоn, but аlsо соntrіbute tо a better preservаtіоn аnd 
іnfrаstruсture аrrаngement оf these оbjeсts.
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Vіrtuаl tоurіsm іs unіque and іnexhаustіble іn соntent, аllоwing tо mаxіmіze tоurіst оppоrtunіtіes оf the regіоn while 
соmbіnіng permаnent (museums, mоnuments, plасes оf wоrshіp, nаturаl аttrасtіоns, hіstоrісаl sіtes) аnd tempоrаry 
(сulturаl, spоrtіng аnd musісаl events) tоurіst аttrасtіоns іntо а sіngle tоurіst prоduсt. А number оf experts belіeve thаt іn 
the neаr future the number оf pаrtісіpаnts іn vіrtuаl tоurs wіll exсeed the number оf pаrtісіpаnts іn оfflіne tоurs.

Keywоrds: tоurіsm, іnnоvаtіоns, vіrtuаl tоurіsm, vіrtuаl tоur, 3D teсhnоlоgіes, 3D -pаnоrаmа, 3D tоurs.
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Силою історичних та політичних обставин, культурна спад-
щина радянського періоду (і вужче — та її частина, що була 
створена офіційною радянською культурою) посіла непропо-
рційно значне місце в загальному масиві історико-культурної 
спадщини України. 

Дискусії про потребу переосмислення ролі та місця куль-
турної спадщини, сформованої в радянський період, трива-
ють в Україні близько тридцяти років. Вони набули масштабу 
й динаміки ще в період перебудови — наприкінці 1980-х ро-
ків, коли з’явились умови й для вільного розвитку мистецької 
творчості, і для мистецтвознавчої рефлексії. Слушно заува-
жив у своїй праці історик В. Даниленко: “У другій полови-
ні 1980-х рр. увиразнився процес звільнення образотворчого 
мистецтва від ідеологічного більшовицького диктату, приско-
рилося формування нових художніх напрямів. […] Відкрива-
лися запасники музеїв, експонувалася велика кількість невідо-
мих за радянських часів робіт” (Danylenko, 2018, 174). 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 
В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: 

ДИСКУСІЇ ЩОДО ІСТОРИЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ЦІННОСТІ

УДК 325.455:159.953 (477)
ORCID 0000-0003-2588-0991

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.161-168

Анотація. У статті проаналізовано перебіг та основні аргу-
менти в дискусіях українських науковців і митців щодо історико-
культурної та мистецької вартості, масштабів присутності куль-
турної спадщини радянського періоду в культурному просторі су-
часної України. Історико-політичним аргументом на користь вилу-
чення з публічного простору України пропагандистських елементів 
радянської спадщини, зокрема — монументальної, стала специфіка 
їх створення, а саме: наявність офіційно нав’язаного “правильного 
творчого методу” та позиціонування радянських монументів у сим-
волічному просторі, їхнього ідеологічного й ритуального призначен-
ня. Необхідність переосмислити роль і місце радянської культурної 
спадщини стала очевидною і актуальною зі здобуттям Україною 
незалежності й залишається такою дотепер. Переосмислення по-
требує й питання мистецької вартості пам’яток радянської куль-
тури, їхнього впливу на формування суспільних уявлень про минуле. 
Наголошується на необхідності урахування історико-політичного 
контексту створення радянських пам’ятників, панно, інших мону-
ментальних об’єктів у межах такого переосмислення, зокрема — з 
огляду на складний період культурної трансформації, що його пере-
живає сучасна Україна. 

Ключові слова: пам’ятки, культурна спадщина, ідеологія, симво-
лічний простір, мистецька вартість, пропаганда, декомунізація.
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Зокрема, тоді мистецтвознавець Д. Горбачов 
“перевідкрив” український мистецький авангард 
початку XX ст., інші — повернули в ширший обіг 
знання про репресованих і страчених “бойчукіс-
тів”, замовчуваних “шістдесятників” і нонконфор-
містів 1970-х — початку 1980-х років. 

Здобуття Україною незалежності прискорило 
процеси демократизації та зміцнило суспільно-
політичну базу відкритості всіх сфер життя, зокре-
ма — сфери мистецької творчості й гуманітаристи-
ки. Щойно зникли жорсткі ідеологічні обмеження, 
оприявнилася потреба у впровадженні в публічний 
обіг значної частини культурно-мистецької спад-
щини, забороненої чи замовчуваної у минулому. 
Актуалізація раніше забороненого чи відсунутого 
на маргінес знання та витісненої в “підпілля” мис-
тецької творчості виявилась надзвичайно важли-
вою і плідною для формування національної іден-
тичності, культурного простору та креативного 
потенціалу сучасної України. З іншого боку, вже 
тоді стала очевидною і актуальною потреба в пере-
осмисленні спадщини “офіційної” радянської куль-
тури, експліцитне виокремлення з усього її масиву 
тих елементів, мистецька цінність яких переважає 
пропагандистське призначення, а також формуван-
ня і запровадження нових способів її представлен-
ня і функціонування у публічному просторі. 

Обговорення науковцями, митцями, діячами 
культури, освітянами й політиками цих питань 
відтоді не вщухало. Особливо гарячим і нерідко 
конфліктним воно ставало під час напружених по-
літичних подій (наприклад, так званого “Ленінопа-
ду” зими 2013–2014 років), а також — унаслідок 
ухвалення законів про “декомунізацію” від 9 квіт-
ня 2015 року. Відсутність наукового та суспільного 
консенсусу в цих дискусіях, ідеологічна заангажо-
ваність багатьох їхніх учасників, а почасти застарі-
лість концептуальних підходів, використовуваних 
диспутантами, у тому числі й науковцями, — усе 
це зумовлює наукову й суспільну актуальність 
проблеми, що їй присвячено статтю. 

Мета статті — проаналізувати аргументи в 
публічних дискусіях з цієї проблематики та осно-
вні концептуальні підходи і твердження, що їх ви-
користовують науковці, які досліджують питання, 
пов’язані з історико-культурною спадщиною ра-
дянського періоду, її присутністю в культурному 
просторі України, а також мистецтвознавці й ку-
ратори, котрі займаються радянською мистець-

кою спадщиною не лише теоретично (у наукових 
працях), але й практично (наприклад, здійснюючи 
різноманітні виставкові проєкти, впорядковуючи 
художні видання тощо). 

Серед істориків, у чиїх працях досліджуєть-
ся формування масиву монументальних пам’яток 
радянського періоду, його історичний контекст, а 
також представляються й аналізуються різні по-
гляди на мистецьку й загальнокультурну вартість 
і функціонування цієї спадщини в культурному 
просторі незалежної України, варто вказати В. 
Даниленка  (Danylenko, 2018), Р. Маньковську 
(Mankovska, 2011; Mankovska, 2013), О. Ковалев-
ську (Kovalevska, 2015), К. Кобченко (Kobchenko, 
2015), О. Гайдай (Hayday, 2018), Г. Денисенко 
(Denysenko, 2018), Л. Нагорну (Nahorna, 2014). 

З-поміж істориків культури й мистецтвознавців, 
які пропонують свої аргументи стосовно мистець-
кої вартості радянських пам’яток, їх вилучення 
з публічного простору сучасної України або збе-
реження в ньому, варто вказати Н. Кондель-Пер-
мінову (Kondel-Perminova, 2006), В. Личковаха 
(Lychkowakh, 1999), Л. Смирну (Smyrna, 2006), 
О. Роготченка (Rohotchenko, 2016), О. Балашову 
(Balashova, 2016) та ін. 

У їхніх працях аналізуються як загальні кон-
цептуальні питання радянської культурної політи-
ки, зокрема, породженого нею “творчого методу 
соцреалізму”, так і творчість окремих радянських 
митців, відображаючи суспільні погляди на її вар-
тість. 

Основний матеріал дослідження. Зв’язок між 
уявленнями суспільства, окремих його членів, про 
свою національну культуру й культурну спадщи-
ну та національною ідентичністю є для сучасної 
України критично важливим. З цього приводу іс-
торик Л. Зашкільняк зауважує, що “...применшення 
ваги української національної історії та культури у 
зв’язку з їх елементарним незнанням і небажанням 
знати” спричиняє ситуацію, коли “... російсько-ра-
дянська культурна спадщина разом з її усталеними 
стереотипами продовжує панувати серед значної 
частини мешканців сучасної України” (Zashkilniak, 
2015, 26). 

Розпад радянської політичної системи й набут-
тя Україною незалежності, а також втрата соціаліс-
тичним реалізмом панівного становища (що, фак-
тично, сталося раніше — наприкінці 1980-х рр.), 
прискорили процес переосмислення мистецької 
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вартості та соціальної ролі радянського мистецтва, 
зокрема — його “функцій” у формуванні світогляд-
них, ідеологічних настанов, його впливу на індиві-
дуальну та суспільну свідомість. 

Спершу нагадаємо, що радянська культурно-
мистецька спадщина залишається помітною і впли-
вовою до сьогодні й містить такі елементи: 

– значна частина музейних фондів, сформова-
них у часи СРСР, що відтоді не зазнавали змін; 

– експозиції багатьох музеїв (особливо — про-
вінційних), теж не оновлюваних із пізньорадян-
ського періоду; 

– пам’ятники, барельєфи, панно та інші твори 
монументального мистецтва, створені в часи СРСР, 
згідно з вимогами соцреалістичної естетики, і роз-
ташовані в публічному просторі українських міст 
і сіл; 

– зведені в радянський період громадські спо-
руди освітнього, культурного, наукового та політич-
ного призначення, а також — житлові масиви, що 
їхні архітектура й оздоблення втілювали радянську 
концепцію “соцміста”, ілюструючи різні елементи 
радянської ідеології та історичної міфології; 

– наукова та науково-популярна література, 
мистецькі видання, у яких спадщина української та 
світової культури була представлена з ідеологічно 
вивірених радянських позицій. 

Найпомітніша в буквальному сенсі та найпо-
ширеніша частина цієї спадщини в культурному 
просторі — це пам’ятники, що були водночас еле-
ментами радянської пропаганди (пам’ятники Ле-
ніну та керівникам “жовтневої революції”, героям 
“громадянської” та “великої вітчизняної” війни), 
громадські будівлі, зокрема — будівлі органів вла-
ди. У деяких регіонах, здебільшого — у Західній 
Україні, радянські пам’ятники почали демонтувати 
з 1990-х років. Інші елементи радянської культур-
ної спадщини, зокрема — музейні експозиції, ще 
досить довго залишалися (а деякі й досі залиша-
ються) носіями радянських історичних концепцій, 
ілюструючи офіційну міфологію про “героїзм наро-
ду” задля успішного соціалістичного будівництва, 
про “дружбу братніх народів”, про всесвітньо-
історичне значення перемоги саме радянського на-
роду у “Великій вітчизняній війні” тощо. 

Упродовж останніх років, здебільшого за-
вдяки виконанню вимог Закону “Про  засуджен-
ня  комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки” (Pro 
zasudzhennia komunistychnoho, 2015), зокрема — 
вимоги усунути елементи комуністичної пропа-
ганди (пам’ятники, барельєфи, панно, топоніми) 
з публічного простору, знову розпочалося активне 
обговорення і поступове переосмислення того, як 
ця спадщина має бути представлена й проінтерпре-
тована. Окрім того, використання нових підходів 
музеології, що їх запроваджують молоді покоління 
науковців та музейників, поволі витісняють ідеоло-
гічні настанови минулого із музейних експозицій. 

Історик К. Кобченко стверджує, що “чимало 
процесів, закладених у радянський час, мають не 
лише наслідки, але й відповідники в сьогоденні, 
що надає переосмисленню радянської спадщини 
не лише наукової ваги, але й суспільно-політичної 
актуальності” (Kobchenko, 2015, 169). 

Думку про важливість і необхідність процесу 
переосмислення поділяє переважна більшість на-
уковців, які вивчають історію України та історію її 
культури XX століття, навіть ті, чиї погляди на ху-
дожню вартість радянської культурно-мистецької 
спадщини й на необхідність її збереження саме в 
публічному просторі (а не в музейних фондах) сут-
тєво відрізняються. 

Змістовним суспільним та історико-політичним 
аргументом на користь усунення елементів радян-
ської спадщини (зокрема — монументальної) із 
сучасного культурного простору є специфіка ство-
рення в УРСР монументів та особливості їх позиці-
онування у сучасному символічному просторі. 

Як зазначають сучасні українські пам’ятко-
знавці, упродовж 1960-х — 1970-х років, у струк-
турі охоронюваної державою нерухомої історико-
культурної спадщини, унаслідок зміни підходів до 
критеріїв визнання об’єктів історико-культурними 
пам’ятками, відбулися істотні зміни: “Розпочата в 
1963 р. паспортизація пам’яток позначилася ско-
роченням кількості об’єктів у реєстрах. […] При 
збільшенні питомої ваги історико-революційних 
пам’яток та пам’яток Великої Вітчизняної війни 
скоротилася кількість пам’яток історії України до 
1917 р.” (Havryliuk S. & Havryliuk O., 2012, 272). 
“Скорочення об’єктів у реєстрах” — це вилучення 
сотень пам’яток архітектури й містобудування (па-
лаців, замків, маєтків, особняків тощо), культових 
споруд (церков, синагог). Незначна частка їх була 
врятована вже після 1991 року, але багато — пе-
ретворились на руїни, відновлення яких потребує 
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значних фінансових та інтелектуальних ресурсів. 
А якщо говорити лише про такий вид пам’яток, 
як пам’ятники, то згадані автори констатують: “У 
1977 році в Україні нараховувалося понад 47 тис. 
пам’ятників, серед них: майже 27 тис. пам’ятників 
героям і подіям Великої Вітчизняної війни, близько 
3 тис. — пам’ятники Леніну, близько 1 тис. — ді-
ячам комуністичної партії, революції та громадян-
ської війни; 1346 — пам’яток архітектури та місто-
будування…” (Havryliuk & Havryliuk, 2012, 278). 

Чимало елементів історико-культурної спадщи-
ни зберігаються у музеях. Наповнення музейних 
фондів та експозицій у радянський період теж було 
обумовлене жорсткими ідеологічними обмежен-
нями і настановами. Як вказує відомий історик та 
музеєзнавець Р. Маньковська: “У побудові експо-
зицій процвітав вульгарно-соціологічний підхід, 
з експозицій вилучались автентичні речі, їх місце 
займали схеми суспільно-економічних формацій, 
діаграми, виставки на політичні теми” (Mankovska, 
2013, 319). Варто зазначити, що такий підхід домі-
нував не лише впродовж 1930-х років, а й пізніше: 
“У післявоєнний період музейні заклади УРСР ви-
користовувалися як пропагандистські осередки ра-
дянського режиму з метою виховання місцевого на-
селення як самовідданих будівників комунізму. […] 
Ідеологічний тиск позбавляв можливості творчих 
людей самореалізації” (Mankovska, 2011, 213–214). 

Таким чином, різними шляхами, переважно — 
адміністративними “чистками”, було сформовано 
та збережено до наших днів штучне домінування 
пам’яток радянського періоду в культурно-мис-
тецькій спадщині, що її охороняє держава. 

Українські мистецтвознавці й історики культу-
ри також констатують той загальновідомий факт, 
що можливості художнього самовираження в ра-
дянську епоху були надзвичайно вузькими. Це, на 
їхній погляд, обумовило невисоку мистецьку вар-
тість та стилістичну невибагливість багатьох мис-
тецьких творів і пам’яток того часу. Окреслюючи 
загальні риси соцреалізму, В. Личковах розглядає 
його як своєрідний “неокласицизм”, що “в архітек-
турі, образотворчому мистецтві, музиці, літературі, 
театрі, кінематографі наслідує й переломлює крізь 
призму номенклатурно-соціалістичної ідеології 
принципи й пластичні форми класичного стилю” 
(Lychkowakh, 1999, 36). 

Аби мати можливість займатися творчою пра-
цею, українські митці мусили вступати до офіцій-

них творчих спілок, сформованих у 1930-і роки — 
у період ліквідації культурного різноманіття й по-
літичних репресій. Ці спілки діяли як інструмент 
ідеологічного та естетичного контролю, що мав 
забезпечувати панування єдино “правильного” 
творчого методу — соціалістичного реалізму. Іс-
торик В. Даниленко нагадує: “Творчі спілки для 
партії були ефективним засобом управління інтелі-
генцією, важливою складовою посилення системи 
контролю за її діяльністю” (Danylenko, 2018, 163), 
наводячи такий промовистий приклад: “До 1988 р. 
Спілка художників офіційно не визнавала творчість 
Івана Марчука… 1990 р. відбулася його перша офі-
ційна виставка в Києві” (Danylenko, 2018, 175). 

Описуючи розвиток архітектури й монумен-
тального мистецтва України впродовж 1950–1980-
х років, мистецтвознавець Н. Кондель-Пермінова 
зауважує: “Основні ідеї, що втілювалися засобами 
монументального мистецтва, можна об’єднати в 
дві провідні теми, яким підпорядковувалась твор-
чість художників: “Соціалістичне будівництво” та 
“Героїзм народу”. Третьою прихованою, але по-
всякчас реалізованою, була тема “Влада” (Kondel-
Perminova, 2006, 142). На думку Л. Смирної, одним 
із істотних мотивів, що спонукав продукувати мис-
тецькі твори пропагандистського штибу, виявився 
матеріальний: “…краще вождя зліплю, ніж роками 
лантухи з цементом тягати буду” (Smyrna, 2006, 11). 

Урахуванням історичного контексту, у якому 
створювалися і посідали місце в публічному про-
сторі твори монументального мистецтва радян-
ського періоду, а також складнощів соціокультур-
ної трансформації, що її переживає сучасна Украї-
на, обумовлені (й видаються слушними) міркуван-
ня історика Г. Денисенко: “Ці пам’ятки потребують 
перегляду на предмет їх цінності як мистецьких 
творів, а також відповідності зазначеним критері-
ям створення Реєстру (Державний реєстр нерухо-
мих пам’яток України — Н. Г.). З пам’ятників пар-
тійним і державним функціонерам, які являються 
мистецькими творами, виконаними знаними фахів-
цями, слід створити Музей доби тоталітаризму, про 
який давно тривають розмови, але питання так і не 
вирішено” (Denysenko, 2018, 259). 

Утім, є й інші міркування науковців щодо по-
дальшої присутності пам’ятників у символічно-
му просторі українських міст. На думку істори-
ка Л. Нагорної, “узагалі немає сенсу “воювати з 
пам’ятниками” — у цивілізованому світі закарбо-
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вані в камені взаємосуперечливі постаті спокійно 
співіснують, і це нікого не дратує” (Nahorna, 2014, 
267). Зауважимо, що таке твердження відповіда-
тиме дійсності лише в тому випадку, коли ми з “ци-
вілізованого світу” вилучимо, наприклад, США (че-
рез бурхливі протести й сутички зі смертельними 
наслідками в Шарлотсвілі за знесення пам’ятника 
генералу Роберту Лі) чи Великобританію (конфлік-
ти довкола статуї Сесіла Родса в Оксфордському 
університеті). 

Однак “мирне” співіснування елементів радян-
ської культурно-мистецької спадщини/монумен-
тальної пропаганди із новими викликами, що по-
стали перед українською державою у 2014 році, на 
погляд багатьох, уже стало неможливим. Узимку 
2013–2014 років розпочався стихійний процес 
повалення пам’ятників Леніну, названий “Лені-
нопадом” (Hayday, 2018, 173–189). А прийняття 
навесні 2015 року низки законів про “декомуніза-
цію”, зокрема — Закону “Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки” (Pro zasudzhennia 
komunistychnoho, 2015). пожвавило не лише дис-
кусії науковців про потребу чи загрози декомуні-
зації, а й прискорило сам процес знесення або усу-
нення з публічного простору монументів і пам’яток 
радянського періоду, як таких, що є пропагандою 
тоталітарного режиму, а тому — суперечать чинно-
му законодавству. 

На тлі наведених вище міркувань істориків тро-
хи наївними виглядають оцінки монументальних 
творів радянської офіційної культури деякими їх-
німи захисниками, зокрема — мистецтвознавцями 
і кураторами, об’єднаними у спільноту “Радянські 
мозаїки в Україні”, які стверджують: “Монуметаль-
ні декоративні мозаїки є надзвичайно важливою 
верствою української культури, що містить зразки 
радянського модернізму — унікальні пам’ятки сві-
тового мистецтва. У середині ХХ століття — епоху 
тотального контролю та цензурування мистецтва — 
художники не могли собі дозволити вільних  твор-
чих пошуків в академічних роботах, тому часто 
втілювали їх в декоративних творах” (Radianski 
mozaiky v Ukraini). Переважну більшість цих тво-
рів важко назвати унікальними, тож подібна оцінка 
виглядає як неусвідомлена мовцем самоіронія. Од-
нак, якщо переглянути зібрані захисниками мозаїк 
зображення, стає очевидною стилістична однома-

нітність, розтиражованість, тематична обмеженість 
цих творів, розміщених на будівлях житлового й 
громадського призначення. Ясна річ, це не означає, 
що в радянські часи не створювались оригінальні 
талановиті твори монументального мистецтва. На 
жаль, унікальних творів серед них було й залиши-
лося вкрай мало. Саме через оригінальне творче рі-
шення та унікальність, що вибивалася за межі офі-
ційного мистецтва, невдовзі після завершення були 
знищені вітраж “Шевченко. Мати” (створений Ал-
лою Горською, Людмилою Семикіною, Опанасом 
Заливахою та Галиною Севрук у Червоному корпу-
сі КНУ і демонтований у 1964 році адміністрацією 
на вимогу партійного керівництва), як “ідейно во-
рожий і шкідливий”, та монументальна композиція 
Ади Рибачук і Володимира Мельниченка “Стіна 
Пам’яті” на Байковому кладовищі (над нею автори 
працювали сім років; завершені барельєфи поспі-
хом залили бетоном навесні 1982 року), як твір, що 
не відповідає канонам соцреалізму. 

Значно переконливішою видається скептична 
оцінка Н. Кондель-Перміновою творчого процесу 
в радянську добу, а також мистецької вартості дея-
ких пам’яток, особливо — у царині архітектури й 
монументального мистецтва: “Виразні та дієві за-
соби монументально-декоративного мистецтва ви-
користовувалися, по-перше, з метою пропаганди та 
зміцнення ідеології комуністичного будівництва. 
По-друге, як засіб вирішення проблеми одноманіт-
ності масової індустріальної забудови” (Kondel-
Perminova, 2006, 142). 

Ще одна спільнота діячів і кураторів сучасного 
мистецтва (Є. Нікіфоров, Л. Герман, О. Балашова), 
й водночас — захисників соцреалістичних моза-
їк, видала англомовний альбом “Decommunized: 
Ukrainian Soviet Mosaics” з метою збереження у 
публічному просторі творів, котрі можуть потрапи-
ти під дію закону про “декомунізацію”. Інформу-
ючи про нього на веб-сторінці видавництва, вони 
стверджують: “Хоча зміст творів мистецтва був 
під контролем радянської пропаганди, українським 
художникам вдалося розробити візуальну мову, 
яка виходить за межі соцреалістичного канону” 
(Vydavnytstvo Osnovy). 

Утім, досліджуючи ту саму тематику, відомий 
мистецтвознавець О. Роготченко дійшов іншого 
висновку про стиль, зміст і вартість офіційного 
радянського мистецтва. Він уважає, що “сувора 
ідеологічна регламентація творчості призвела до 
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того, що присутній у будь-якому історичному пе-
ріоді “офіціоз” став домінуючим не тільки в замов-
них роботах, а й в експозиціях, перетворившись на 
обов’язковий елемент доробку практично кожного 
митця, втілюючись у численних творах ленінської, 
колгоспної та воєнної тематики” (Rohotchenko, 
2016, 406). 

У серпні 2016 року мистецтвознавець О. Ба-
лашова виступила з різкою критикою зняття соц-
реалістичних барельєфів зі стін Українського 
Дому (колишнього музею Леніна), створених спе-
ціально для цього музею, фактично, становлячи 
частину його експозиційної площі. Зауваживши, 
що “концепція оформлення фасаду Музею Лені-
на належить блискучому радянському скульптору 
Валентинові Борисенку”, О. Балашова характери-
зує зміст цих барельєфів як “розгортання тради-
ційного радянського міфу — героїзованої історії у 
виконанні простих людей. […] Класична героїчна 
історія, розказана мовою соцреалізму. Без вождів, 
без тоталітарної символіки, хіба лише промовисті 
написи: “Аврора”, “Іскра” та класичне ленінське 
“Вчитися, вчитися, вчитися”” (Balashova, 2016). 
З цього пояснення випливає, що “мова соцреаліз-
му”, сформована й репродукована у численних 
мистецьких об’єктах і пам’ятках культури, була 
надзвичайно потужним інструментом впливу на 
суспільну свідомість, а подекуди залишається й 
досі. Адже промовисті назви “Аврора” й “Іскра”, 
разом із класичними ленінськими гаслами, якраз і 
є тими міфологемами й естетичними цеглинками, з 
яких талановитий скульптор спорудив мистецький 
об’єкт, що став знаряддям офіційної пропаганди, 
де, окрім “простих людей”, наявні символіка й гас-
ла вождів минулої епохи. 

Як слушно зауважила історик О. Ковалевська, 
“найбільш вражаючими за силою впливу на підсві-
домість особистості й формування її переконань, 
сприйняття дійсності, оцінку вчинків людей та 
історичних фактів були і є політичні стратегії ві-
зуалізації історії” (Kovalevska, 2015). Саме через 
це питання переосмислення ролі радянської куль-
турної спадщини, з урахуванням історичного кон-
тексту її створення і тривалого функціонування у 
публічному просторі, ще довго не втрачатиме своєї 
актуальності. 

Враховуючи, що до дискусій про роль і місце 
радянської культурної спадщини долучається деда-
лі більше науковців та діячів культури, ця проблема 

потребуватиме подальшого вивчення та обговорен-
ня культурною спільнотою України. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що біль-
шість елементів офіційної радянської культурно-
мистецької спадщини набули статусу пам’яток 
культури в обставинах жорстких ідеологічних об-
межень і естетичних настанов. Автори цих мис-
тецьких об’єктів не могли дозволити собі вільну 
без цензурних обмежень творчість, навіть якщо 
вони були дуже талановитими. Зрештою, чимало 
творів з’явилися і здобули широку популярність 
саме завдяки своєму пропагандистському потенці-
алові, який істотно підвищувався у випадку, коли 
збігався із непересічним талантом автора. 

На необхідності переосмислення ролі культур-
ної спадщини радянського періоду наголошують і 
мистецтвознавці, й історики. Різняться лише їхні 
погляди щодо мистецької вартості пам’яток куль-
тури, необхідності їх усунення чи збереження у пу-
блічному просторі України, а у випадку збережен-
ня — способів представлення цих пам’яток. 

Хтось, як-от О. Балашова, уважає, що не варто 
усувати з публічного простору елементи радянської 
культурної спадщини, адже це — унікальні об’єкти, 
створені видатними митцями, котрі на сьогодні вже 
втратили той пропагандистський потенціал, що був 
актуальний у іншому історичному контексті. На 
думку Л. Нагорної, не варто усувати з публічного 
простору навіть контроверсійні пам’ятники, бо так 
не роблять у “цивілізованому” світі. 

Натомість О. Ковалевська вважає, що необхідно 
позбуватися “візуальних маркерів минулої доби”, 
називаючи процес декомунізації “деколонізацією 
візуального простору українських міст”, і ствер-
джує: “Не варто впадати й в іншу крайність і від-
правляти до музеїв усе, що було створене від 1922 
до 1991 року, бо це зробить із них смітники. Нато-
мість якась кількість того мотлоху таки має посіс-
ти своє місце в музейних фондах, щоб історики та 
мистецтвознавці, філософи, соціологи та культурні 
антропологи мали джерела для своїх досліджень. 
Так само не можна погоджуватися і мовчати, коли 
заявами про здійснену декомунізацію міської топо-
німіки прикривають реальну консервацію радян-
ського минулого в найгіршому розумінні того сло-
ва, бо за цим стоїть бажання зберегти й протягнути 
в майбутнє старі ідеологічні настанови, чужі пере-
конання на нав’язані уявлення” (Kovalevska, 2015). 

Через те, приймаючи рішення щодо функці-
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онування у публічному просторі того чи іншого 
елемента радянської культурної спадщини, дуже 
важливо, спираючись на історичні дослідження, 
враховувати його ідеологічне/пропагандистське 
послання. Адже присутність мистецьких творів 

радянської епохи в культурному просторі сучасної 
України може сприяти відтворенню колишніх про-
пагандистських сенсів у складних умовах культур-
ної трансформації. 
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Культурное наследие советского периода в публичном пространстве современной Украины: 
дискуссии об исторической и художественной ценности

Аннотация. В статье проанализированы ход и основные аргументы в дискуссиях украинских ученых и худож-
ников касательно историко-культурной и художественной ценности, масштабов присутствия культурного насле-
дия советского периода в культурном пространстве современной Украины.  Историко-политическим аргументом в 
пользу изъятия из публичного пространства Украины пропагандистских элементов советского наследия, в частно-
сти — монументального, стала специфика их создания, а именно — наличие официально навязанного “правильного 
творческого метода” и позиционирование советских монументов в символическом пространстве, их идеологиче-
ское и ритуальное назначение.  Необходимость переосмыслить роль и место советской культурного наследия ста-
ла очевидной и актуальной с обретением Украиной независимости и остается такой до сих пор. Переосмысления 
требует и вопрос художественной ценности памятников советской культуры, их влияния на формирование обще-
ственных представлений о прошлом.  Подчеркивается необходимость учета историко-политического контекста 
создания советских памятников, панно, других монументальных объектов в пределах такого переосмысления, в 
частности — учитывая сложный период культурной трансформации, который переживает современная Украина.

Ключевые слова: достопримечательности, культурное наследие, идеология, символическое пространство, ху-
дожественная ценность, пропаганда, декоммунизация.

Nadiia Honcharenko
Cultural Heritage of Soviet Era in Contemporary Ukraine’s Public Space: Discussions about 
Its Historic and Artistic Value

Summary. The article overviews the process and key points of the discussions among Ukrainian scholars and artists 
about the historic and artistic value of cultural heritage originated in the Soviet era, the scale of its formerly ubiquitous 
presence in public space of contemporary Ukraine. 

Main historic and political reasons for removing propaganda-laden Soviet monumental objects from public space have 
been that they were commissioned and created according to strict rules of socialist realism method and positioned in key 
public places for purely political propaganda purpose. Therefore, their role in contemporary Ukrainian society is one of a 
prop in attempts to justify the criminal totalitarian Soviet regime. Opponents of this opinion point out that many works of 
monumental art from the Soviet era do have remarkable artistic value and, thus, should have remained where they used to be.

This brings us to the conclusion about the necessity of profound and balanced re-evaluation both from the historic and 
artistic point of view, of the social role, the historic and artistic value of Soviet artistic heritage in independent democratic 
Ukrainian society. It should also include a broad process of public re-thinking of the impact of public heritage objects on the 
shaping of the so-called historic memory of the society about the country’s past. It is desirable that both the historic context 
of a monument’s creation and its original meaning, be explained to the public in an objective, fact-based way. It is especially 
important for contemporary Ukrainian society with its numerous ideological, political and cultural divisions.

Keywords: monuments, cultural heritage, public space, ideology, artistic value, Decommunization.
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Постановка проблеми. У нинішньому мінливому світі 
важко уникнути взаємодії людства з різноманітними досягнен-
нями сфери техніки та новітніх інформаційних технологій — 
засобами мобільного зв’язку, персональними стаціонарними 
та портативними комп’ютерами, сервісами глобальної мере-
жі Інтернет. Вона відбувається постійно, у різний час доби, у 
різному обсязі, без прив’язки до конкретного місця або сфери 
діяльності людини. За надмірної патологічної забарвленості 
такої взаємодії посилюється увага державних інституцій, ак-
тивних представників громадськості, окремих громадян не 
лише до стану психічного та фізичного здоров’я її учасників, 
а й до поведінки, яку вони демонструють у всіх значущих сфе-
рах суспільного життя. 

На думку М. Абисової, завдяки новим інформаційним тех-
нологіям принцип мережі може бути забезпечений у всіх типах 
процесів та організацій. Зростання й ущільнення суспільної 
комунікації заохочує відкритість суспільства, посилює в ньому 
діалогічні процеси (Abysova, 2018, 42). 

© Марина Міщенко, 2019

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЕКРАНА 
В ЖИТТЄТВОРЧОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Анотація. У статті досліджено таке поширене явище, як за-
лежність від екрана та його вплив на життєтворчість сучасної 
людини.

З’ясовано, що залежність від екрана фактично охоплює собою 
низку інших загальновідомих деструктивних звикань людини, зокре-
ма, залежність від комп’ютера, телебачення, засобів мобільного 
зв’язку, мережі Інтернет.

Визначено й аргументовано, що екранні пристрої як потужне 
джерело інформації та істотний ресурс суспільно-культурного роз-
витку спроможні збагатити митця новітніми творчими ідеями. 
Разом із цим, надмірне захоплення екранною продукцією може не 
лише чинити негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я лю-
дини, але й призводити до вельми негативних для культури наслідків, 
зокрема, численних запозичень чужих мистецьких ідей, знецінення 
традиційної культури та її складових, утрати автором власної 
творчої індивідуальності.

Ключові слова: простір екрана, залежність, інтернет-
залежність, комп’ютерна залежність, залежність від телевізора, 
залежність від екрана.
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Однак попри всі переваги мережевої комуні-
кації, згідно з даними статистичних досліджень, 
відсоткове співвідношення залежності від Інтер-
нету в європейських та американських культурах 
варіюється у межах від 8,2 до 38 % щодо загальної 
кількості населення (Gregory). 

За результатами всеукраїнського дослідження, 
проведеного в 2016 році фахівцями Київського 
міжнародного інституту соціології, масова частка 
користувачів мережею Інтернет серед населення у 
віці від 18 до 39 років склала понад 90%, а серед 
осіб старших за 40 років — більше 60%. А також 
за даними досліджень зарубіжних компаній We Are 
Social та Hootsuite лише протягом минулого року 
майже на 20% зросла кількість інтернет-користу-
вачів серед осіб поважного віку — від 65 років та 
більше.

Досліджуючи медичні аспекти залежності від 
Інтернету, співробітники Інституту неврології, пси-
хіатрії та наркології Національної академії медич-
них наук України дійшли до висновку, що фактично 
кожна 15 особа (у відсотковому співвідношенні це 
понад 6% від загальної кількості населення), яка 
вже має попередній досвід роботи у Всесвітній ме-
режі, стає залежною від нього вже в підлітковому 
віці (Internet-zalezhnist yak novyi fenomen, 2011, 34). 

Отже, враховуючи реальні показники щодо рів-
ня користування Інтернетом та міри залежності від 
нього серед різних вікових груп населення в Украї-
ні та світі, можна цілком обґрунтовано стверджува-
ти, що цим самим поступово формується окремий 
клас людей, які об’єктивно проводять у глобальній 
мережі набагато більше часу, ніж в умовах реальної 
дійсності. З огляду на це, можна цілком погодитися 
з думкою Т. Поди, що зі стрімким прогресом у сфе-
рі поширення та розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій суспільство поступово втрачає 
свої історичні функції, пов’язані з процесом соці-
алізації індивіда (Poda, 2018, 110). Таким чином, 
означені функції в сучасних суспільних формаціях 
більшою мірою виконує саме Інтернет.

Враховуючи те, наскільки тісно все життя су-
часної людини — як публічне, так і приватне — 
пов’язане з новітніми технологіями та досягнен-
нями технологічного прогресу, не варто нехтувати 
дослідженнями стосовно впливу залежності від 
екрану на культурно-мистецьку складову життя со-
ціуму, зокрема, у частині визначення перспектив її 
подальшого розвитку в реаліях нашої держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Варто зауважити, що проблематика, пов’язана з до-
слідженням впливу згубних залежностей від екран-
них пристроїв на людське життя становила предмет 
наукових розвідок багатьох відомих зарубіжних 
фахівців у галузі медицини, психології, соціології, 
філософії, сучасних інформаційних технологій, зо-
крема, М. Вебера, А. Войскуновського, К. Грегорі, 
І. Голдберга, Д. Грінфілда, М. Дрепи, О. Мартино-
ва, Р. Мертона, К. Янг, Е. Фромма та інших.

Щодо українських вчених, то означену пробле-
матику в різні періоди часу досліджували Т. Ваку-
ліч, Т. Ісакова, О. Колесник, А. Кочарян, Т. Мацьо-
ха, Р. Моцик, В. Посохова, Х. Турецька, А. Церков-
ний.

Якщо ж узяти до уваги вплив вищеназваних за-
лежностей на творчу складову життя сучасної лю-
дини, то означені питання не були предметом фа-
хових фундаментальних досліджень. Окремі куль-
турологічні аспекти впливу інтернет-залежності на 
культурно-мистецькі процеси в суспільних фор-
маціях досліджували Л. Винарик, Н. Васильєва, 
Л. Ороховська, Т. Пода.

Враховуючи все вищевказане,  метою  статті 
є дослідження питань, пов’язаних зі з’ясуванням 
культурологічних аспектів залежності від екрана, 
реальних проявів впливу такого явища на життєт-
ворчість сучасної людини.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж з’ясувати те, які прояви має залежність 
людини від екрана в умовах реальної дійсності, 
варто визначити, що слід розуміти під поняттям 
“залежність від екрана”.

У загальному сенсі поняття “залежність” роз-
глядають у декількох значеннях, зокрема, як пере-
бування під чиїмось впливом або чиєюсь владою, 
підкорення кому-, чому-небудь; як зумовленість 
чого-небудь певними обставинами, причинами 
(Slovnyk ukrainskoi movy, 1972, 182). Також за-
лежність визначають як набуту гостру потребу 
здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини 
(Zalezhnist. Zvidky ta dlia choho?). 

Поняття “залежність” у літературі та побуті в 
більшості випадків уживають саме на позначення 
гострої людської потреби. З огляду на обумовле-
ність та спрямованість такої потреби, можна вио-
кремити залежність від певних речовин (алкоголю 
або будь-яких інших подібних до нього за своїми 
властивостями рідин; наркотичних засобів, пси-
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хотропних або токсичних речовин, їх аналогів) та 
об’єктів — як матеріалізованих у реальній дійснос-
ті (мобільні телефони, телевізори, комп’ютери), 
так і суто віртуальних (мережа Інтернет, її складо-
ві — комп’ютерні мережеві ігри, соціальні мережі 
тощо).

Аналізуючи наукові публікації, присвячені до-
слідженню питань візуалізації простору екрану, його 
сучасних інтерпретацій та смислів, а також наукові 
розвідки щодо культурологічних аспектів впливу 
простору екрану на життя сучасної людини, у під-
сумку не було виявлено такого узагальнюючого по-
няття як “залежність від екрана”. Натомість дослід-
ники та практики пропонують інші дефініції, що 
фактично позначають деструктивні людські залеж-
ності такого типу, зокрема, “інтернет-залежність” 
(або її ще називають “залежність від Інтернету”, 
“комп’ютерна залежність”, “патологічне викорис-
тання комп’ютера”), “залежність від телефона”, “за-
лежність від комп’ютерних ігор” (“кіберадикція”), 
“залежність від телевізора” (або ще “телеманія”), 
“залежність від соціальних мереж” тощо. 

Уважаю, що всім з числа перерахованих ви-
дів залежностей притаманне дещо спільне: вони 
позначають гостру набуту людську потребу вико-
ристовувати пристрої, що мають екран, на якому 
відображаються різні види інформації або опри-
явлюються сучасні інтернет-технології. У цьому 
випадку екран узагальнено сприймається як певне 
тло, простір для відображення сукупності різнома-
нітних образів та символів, які в підсумку й при-
ваблюють його користувачів. Для багатьох із них 
Інтернет фактично заміщує реальне життя, яким 
вони не завжди задоволені. Така трансформована 
уявна реальність дає можливість людям приміряти 
на себе ті соціальні ролі, які або взагалі для них не 
характерні, або з різних причин не можуть викону-
ватися цими особами в дійсності.

Сам по собі екранний пристрій, якщо його ви-
мкнуто з мережі або виведено з ладу для такої “вір-
туальної” людини не становить змістовної цінності. 
Для прикладу, несправний телевізор, комп’ютер чи 
інший подібний екранний пристрій, який не можна 
використати за прямим призначенням; інша ситуа-
ція — комп’ютер увімкнено, але не підключено до 
мережі Інтернет, тобто для користувача є лише мі-
німальний набір можливостей для роботи з різни-
ми видами інформації, підготовки до друку файлів, 
використання стандартного набору програм від 

компанії розробника, перегляду (прослуховування) 
винятково тих мультимедійних файлів, які раніше 
було збережено в його пам’яті або можна відтвори-
ти зі змінного носія. 

Зарубіжні науковці, переважно фахівці в га-
лузі психології та психіатрії, більш детально до-
сліджують проблематику, пов’язану саме з інтер-
нет-залежністю. Зокрема, уперше поняття “інтер-
нет-залежність” було запропоноване психіатром 
І. Голдбергом, під яким науковець розумів розлад 
поведінки внаслідок використання Інтернету та 
комп’ютера, що чинить згубний вплив на побуто-
ву, навчальну, суспільну, робочу, сімейну, фінан-
сову або психологічну сфери діяльності людини 
(Goldberg).

Американська дослідниця К. Янг у межах за-
лежності від Інтернету запропонувала розпо-
ділити її на такі типи: комп’ютерна залежність 
(нав’язлива гра в комп’ютерні ігри); інформаційна 
перевантаженість (нескінченні подорожі по мере-
жі Інтернет, пошук інформації у базах даних і на 
пошукових сайтах); нав’язлива потреба в мережі 
Інтернет (хвороблива схильність до азартних ігор, 
онлайн-аукціонів, електронних покупок); кіберсек-
суальна залежність (залежність від відвідування 
порнографічних сайтів, обговорення сексуальної 
тематики в мережі тощо); пристрасть до віртуаль-
них знайомств (залежність від спілкування в соці-
альних мережах) (Ianh).

Важко заперечити твердження, що у фанатиків 
Інтернету психологія і навіть риси характеру до-
сить швидко змінюються у бік тих ціннісних орі-
єнтирів, які містить віртуальна інформація мереж 
(Orokhovska, 2014, 43). За таких умов реальне жит-
тя, незважаючи на все його очевидне багатоманіт-
тя, для них перестає бути цікавим, гнітить, змушує 
знову й знову повертатися до такого привабливого 
віртуального світу. 

Відомий французький філософ Ж. Бодрійар, 
цілком закономірно, хоча й дещо в гіперболізова-
ній, на мій погляд, формі, наголошував на тому, що 
суспільні формації одержимі символічним — наче 
власною смертю (Bodryiiar, 2000). Така ж залеж-
ність від символів, якими сповнений простір екра-
на, характеризує більшість користувачів мережі 
Інтернет та усіх супутніх до неї сервісів.

З огляду на відомі наукові позиції щодо фено-
мену інтернет-залежності, усе ж варто зауважити, 
що у наш час серед дослідників немає одностайної 
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думки стосовно того, чи інтернет-залежність слід 
уважати виключно адиктивною поведінкою (Iureva 
& Bolbot, 2006, 16), хворобливим відхиленням, яке 
потрібно лікувати на рівні з деяким психічними за-
хворюваннями, чи це один з можливих варіантів 
норми — спосіб життя більшості сучасних людей, 
які вже не уявляють себе поза межами світу вірту-
альної реальності. 

Ураховуючи все вищезазначене, залежність від 
екрана пропоную розуміти як гостру нав’язливу 
потребу людини використовувати пристрої, кон-
структивною особливістю яких є наявність екрана, 
за допомогою якого в реальній дійсності оприяв-
люються різні види інформації та набувають мате-
ріалізованої форми сучасні інтернет-технології.

Більшість людей хоча б раз у своєму житті ви-
ступала в якості “творців”, цим самим долучаю-
чись до дивовижного та мінливого світу мистецтва. 
Якщо для когось цей досвід був випадковим, оди-
ничним і суттєво не вплинув на подальший вибір 
професії, то є люди, які свідомо перетворили твор-
чість на власний спосіб життя, щоденну кропітку 
працю. У контексті дослідження впливу залежності 
від екрана на життєтворчість сучасної людини вар-
то з’ясувати, як вона впливає не тільки на загальні 
суспільні процеси, але й буденне життя окремо взя-
тих його членів, різною мірою долучених до про-
цесів творення у культурно-мистецькій сфері.

Нині досить поширеною є ситуація, коли під 
впливом чужого позитивного мистецького досвіду, 
з яким автор мав можливість ознайомитися раніше, 
він поступово перестає продукувати власні уні-
кальні ідеї. Цим самим втрачає свою творчу інди-
відуальність, те, що вирізняє його з-поміж багатьох 
інших.

У попередніх дослідженнях уже було наголоше-
но на тому, що у віртуальному просторі Всесвітньої 
мережі Інтернет людина може виступати у декіль-
кох образах — “шукач”, “споживач” і “творець”. За 
цих умову “шукачем” є особа, яка здійснює розвід-
ки на просторах мережі, до того ж шукати можна 
будь-які види інформації незалежно від мети тако-
го пошуку — електронні версії мистецьких видань, 
відомості про події та персоналії, різноманітні світ-
лини, аудіо- або відеоматеріали тощо; “споживач” 
у різний спосіб використовує всі ті можливості, 
зокрема, інформаційні та комунікаційні, які йому 
надає віртуальний простір Інтернету; “творець”, 
попередньо набувши необхідні знання та досвід, 

занурюється у процес творення чогось нового саме 
в межах віртуального простору, прагне збагатити 
сучасне мистецтво власними здобутками й ознайо-
мити з ними якомога ширше коло поціновувачів.

Розглянемо на прикладі окремих зразків сучас-
ного кіномистецтва, як людина-творець може про-
ходити процес зворотної трансформації до “шука-
ча” та/або “споживача”. 

Знайомство з досягненнями сучасної кіноінду-
стрії явило одну закономірність — часом сюжет 
популярних касових європейських або американ-
ських кінострічок певною мірою запозичується 
(інколи такі ситуації ще називають “крадіжкою 
ідей”) і в подальшому використовується у процесі 
кіновиробництва менш відомими або затребувани-
ми винятково в межах однієї країни (або ж конти-
ненту) кінокомпаніями. 

Варто пригадати відому серію фантастичних 
фільмів “Люди Ікс” (мовою оригіналу “X-Men”, ви-
робництво кінокомпанії 20th Century Fox), які, по-
чинаючи з 2000 року й до цього часу, продовжують 
перебувати в першій десятці переліку найбільш 
прибуткових серій фільмів. За сюжетом у кожному 
з фільмів розповідається про різні періоди життя 
та фантастичні пригоди людей зі специфічними 
генними мутаціями. Означені зміни призвели до 
набуття ними надзвичайних здібностей (фактично 
непереборна фізична сила, блискавична швидкість, 
здатність до зовнішніх трансформацій, телепатії 
тощо), і саме з огляду на ці особливості вони зазна-
ють переслідувань, стають жертвами політичних 
маніпуляцій недоброчесних можновладців. 

У 2017 році в прокат вийшла менш відома кі-
нострічка “Защитники” (режисер С. Андреасян), 
її головними дійовими особами так само є група 
людей із надзвичайними здібностями. Звісно, не 
можна говорити про повну ідентичність сюжетів, 
тоді мова йшла б уже про порушення авторських 
або суміжних прав. Однак важко не помітити їхню 
схожість і те, що творці фільму “Защитники” запо-
зичили основну ідею стосовно існування людей-
мутантів з надможливостями у своїх зарубіжних 
колег, вочевидь прагнучи повторити їхній успіх. 
Подібні випадки зовсім не поодинокі, вони харак-
теризують роботи багатьох маловідомих кінорежи-
серів на теренах Російської Федерації, також мають 
місце в кіновиробництві деяких країн Азії. 

Описані запозичення ідей виявляються не лише 
в кіномистецтві, вони характерні для багатьох сфер 
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культури та науки. У таких випадках межа між про-
стим, не завжди умисним запозиченням привабли-
вої ідеї або сюжету, наслідуванням досвіду та влас-
не злочинним плагіатом може бути досить хиткою. 

Згідно з нормами чинного законодавства плагіа-
том є оприлюднення (опублікування), повністю або 
частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 
автором цього твору — ст. 50 Закону України “Про 
авторське право і суміжні права”. У попередніх 
дослідженнях уже було визначено, що в правово-
му сенсі поняття “плагіат” варто розуміти, як усі 
можливі форми свідомого привласнення авторства 
на будь-який чужий твір мистецтва, літератури 
або науки, якому надано матеріалізованої форми, 
з його подальшим обов’язковим оприлюдненням 
(Mishchenko, 2018, 133).

Ситуація щодо останнього виду зловживань 
у нашій державі з кожним роком усе більше заго-
стрюється, оскільки виявити, а головне довести в 
судовому порядку, що мали місце випадки пору-
шення авторських або суміжних прав, на практиці 
досить складно. Не варто також відкидати випад-
ки протизаконної поведінки суб’єктів у процесі 
оформлення ними прав на результати творчості. 
Для них у медійному просторі вже навіть вигадали 
доволі специфічну, образливу назву — “патентні 
тролі”. Загалом під цю категорію підпадають як 
юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, 
основною метою яких є одержання офіційних па-
тентів на вже відомі широкому загалу результати 
наукової чи творчої діяльності, щоб потім вимагати 
від усіх зацікавлених осіб, зокрема й автора, який 
вчасно не одержав відповідний охоронний доку-
мент, оплати за їхнє подальше використання.

Свідченням такого випадку є неодноразово 
висвітлювана в національних засобах масової ін-
формації справа щодо судового позову проти му-
зичного гурту “Антитіла”. Якщо не дуже детально 
заглиблюватися у подробиці, то його суть полягала 
в тому, що на початку 2018 року приватний підпри-
ємець С. Лапковський звинуватив музикантів у не-
законному використанні раніше запатентованого 
ним способу налаштування параметрів музичних 
композицій (Luchanyn vymahaie vid hurtu). І це по-
при те, що за висновками авторитетних фахівців 
у галузі музикознавства, подібні тональності й 
темп використовуються музикантами всього сві-
ту вже протягом не одного століття і не є чимось 
новаторським. У підсумку справа набула значного 

розголосу, цілком можливо, що це й налякало не-
добросовісного позивача, він не з’явився на жодне 
із судових засідань, а провадження в подальшому 
було закрите. 

Надмірна захопленість екранними пристроями 
не лише формує залежність як патологічний стан 
людського організму, змінюється звичний спосіб 
життя, уподобання, ставлення до реального в усіх 
можливих його проявах, зокрема, до культурно-
мистецької складової цього життя. У підсумку це 
може вплинути на ставлення до традиційного мис-
тецтва. Про це свідчить певне зменшення суспіль-
ного інтересу до участі в культурно-мистецьких 
заходах, які проводяться у режимі реального місця 
та часу. Ідеться про те, що відвідування музеїв, теа-
трів, кінотеатрів, будь-яких інших публічних уста-
нов, діяльність яких спрямована на те, щоб знайо-
мити людство з історико-культурною спадщиною, 
багатоманіттям національних культурних надбань, 
а також пошук найбільш ефективних можливостей 
для оприявлення на розгляд широкого загалу ре-
зультатів творчості як вже визнаних, так і малові-
домих митців, уже не є таким бажаним, як це було 
якихось три десятиліття тому.

Нині переважна більшість музейних установ 
України, у тому числі з національним статусом, 
мають персональні сайти в мережі Інтернет. Вра-
ховуючи їхній тип, призначення та інші умови, такі 
сайти можуть містити як інформацію суто загаль-
ного характеру — назву музею, місце його розта-
шування, години роботи, анонси заходів, вартість 
екскурсій, так і більш детальний опис специфіки 
конкретної установи — опис експозицій, різнома-
нітні фото- та відеоматеріали, можливість “вірту-
ального” візиту тощо. Зокрема, досить змістовними 
й цікавими для користувачів, на мою думку, можуть 
бути інтернет-ресурси Національного музею історії 
України, Державного музею авіації, Національного 
музею “Чорнобиль”, Національного музею історії 
України у Другій світовій війні, Національного ху-
дожнього музею України та інших. За таких умов 
у користувачів Інтернету з більшим ступенем ме-
режевої залежності може виникнути питання до-
цільності залишення такого комфортного для себе 
середовища, щоб персонально відвідати конкретну 
музейну установу. Його позитивне вирішення буде 
залежати винятково від того, чи достатнім є зміс-
товне наповнення інтернет-ресурсу установи, чи 
може реальна експозиція бути цікавою для відвіду-
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вачів, чи містить вона додаткові можливості для за-
лучення більш широкої цільової аудиторії.

Варто зазначити, що в нашій державі більшість 
користувачів мережі доволі поблажливо ставлять-
ся до неліцензійного програмного забезпечення, 
відео- та аудіопродукції. І це попри те, що одним 
із актуальних напрямів державної політики протя-
гом багатьох років продовжує залишатись бороть-
ба з кіберзлочинністю1. У підсумку таке супереч-
ливе середовище живить протизаконну діяльність 
інтернет-піратів і сприяє функціонуванню значної 
кількості вірусних сайтів2, де за простою процеду-
рою можна безкоштовно переглянути та (або) за-
вантажувати неліцензійні копії кінострічок, аудіо-
записи популярних співаків, релізи нових музич-
них альбомів тощо. 

Поширеність в Інтернеті сучасних net-art про-
ектів3 дає можливість долучитися до мистецтва, 
навіть не залишаючи меж власної оселі. Для учас-
ті в них не завжди важлива наявність спеціальної 
фахової освіти, професійного досвіду автора, попе-
редніх творчих здобутків, достатньо лише власної 
присутності в мережі в режимі “онлайн” та відпо-
відне програмне забезпечення. Насправді для бага-
тьох користувачів такі онлайн-продукти можуть за-
мінювати собою можливість реального знайомства 
з прекрасним світом мистецтва. З одного боку, це 
вельми корисна можливість для людей, які з різних 
причин (це набуває особливої актуальності для лю-
дей з обмеженими фізичними або матеріальними 
можливостями) не можуть особисто брати участь 
у реальній проекції культурного життя соціуму, 
з іншого, у такій ситуації втрачається так званий 
“ефект присутності”, який украй важливий для 
кращого сприйняття більшості візуальних видів 
мистецтва.

На мою думку, фактори, які найближчим ча-
сом можуть призвести до знецінення традиційного 
мистецтва та його складових можна розподілити на 
такі групи:

‒ психологічні (патологічна залежність від мере-
жі Інтернет, яка охоплює все більшу й більшу кіль-
кість населення в усьому світі; небажання залишати 
межі власної оселі для того, щоб відвідати якісь пу-
блічні заходи/події; відчуття дискомфорту, яке при-
таманне окремим групам людей, за умови їхнього 
перебування у залюднених публічних місцях);

‒ соціально-економічні (брак коштів для відвід-
ування реальних мистецьких заходів і, на протива-

гу цьому, доступне, у багатьох випадках навіть без-
коштовне наповнення глобальної мережі Інтернет; 
відсутність належного державного фінансування 
та інформаційної підтримки культурно-мистецької 
сфери; нейтральна суспільна оцінка способу життя 
осіб, залежних від простору екрана, а також тих, 
які сприяють насиченню віртуальної мережі нелі-
цензійною продукцією мистецького призначення); 

‒ фізичні (за тотальної зайнятості та браком 
вільного часу людям зручніше відпочивати, задо-
вольняти власні “творчі” потреби в межах вірту-
ального простору екрана, ніж реальної дійсності); 

‒ політичні (у більшості випадків потреба бо-
ротьби зі злочинами, які вчиняються у мережі або 
реально посягають на культурну спадщину, лише 
декларується уповноваженими державними інсти-
туціями, а фактично реальна кількість осіб притяг-
нутих до юридичної відповідальності за такі пору-
шення вкрай мала).

Отже, у ході наукових розвідок щодо впливу 
залежності від екрана на життєтворчість сучасної 
людини було з’ясовано:

‒ Не кожна людина повною мірою усвідом-
лює той факт, що її повсякденне життя надто тісно 
пов’язане з сучасними технологіями, носіями яких 
є різноманітні екранні пристрої. За умови їх над-
мірного, не обумовленого жодними об’єктивними 
потребами, використання, у особи формується та-
кий вид патологічної залежності, як залежність від 
екрана.

‒ Залежність від екрана слід розглядати як го-
стру нав’язливу потребу людини використовува-
ти пристрої, конструктивною особливістю яких є 
наявність екрана, за допомогою якого в реальній 
дійсності оприявлюються різні види інформа-
ції та набувають матеріалізованої форми сучасні 
інтернет-технології. Вона фактично охоплює со-
бою залежність від тих пристроїв, що мають екран, 
незалежно від його розмірів, а також залежність 
від тих сучасних технологій, що знаходять вияв у 
реальній дійсності саме за допомогою екрана та у 
його полі.

‒ За умови хворобливої залежності від певно-
го об’єкта втрачається та змістова цінність, яку він 
спроможний привнести в соціум. Мережа Інтернет, 
однією із основних функцій якої є надання люди-
ні доступу до значного масиву інформації, тільки 
тоді сприятиме всебічному розвитку її особистос-
ті, коли означена інформація буде використана 
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споживачами за призначенням — для навчання, 
самоосвіти, пошуку нових творчих ідей, суспіль-
ної комунікації, а не крадіжки чужих мистецьких 
здобутків;

‒ залежність від екрана може становити суттєву 
загрозу не лише для здоров’я людини, але й здатна 
спричиняти низку негативних соціокультурних на-

слідків. Зокрема, провокувати збільшення випад-
ків як свідомого (власне плагіат), так і несвідомо-
го запозичення чужих ідей, призводити до втрати 
автором власної творчої індивідуальності, а також 
знецінення традиційного мистецтва, яке не завжди 
може знайти відповідні форми для оприявлення в 
межах віртуального простору мережі Інтернет.

1Кіберзлочинність — цей термін у нашій державі законодавчо не визначено, однак у науці кримінального права під ним розуміють 
усю сукупність злочинів у сфері комунікацій та комп’ютерної інформації, поширення неліцензійного програмного забезпечення, 
незаконного обігу спеціальних технічних засобів та деяких інших злочинів.
2Вірусними сайтами в цьому випадку вважаємо такі web-сайти, на яких для вільного доступу (з можливістю відтворення, 
перегляду онлайн та/або додаткового завантаження на інший змінний пристрій) необмеженої кількості користувачів розміщують 
неліцензійні копії різноманітної аудіо- та відеопродукції.
3Net-art проекти — інтерактивні мистецькі проекти, відмінною рисою яких є те, що вони створюються та існують у режимі 
“онлайн” лише в межах віртуального простору мережі Інтернет.
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Мищенко Марина Алексеевна 
Зависимость от экрана в жизнетворчестве современного человека

Аннотация. В статье исследовано такое распространенное явление как зависимость от экрана и его влияние 
на жизнетворчество современного человека.

Установлено, что зависимость от экрана фактически охватывает собой ряд других общеизвестных 
деструктивных привыканий человека, в частности, зависимость от компьютера, телевидения, средств мобильной 
связи, сети Интернет.

Определено и аргументировано, что экранные устройства как мощный источник информации и весомый ресурс 
общественно-культурного развития способны обогатить человека искусства новейшими идеями для творчества. 
Вместе с тем, чрезмерное увлечение экранной продукцией может не только оказывать негативное влияние на 
физическое и психологическое здоровье человека, но и причинять весьма негативные для культуры последствия, в 
частности, участившееся заимствование чужих творческих идей, обесценивание традиционной культуры и её со-
ставляющих, утрату автором собственной творческой индивидуальности.

Ключевые слова: пространство экрана, зависимость, интернет-зависимость, компьютерная зависимость, за-
висимость от телевизора, зависимость от экрана.

Maryna Mishchenko 
Dependence on the Screen in the Life-creation of a Modern Person

Summary. The article represents the investigation of such a common phenomenon as screen dependency and its impact 
on the life-creativity of a modern man.

In a modern changing world, it is difficult to avoid humanity's interaction with various advances in the field of modern 
technology and new information technologies - mobile communications, personal desktops and laptops, services of the 
global Internet. It constantly occurs at different times of the day, in varying degrees, without a specific place or sphere of 
human activity.

Screen dependency is the acute obsessive need of a person to use devices, the design feature of which is a screen 
availability, through which various types of information represent real life and which make modern Internet technologies 
material.

While researching, it was discovered that the screen dependency actually covers a number of other well-known destructive 
human dependencies, in particular, dependence on the computer, television, mobile communications, and the global Internet 
network.

It is determined and argued that the screen devices as a powerful source of information and a significant resource of 
social development can enrich the artist with the latest creative ideas. At the same time, excessive enthusiasm in screen 
products may not only have a negative impact on the physical and mental health of a person, but also lead to very negative 
consequences for the culture, in particular, the numerous borrowings of other artistic ideas, the depreciation of traditional 
culture and its components, the loss of one’s own creative personality.

Keywords: screen space, dependence, dependence on the Internet World network, dependence on the TV, dependence on 
the screen, screen dependency.
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Визначення проблеми. Образотворче декора-
тивне мистецтво й дизайн взаємозалежні, але за 
цього відносно автономні. Дизайн має свою про-
блемну область, власні завдання й ідеологію. Вод-
ночас, образотворче декоративне, разом з тим і 
декоративно-прикладне мистецтво, є проміжною, 
але необхідною ланкою, яка забезпечує взаємодію 
дизайну й культури. У певному напрямі дизайн 
впливає на зовнішнє вираження сучасного обра-
зотворчого мистецтва. Він зосереджений переваж-
но на формі й відповідає за оформлення предмета 
мистецтва. Водночас, культура являє собою зміс-
товну квінтесенцію дійсності, розкривається через 
зміст системи матеріальних і духовних цінностей. 
Таким чином, дизайн (форма) і культура (зміст) у 
своєму взаємозв’язку знаходять гармонію у творах 
мистецтва.

© Алла Осадча, Олеся Пільгук, Валентина Бистрякова, 2019

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 
В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Анотація. У статті надано оцінку ролі елементів 
декоративного мистецтва у вітчизняному дизайні. Ви-
окремлені витоки і взаємозв’язок декоративного мисте-
цтва й дизайну. Розглянуті деякі визначення, поняття 
дизайну. Встановлено, що базовою характеристикою, 
яка допомагає відокремити дизайн від декоративної 
творчості, є ручна художня праця, притаманна саме 
декоративному мистецтву. З’ясовано, що від дизайну 
в декоративно-прикладну творчість може бути запо-
зичена досконала техніка й технологія, а, своєю чергою, 
декоративно-прикладна творчість відкриває для дизай-
ну більші художні можливості. Виявлено, що, загалом, 
дизайн і декоративне мистецтво є взаємозалежними 
й водночас відносно автономними. Наведені конкретні 
приклади із творчої практики українських художників 
і дизайнерів. Розглянуте функціонування творчих май-
данчиків Національного музею українського народного 
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Дизайн, що зберігає за собою місію гуманізації 
середовища шляхом надання йому випереджальних 
функціональних, естетичних і екологічних якостей, 
наразі набуває ще одну важливу роль, перетворю-
ючись на креативне середовище для формування 
нових ціннісних орієнтирів. Сучасний дизайн пе-
редбачає художнє проектування естетичного вигля-
ду споживчих виробів, виготовлених промисловим 
способом. Зазначене художнє проектування, без-
умовно, може передбачати задіяння елементів де-
коративного мистецтва.

Беззаперечно, що роль дизайну в сучасному 
світі неухильно зростає, і подібна тенденція буде 
лише набирати силу. Мова йде про дизайнерів, 
дизайнерські агентства, графічний дизайн, дизайн 
середовища, веб-дизайн, арт-дизайн, фото-дизайн 
тощо. Непрямим підтвердженням цього положення 
є те, що поняття “дизайн” наразі ввійшло не тільки 
у сферу культури й сучасного образотворчого мис-
тецтва, але й у повсякденне життя людства.

Зв’язок проблеми із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Зазначений зв’язок 
полягає в тому, що сукупність питань, порушених 
у межах цієї публікації, знаходиться на перехрес-
ті кількох наукових дисциплін: дизайно- й мисте-
цтвознавства, а також історії й філософії культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання означеної про-
блеми. Серед останніх за часом (2017–2018 рр.) 
наукових розвідок про дизайн в Україні можна вка-
зати роботи таких учених, як С. Сьомка (Somka, 
2018; Somka, 2018), Н. Чупріна, Т. Струмінська 
(Chuprina & Struminska, 2017), Л. Іванова, О. Сер-
гєєва, С. Котлик, О. Соколова (Ivanova & Sokolova, 
2017; Ivanova & Serhieieva & Kotlyk, 2017). Вод-
ночас, за минулі роки декоративне, за врахування 
декоративно-прикладного й декоративно-ужитко-
вого, мистецтво стало об’єктом вивчення таких на-
уковців — Н. Урсу, І. Гуцул (Ursu & Hutsul, 2018), 
З. Мацишина (Matsyshyna, 2017), Л. Ейвас (Eivas, 
2016), Л. Гарбузенко (Harbuzenko, 2016) тощо.

Віддаючи належне здійсненим ґрунтовним до-
слідженням (наразі в Україні вже сформовані окре-
мі наукові школи й студії із вивчення дизайну), слід 
вказати, що виявлення співвідношення декоратив-
ного мистецтва й дизайну, враховуючи використан-
ня останніх даних із мистецької практики, є віднос-
но малодослідженим питанням. Зазначене, власне, 
і визначило актуальність цієї статті.

Метою публікації є дослідження особливостей 
використання елементів декоративного мистецтва 
в роботах українських дизайнерів.

Об’єктом дослідження виступає вплив есте-
тичних канонів декоративного мистецтва України, 
за врахування етнотрадицій, на формування дизай-
ну. Відповідно, предметом дослідження є спів-
відношення декоративного мистецтва й мистецтва 
дизайну в культурі нашої країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Освоєння людиною світу було напряму пов’язане 
з розширенням її культурного світогляду та 
предметно-просторового оточення. Безсумнівно, 
що саме культура стала тим середовищем, з якого 
вийшла ціла низка наявних нині соціальних фено-
менів, серед них образотворче декоративне мис-
тецтво й дизайн. Відповідно, існував і зворотній 
процес, коли  збагачення й розвиток культури від-
бувалися за рахунок матеріальних і духовних до-
сягнень, а також еволюції соціальних феноменів. 

Образотворче декоративне мистецтво посідає в 
культурі особливе місце, що відбувається завдяки 
не лише єдності змісту і форми образотворчого й 
прикладного мистецтва, але і їхньої символістики, 
що виражає ідею не однозначно, а через низку ду-
мок. Підтвердження цього переконання виявляєть-
ся в доволі частих спробах ототожнення культури 
з мистецтвом і навпаки. Поняття “мистецтво”, на-
разі, трактується подвійно: у широкому сенсі — як 
вищий рівень майстерності в будь-якій формі жит-
тєдіяльності й у вузькому змісті — як специфічна 
художньо-образна форма відтворення дійсності. 
Виникаючи як підсумок творчих зусиль художни-
ка, твори образотворчого мистецтва у своєму наяв-
ному бутті набувають надособистісного характеру. 
Сприйняття твору образотворчого мистецтва не 
лише свідчить про індивідуальну, художньо-об-
разну своєрідність творця, але й характеризує ко-
лективні форми переживання, властиві епосі його 
життя і творчості (Ivanova & Sokolova, 2017).

Що стосується дизайну, то він у різні часи по-
значався відмінними дефініціями: “технічна есте-
тика”, “проектна діяльність”, “промислове мисте-
цтво”, “декоративно-прикладне мистецтво” тощо. 
Наприкінці 50-х рр. XX століття, коли у багатьох 
країнах світу з’явилася можливість масового ви-
робництва промислових товарів, для позначення 
цього явища остаточно утвердилися поняття “ди-
зайн” і “промисловий дизайн”. Дослівний переклад 
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латинського слова “desіanare” означав “визначати, 
позначати”. Уперше слово “dіsegno” — “малюнок, 
креслення, проект” — було запроваджене в тексти 
з історії й теорії архітектури в XV столітті. Згодом 
цей термін перемістився до англомовної літерату-
ри (“desіn”) і значив “проектувати, конструювати”. 
В Оксфордському словнику поняття “дизайн” ви-
значалося як “задуманий людиною план або схема 
чогось, що буде реалізовано, перший нарис май-
бутнього твору мистецтва”. До середини 80-х рр. 
XX ст. сформувалася і відповідна дисципліна. Од-
нак і донині очевидно, що явище, яке позначаєть-
ся поняттям “дизайн”, багатогранне, багатознач-
не й потребує  семантичних уточнень (Ivanova & 
Serhieieva & Kotlyk, 2017; Somka, 2018; Chuprina & 
Struminska, 2017).

У сучасному світі досить проблематично пред-
ставити яку-небудь сферу діяльності, де б не пра-
цював дизайнер. Дизайн як промислова творчість 
і метод проектування допомагає людині в роботі й 
побуті, впливає на образ і стиль життя. Дизайн — 
це органічне нове з’єднання наявних матеріальних 
об’єктів і (або) життєвих ситуацій на основі ме-
тоду компонування з необхідним використанням 
даних науки з метою додання результатам цього 
з’єднання естетичних якостей і оптимізації їхньої 
взаємодії з людиною й суспільством (Ivanova & 
Serhieieva & Kotlyk, 2017). Це визначає наявність 
властивих дизайну соціальних наслідків, що ви-
являються в сприянні суспільному процесу й фор-
муванню особистості. Терміном “дизайн” може 
визначатися власне задум (проект), процес його 
реалізації й отриманий результат.

Складну картину дизайну доповнюють значні 
зміни у сфері культури. Те, що раніше було лише 
промисловим виробом, наразі в повній мірі може 
знаходитися на одному щаблі з творами мистецтва. 
Прикладом цього можуть уважатися експозиції му-
зеїв сучасного мистецтва в найбільших містах світу. 

Через різноманіття форм дизайну в дослідниць-
кому середовищі виникає інтерес до природи й 
можливостей дизайнерської діяльності, по-перше, 
з погляду  процесу проектування й проектної куль-
тури, а по-друге, у контексті  змісту культури су-
часного суспільства, її зв’язку із природним сере-
довищем.

Дизайн як форма творчості є результатом роз-
ширення сфери дії прикладного мистецтва, його 
розвитку на промисловій основі. Об’єктами дизай-

ну є утилітарні речі, які мають практичне значен-
ня й, крім естетичної функції, виконують значний 
обсяг інших функцій, причому естетика речей обу-
мовлена практичними вимогами.

Під декоративним мистецтвом розуміється спе-
цифічна форма художньої творчості у сфері ство-
рення предметів побуту, яка заснована на ручній 
художній праці (Hubal, 2015). Саме ручна художня 
праця виступає тією характеристикою, яка допома-
гає, з одного боку, відокремити дизайн від декора-
тивної творчості, а з іншого — виділити в самому 
мистецтві дві сфери, які характеризують його су-
часний стан, ремісничу й промислову форми.

Щодо взаємозв’язку дизайну й образотворчого 
декоративного мистецтва існують різні погляди. 
Перший передбачає те, що дизайн являє собою 
форму мистецтва, здатну насамкінець “поглинути” 
декоративно-прикладне мистецтво. На доказ цього 
наводяться такі аргументи (Harbuzenko, 2016; Ursu 
& Hutsul, 2018 тощо): 

– Прикладне мистецтво знаходиться у глибокій 
кризі, і йому на зміну на перші позиції висувається 
мистецтво сучасне, у якому духовні пошуки не за-
питані, а натомість акцент здійснюється на речі й 
спосіб поводження з ними. Зокрема, вказане у по-
вній мірі виявляється у мистецтві графіті.

– Сучасне мистецтво спрямоване на одержання 
матеріального прибутку, що є основним критерієм 
художності й майстерності. За цього духовна зна-
чимість замінена економічною вартістю. Художник 
торгує своєю популярністю для реклами автомобі-
лів, морських круїзів та інших атрибутів суспіль-
ства споживання. 

– Дизайн ідеально вписується у систему 
“виробництво–споживання”, являючи собою біз-
нес, чітко орієнтований на одержання прибутку. З 
огляду на вказане, будь-який предмет може одержа-
ти статус твору мистецтва, якщо добре продається. 

– Дизайн як синтез багатьох видів мистецтв 
створює нову форму художнього розвитку. Він, 
характеризуючись переходом до масового тиражу-
вання (здешевлення предметів мистецтва) і мас-
медіа (полегшення доставки, агресивної реклами), 
стає суттю масової культури. 

Другий погляд передбачає те, що дизайн є не 
комплексною, але далеко не найбільш значимою 
(тобто аматорською) формою сучасного мистецтва. 
Аргументація цієї позиції є такою: 

– Історія оформлення речей матеріального сві-
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ту, яке наразі отримало назву “дизайн”, може бути 
виражена століттями й тисячоліттями. Цими нави-
чками в більшій чи меншій мірі володіє кожний. 

– Уявлення про користь і красу об’єкта, що 
створюється, завжди непостійні й мінливі. Деко-
ративно-прикладне мистецтво й дизайн засновані 
на засадах творчості, однак ступінь заглибленос-
ті й майстерності різні. Художник завжди може 
стати дизайнером, але далеко не всякий дизайнер 
спроможний бути художником, тому результати, 
які одержуються, не можуть бути співставними за 
своєю значимістю (Eivas, 2016; Matsyshyna, 2017 
тощо].

Третій погляд на співвідношення образотвор-
чого декоративного мистецтва й дизайну полягає 
у тому, що витоки дизайну якраз і починаються із 
прикладного мистецтва, але на нинішньому етапі 
ці явища культури розвиваються паралельно одне 
одному. Загальні риси прикладного мистецтва й 
дизайну очевидні: це — свобода творчості, ство-
рення ціннісних артефактів тощо. Вплив науки і 
техніки, застосування нового обладнання і техно-
логій докорінно змінили завдання, які стоять перед 
дизайном. 

У своїй практичній діяльності дизайнер не має 
можливості через  складність тих предметів, які він 
повинен проектувати, здійснювати весь процес са-
мостійно. Він є лише однією з  багатьох осіб, що 
працюють над удосконаленням предмета. Процес 
реалізації загального задуму дизайнера уточню-
ється, розраховується іншими особами — таким 
чином відбувається ніби “знеособлення” предмета 
діяльності дизайнера. 

Що стосується декоративного мистецтва, то тут 
процес творчості та його реалізація мають більш 
безпосередній зв’язок. У декоративному мистецтві 
художник бере участь на всіх етапах створення 
предмета. Ця участь може виступати як у контексті 
особистої, так і нести рекомендаційний характер 
для виробництва, на якому освоюється запропоно-
ваний художником зразок виробу. Крім того, метою 
творчості художника є виготовлення твору певного 
виду мистецтва, а метою дизайнера — відновлення 
форм предмета відповідно до сучасних естетичних 
норм, удосконалення його конструктивних і функ-
ціональних властивостей. У цьому полягає осно-
вна відмінність декоративної творчості й дизайну 
(Somka, 2018). 

Образотворче мистецтво як і раніше орієнтова-

не на особистісне відображення художником про-
цесів, що мають особливе значення для релігійно-
го, морального, естетичного самопізнання людини; 
у той час як дизайн призначений для масового 
створення артефактів, удосконалення середовища 
проживання, переслідує утилітарні цілі. Крім того, 
на відміну від прикладного мистецтва, дизайн усе 
більшою мірою характеризується залежністю від 
науки, техніки й технологій (Ursu & Hutsul, 2018). 

Розглянувши кожну із цих позицій, можна за-
пропонувати власну, яка полягає у тому, що дизайн 
і декоративне мистецтво є взаємозалежними й вод-
ночас відносно автономними. За цих умов дизайн 
створюється засобами, цінностями й ідеями обра-
зотворчого декоративного мистецтва, популяризує 
твори художньої культури, пропагує її досягнення, 
а також забезпечує інформаційне супроводження. 
Натомість образотворче мистецтво спирається на 
напрацювання дизайну під час оформлення худож-
ніх творів — причому як у процесі їхнього ство-
рення, так і за розміщення у предметному серед-
овищі. Сучасне декоративне мистецтво неможливе 
без дизайну, а дизайн, своєю чергою, не може іс-
нувати окремо поза мистецтвом. 

Відносна автономність дизайну виявляється у 
таких компонентах:

– образотворче декоративне мистецтво спря-
моване на духовні цінності, а дизайн — на зв’язок 
між виробництвом і споживанням, на впроваджен-
ня художніх відкриттів у життя, у виробництво, у 
масову практику;

– образотворче мистецтво прагне створюва-
ти художні образи, а дизайн проектує майбутні 
об’єкти предметного середовища;

– дизайн не прагне створювати високомистець-
кі твори, хоча зрештою результат роботи дизайнера 
може спричинити саме до такого результату;

– для образотворчого декоративного мистецтва 
характерне створення, насамперед, одиничних ек-
земплярів, натомість для дизайну принципове саме 
серійне виробництво;

– у мистецтві художник прагне виразити у сво-
єму особистісному баченні духовні цінності епохи, 
а дизайнер орієнтований на запити майбутнього 
споживача й на їхнє оформлення у промисловому 
виробництві.

Отже, упродовж тривалого періоду до появи 
дизайну декоративна творчість створювала базу, ні-
бито “готувала” його прихід. Формування способу 
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творчості в дизайні відбувається поки за рахунок 
накопичених декоративно-прикладною творчістю 
знань і прийомів (Chuprina & Struminska, 2017). 
Таким чином, між ними ніби здійснюється своєрід-
ний взаємообмін: від дизайну в декоративно-при-
кладну творчість приходить усе більш досконала 
техніка й технологія; своєю чергою, декоративно-
прикладна творчість відкриває для дизайну більші 
художні можливості.

Дизайнери нашої країни зуміли не лише акуму-
лювати українське традиційне, самобутнє мисте-
цтво в сучасні арт-об’єкти, але й вирішити пробле-
му інновацій у декоративному мистецтві, зберегти 
його як аксіологічний орієнтир сучасної культури 
згідно з рівнем соціального й технологічного роз-
витку суспільства.

Для українського декоративного мистецтва, як 
відомо, притаманним є тісний зв’язок із природою 
та національним корінням. Саме тому на виставках 
сучасних дизайнерів нашої країни об’єднуються 
відразу два вказаних компоненти. Власне дизайн, 
незважаючи на його комерційну сутність, народжу-
ється, як резонанс між відкриттями та спостере-
женнями людини за природою і її тонким почут-
тям сприйняття та реагування. Відчуття глибокої 
натхненності зовнішнього світу, що йде корінням 
в старовину, зберігається без змін у культурі інду-
стріального суспільства. Тому є вельми необхід-
ним, щоб у продукції дизайнерів виражалися люд-
ські почуття, яким би високомеханізованим не було 
сучасне виробництво. 

Розглядаючи окремі практичні аспекти вико-
ристання елементів декоративного мистецтва в 
роботах українських дизайнерів, варто згадати про 
активну роль Національного музею українського 
народного декоративного мистецтва. Зокрема, од-
ним із перспективних проектів закладу в співпра-
ці з українськими дизайнерами є Всеукраїнський 
виставково-мистецький проект “Зооморфна плас-
тика в сучасній кераміці”. Власне виставка буде 
проведена в приміщенні Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва 
спільно з колективом артпростору “ЦеГлинаАрт” 
із 10 жовтня по 10 грудня 2019 року.

Метою вказаного проекту задекларовано фор-
мування сучасного погляду на зооморфну пласти-
ку, популяризацію творів художників-керамістів 
України, творче спілкування музейників, мисте-
цтвознавців, майстрів та митців різних стильових 

напрямів у мистецтві кераміки, поповнення музей-
ної колекції. Мета й основні завдання проекту реа-
лізовуються через проведення презентацій творчо-
го доробку художників-керамістів, відкритих мис-
тецьких вечорів за певними темами, перегляд віде-
офільмів тощо (Natsionalnyi muzei ukrainskoho).

Серед останніх виставок дизайнерів нашої кра-
їни, що відбулися у Національному музеї україн-
ського народного декоративного мистецтва, варто 
назвати другу Всеукраїнську виставку ювелірного 
та емальєрного мистецтва України “КВАДРА міні-
метал. Ювелірне — мистецтво — емалі” (тривала 
із 15 листопада до 14 грудня 2018 року), яка стала 
продовженням виставкового арт-проекту, започат-
кованого в 2014 році з ініціативи відомого ювеліра 
й емальєра В. Хоменка. Нинішній час  характеризу-
ється відродженням техніки гарячої емалі й худож-
нього розвитку емальєрного мистецтва України. 
Проявами вказаного тренду є не лише використан-
ня гарячої емалі в оздобленні ювелірних виробів, 
а й у розвитку емалі у формах декоративних пан-
но, які є складовими дизайну багатьох композицій 
у публічних просторах (Vseukrainska yuvelirna ta 
emalierna). 

Іншим арт-майданчиком для презентації творів 
українських дизайнерів і художників є Музей су-
часного мистецтва України. У квітні 2018 року в 
закладі розпочала роботу виставка “В контражурі” 
в межах проекту “Семейные ценности — родин-
ні зв’язки”. На відкритті виставки (5 квітня) були 
представлені твори Марти Базак та Миколи Яко-
вини. (Vidkryttia vystavky “V kontrazhuri”). Надалі 
в листопаді 2018 року презентувалися твори Саші 
Прахової, Гєни Гончарова, Миколи Гончарова та 
Миколи Гончарова молодшого. У творчому до-
робку цих видатних майстрів — монументальний 
розпис, іконопис, портрети, натюрморти, абстрак-
тні композиції, дизайн багатьох пам’яток культури 
Києва.

Таким чином, характеризуючись віковими на-
ціональними традиціями, українське декоративне 
мистецтво представляє собою не лише потужний 
засіб естетичного розвитку художньої культури й 
освіти України в цілому, а є невичерпним джере-
лом ідей для впровадження у професійну проектну 
практику.

Висновки дослідження. З огляду на тематику 
цієї публікації, ми прийшли до певних висновків:

– Дизайн від самого виникнення був пов’язаний 
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із такими категоріями, як проектна діяльність, тех-
нічна естетика, промислове мистецтво, а також 
декоративно-прикладне мистецтво. Водночас щодо 
власне зв’язку дизайну з образотворчим декоратив-
ним мистецтвом існують різні погляди. Зокрема, 
деякі науковці не заперечують “поглинання” ди-
зайном декоративного мистецтва, оскільки дизайн 
починає бути своєрідною вищою мистецькою фор-
мою, яка вільна від вузькоспеціалізованого профе-
сіоналізму й водночас охоплює різні об’єкти, які 
раніше традиційно належали, наприклад, до графі-
ки, пластики тощо. Натомість інші вчені перекона-
ні у протилежному — вони вважають, що дизайн є 
аматорською стосовно до декоративного мистецтва 
формою. Ще один погляд полягає у тому, що вито-
ки дизайну починаються із прикладного мистецтва, 
але наразі ці явища культури розвиваються пара-
лельно одне одному. Крім того, є позиція: “дизайн 
не мистецтво, мистецтво не дизайн”.

– На нашу думку, дизайн і декоративне мисте-
цтво є взаємозалежними й водночас відносно авто-
номними. За цього дизайн створюється засобами, 
цінностями й ідеями образотворчого декоративного 
мистецтва, популяризує твори художньої культури, 
пропагує її досягнення, а також забезпечує інфор-
маційне супроводження. Натомість образотворче 
мистецтво спирається на напрацювання дизайну 
під час оформлення художніх творів — причому 

як у процесі їхнього створення, так і за розміщення 
у предметному середовищі. Сучасне декоративне 
мистецтво неможливе без дизайну, а дизайн, своєю 
чергою, не може існувати окремо поза мистецтвом. 

– Дизайнери нашої країни зуміли не лише аку-
мулювати українське традиційне, самобутнє мисте-
цтво в сучасні арт-об'єкти, але й вирішити пробле-
му інновацій у декоративному мистецтві, зберегти 
його як аксіологічний орієнтир сучасної культури 
згідно з рівнем соціального й технологічного роз-
витку суспільства. Значною є роль Національного 
музею українського народного декоративного мис-
тецтва та Музею сучасного мистецтва України, які 
виступають де-факто арт-просторами для творчих 
виставок дизайнерів та інших митців нашої країни. 

Перспективи подальших розвідок. Серед важ-
ливих напрямів досліджень проблематики викорис-
тання елементів декоративного мистецтва в роботах 
українських дизайнерів доцільно виділити такі:

– виявлення відмінностей у характері викорис-
тання елементів декоративного мистецтва у творах 
дизайнерів з різних регіонів України;

– оцінка досвіду митців інших країн Східної 
Європи в залученні компонентів і прийомів деко-
ративного мистецтва в проектуванні й дизайні;

– прогнозування перспективних трендів розви-
тку українського національного дизайну й декора-
тивного мистецтва.
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Использование элементов декоративного искусства в работах украинских дизайнеров 

Аннотация. В статье дана оценка роли элементов декоративного искусства в отечественном дизайне. Выделены 
истоки и взаимосвязь декоративного искусства и дизайна. Рассмотрены отдельные определения понятия дизайна. 
Установлено, что базовой характеристикой, которая помогает отделить дизайн от декоративного творчества, 
является ручная художественная работа, которая присуща именно декоративному искусству. Выяснено, что от 
дизайна в декоративно-прикладное творчество может быть заимствована совершенная техника и технология, а, 
в свою очередь, декоративно-прикладное творчество открывает для дизайна большие художественные возмож-
ности. Выявлено, что, в целом, дизайн и декоративное искусство являются взаимозависимыми и вместе с тем 
относительно автономными. Приведены конкретные примеры из творческой практики украинских художников 
и дизайнеров. Рассмотрено функционирование творческих площадок Национального музея украинского народного 
декоративного искусства и Музея современного искусства Украины.

Ключевые слова: декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, культура, предметная 
среда, эргономика.
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Summary. The article assesses the role of elements of decorative art in domestic design. It allocates sources and 
interrelation of decorative art and design, considers separate definitions of a concept of design. It is established that basic 
characteristic which helps to separate design from decorative creativity is manual artwork inherent in decorative art. The 
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platforms of the National Museum of the Ukrainian folk decorative art and the Museum of Modern Art of Ukraine.
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It is unconditional that the role of design steadily increases in the modern world, and a similar trend will only gain 
strength. Designers of our country managed not only to accumulate the Ukrainian traditional, original art in modern art 
objects, but also to solve a problem of innovations in decorative art, to keep it as a valuable reference point of modern culture 
according to the level of social and technological development of society. The role of the National Museum of the Ukrainian 
folk decorative art and the Museum of Modern Art of Ukraine which act de facto as art spaces for creative exhibitions of 
designers and other artists of our country is considerable.

Keywords: decorative art, arts and crafts, design, culture, subject environment, ergonomics.
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ДО ДЕСЯТИЛIТТЯ IНСТИТУТУ 
КУЛЬТУРОЛОГII НАМ УКРАIНИ

(НАУКОВА ДУМКА ЕКСПЕРТIВ)

НОВА СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ 
І САМООРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД 
НА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ
(до фундації культурологічної школи України)

Анотація. Розкрито шляхи формування української культуро-
логічної думки в контексті розвитку вітчизняної гуманітарної на-
уки, всесвітньої діяльності академіка Ю. П. Богуцького як відомого 
українського вченого-культуролога — одного з провідних засновни-
ків культурологічних інституцій і наукових шкіл культурологічного 
спрямування в Україні, його роль у розбудові нового дисциплінарного 
знання, проаналізовано науковий доробок вченого.

На основі поєднання історичних, культурологічних, соціологіч-
них вимірів проведення фундаментального дослідження Інституту 
культурології проаналізовано відмінності як соціокультурних реалій 
України (зокрема комунікаційного дискурсу та культурної реальнос-
ті в соціодинаміці), так і методологічних і наукових практик дослі-
дження (на прикладі художньої творчості), які обумовлені динаміч-
ною зміною світоглядних і ціннісних орієнтирів, соціального контек-
сту й економічних викликів сучасності.

Ключові слова: культура, культурологія, наукова діяльність, 
наукові публікації, Ю. П. Богуцький, Інститут культурології НАМ 
України.

Культурологічна наука в Україні стає все більш потужною 
складовою сучасної української гуманітаристики, що розбудо-
вується на досвіді власного наукового пошуку й базується на 
здобутках світової гуманітарної думки. Її плідному розвиткові 
сприяють і формальні наукові об’єднання науковців-дослідни-
ків, послідовників школи українських вчених-гуманітаріїв, що 
зафіксували свої теоретичні напрацювання у численних вітчиз-
няних та зарубіжних наукових публікаціях. Створені в сучасній 
Україні нові наукові інституції не лише активно продукують 
і реалізують власні креативні ідеї, збагачують новим знанням 
науку, а й сприяють успішній презентації наступних поколінь 
науковців, ефективно пропагують у світовому науковому про-
сторі творчі надбання українських вчених.
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Заснований у 2008 році Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України на сьо-
годні переконливо демонструє свої наукові досяг-
нення у галузі гуманітарних досліджень, зокрема з 
теорії культури, фундаментальної культурологічної 
науки та антропології й динаміки суспільних пере-
творень. Науковий доробок дослідників Інституту 
свідчить (більше 40 окремих монографічних видань 
та сотні публікацій у періодиці), що сучасна науко-
ва інтерпретація культурної реальності неможлива 
поза соціоісторичним, економічним і цивілізацій-
ним контекстом. Це підтверджується результатами 
фундаментальних наукових досліджень Інституту 
культурології, які свідчать про суттєве оновлення 
методологічного підґрунтя сучасної культурологіч-
ної науки та значне розширення предметного поля 
гуманітарних досліджень.

Нова соціально-культурна реальність, зокрема 
самоорганізація культури, — це не своєрідні мета-
фори, що підкреслюють особливості процесів со-
ціокультурних перетворень в Україні, пов’язаних із 
глобалізаційними змінами. Першочергово — це на-
укова проблема, що вимагає якомога докладнішої й 
обґрунтованішої (теоретичної) інтерпретації соціо-
історичних процесів, перегляду усталених методо-
логій, їх оновлення й доповнення, переосмислення 
й розширення категоріального апарату культуроло-
гії як науки, що перебуває в динамічному розвитку.

З першого року свого існування наукова й ор-
ганізаційна діяльність Інституту здійснюється під 
плідним керівництвом його директора, академіка 
Національної академії мистецтв України, професо-
ра, доктора філософії (Ph.D) Юрія Петровича Бо-
гуцького. Першими темами фундаментальних нау-
кових досліджень під орудою Ю. П. Богуцького були 
“Нова соціально-культурна реальність: методологія 
і наукова практика її дослідження” та “Самооргані-
зація культури та її особливості в Україні” [31].

Важливо відзначити дієву участь у реалізації 
названих наукових проектів академіка Національ-
ної академії мистецтв України, доктора філософ-
ських наук, професора Г. П. Чміль, доктора мисте-
цтвознавства, професора О. М. Берегової, доктора 
філософських наук, професора О. І. Оніщенко. 
Отже, обґрунтовуючи актуальність фундаменталь-
ного дослідження, науковий керівник, академік 
Ю. П. Богуцький визначив об’єктом дослідження 
соціокультурну реальність у динаміці розвитку як 
цілісної системи. Мета наукового пошуку поляга-

ла в з’ясуванні теоретико-методологічних засад 
сучасної наукової практики вивчення нової соці-
ально-культурної реальності в Україні, її стану та 
особливостей.

Наукову розвідку було зосереджено на культу-
рологічному аналізі методологічних засад дослі-
дження соціокультурної реальності, що враховує 
становлення вітчизняної культурології, розвиток 
якої, за задумом дослідників, було порівняно із 
формуванням методологічних підходів, що напра-
цьовані науковцями зарубіжних країн.

Керівником тем наукових досліджень були по-
ставлені завдання, виконання яких мало надати об-
ґрунтування унікальної методологічної моделі для 
розв’язання проблем української культури. Зазна-
чена робота передбачала здійснення наукових роз-
відок щодо

– наукового аналізу реалій соціокультурного 
простору України засобами сучасних методологіч-
них та науково-практичних інструментів,

– розширення наукових знань у галузі культу-
рології,

– компаративного аналізу сучасних методоло-
гій, що використовуються в українських і світових 
дослідженнях динамічних соціокультурних змін.

Виконання проекту також вимагало застосуван-
ня загальноприйнятих традиційних методів — по-
рівняльного, морфологічного, аналітичного, од-
нак, як показали результати досліджень, ними не 
обмежувалося. З огляду на коло наукових питань, 
відображених у темах робіт (актуальний стан со-
ціально-культурної сфери, проблема вибору сучас-
ної методології та наукова практика дослідження 
соціальних, історичних і культурних контекстів в 
Україні), науковий колектив слушно прагматично 
виокремив першочергові пріоритетні напрями, що, 
зрештою, підкреслило актуальність запропонова-
них розвідок з сучасної теорії культури й надало 
змогу дослідити тематичну неоднорідність викла-
дених у монографічних виданнях результатів.

Основні результати дослідження методології 
й наукової практики сучасної соціально-культур-
ної реальності презентовано широкому загалу в 
4 монографіях: “Культура та комунікація: дискур-
си культуротворення в Україні XXI ст.” (авт. — 
О. М. Берегова), “Художня творчість: проект 
некласичної естетики” (авт. — О. І. Оніщенко), 
“Письменники як дослідники: потенціал теоретич-
них ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, 
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С. Цвейг)” (авт. — О. І. Оніщенко), “Нова культур-
на реальність як соціодинамічний процес люди-
нотворення через ролі” (авт. — Ю. П. Богуцький, 
Г. П. Чміль, Н. С. Корабльова), збірнику наукових 
статей “Концепт культури: теоретико-методологіч-
ні та прикладні аспекти” та викладено в численних 
статтях у фахових виданнях з культурології, філо-
софії та мистецтвознавства. Таким чином, колектив 
дослідників продемонстрував зосередженість своєї 
уваги на трьох аспектах наукового пошуку: мето-
дології дослідження динамічних соціокультурних 
процесів, комунікативному дискурсі й, власне, про-
цесах соціально-культурної реальності.

Концептуальні підходи до розкриття теми “Нова 
соціально-культурна реальність: методологія і на-
укова практика її дослідження” верифіковано в пу-
блікаціях керівника теми академіка Ю. П. Богуць-
кого протягом 2008 – 2015 років (статті “Актуаль-
ні проблеми гуманістичної орієнтації в культурі” 
[1], “Онтологічні та соціокультурні детермінанти 
в системі гуманізаційних процесів” [5], “Культур-
на трансформація як проблема глобалізаційних 
процесів” [6], “Актуальні проблеми культурно-іс-
торичної спадщини: філософсько-теоретичний 
аспект” [7], “Парадигма національної культури в 
умовах глобалізації” [8], “Сучасна соціокультурна 
реальність в Україні та проблеми глобалізації” [9], 
“Українська соборність та сучасна динаміка євро-
пейського культурного розвитку” [10], “Українська 
творча еліта в контексті сучасних проблем духо-
вного розвитку суспільства” [11], “Динаміка наці-
ональної самобутності історичного розвиту укра-
їнської культури” [13], “Українське суспільство 
першої половини 20 століття в аспекті організації 
культурно-мистецької діяльності” [23], “Держав-
на політика в умовах нової культурної реальності” 
[25], “Роль діалогу культур у процесі синергетичної 
динаміки еволюції системи управління сучасною 
цивілізацією в добу глобалізації” [26], “Комуніка-
тивна дія та адаптація людини до умов соціокуль-
турного середовища як проблема нової культурної 
реальності” [27]).

Продовжуючи розробку концепції наукового 
пошуку керівника теми Ю. П. Богуцького, доктор 
філософських наук, професор О. І. Оніщенко здій-
снила наукову систематизацію методологічного 
апарату гуманітарних досліджень, зорієнтованих 
на потреби сучасної естетичної науки. Головні ре-
зультати наукової розвідки автора відображено в 

монографії “Художня культура: проєкт некласич-
ної естетики” [29], що вийшла друком 2008 року. 
Запропоновану методологічну модель некласичної 
естетики О. І. Оніщенко розширила в наступному 
теоретичному дослідженні, що стало основою мо-
нографії, виданої в 2011 році, “Письменники як до-
слідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, 
Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг” [30]. На-
уковець здійснила важливе завдання апробації ав-
торської методологічної моделі на прикладі аналізу 
дослідницького контексту творчості низки пись-
менників.

Вивчаючи теоретико-методологічні засади ко-
мунікативного дискурсу культури, провідний на-
уковий співробітник Інституту культурології НАМ 
України, доктор мистецтвознавства, професор 
О. М. Берегова в монографії “Культура та комуніка-
ція: дискурси культуротворення в Україні XXI ст.” 
[28] обґрунтувала комунікативний дискурс і, влас-
не, поняття “комунікації”, характеризуючи зміст 
культурно-інформаційного обміну в суспільстві, 
різноманітні форми вербальної й невербальної вза-
ємодії, складні процеси людського самопізнання, 
естетичних проявів особистості.

Вченим-дослідником у зазначеній монографії 
узагальнено й систематизовано науково-теоретич-
ний матеріал, що розкрив широку панораму філо-
софсько-естетичних міркувань про сутність фено-
мену комунікації в суспільстві й культурі, подано 
компаративний аналіз найсуттєвіших концепцій і 
теорій культурної комунікації. У дослідженні куль-
тура усвідомлюється як багаторівнева соціокуль-
турна система, у якій одночасно діють комунікацій-
ні зв’язки різних типів. Вивчення української куль-
тури з усім комплексом її організаційно-управлін-
ських, науково-освітніх і творчих інституцій, спо-
стереження комунікаційних процесів у цій сфері в 
історико-еволюційній проекції надало можливість 
науково обґрунтувати тенденції розвитку культур-
но-мистецьких практик в Україні, виявити загальні 
шляхи культуротворення в ХХІ столітті. Доктором 
мистецтвознавства О. М. Береговою, зокрема, ви-
значено, що до пріоритетних напрямів культурот-
ворення на найближчу перспективу належить по-
долання деформації комунікаційних відносин у 
соціокультурній системі “влада — громадськість” 
через запровадження нової, принципово двосто-
ронньої моделі комунікації у цій системі. Перехід 
від адміністративно-командних до демократичних 
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принципів управління, що відбувалися в Україні на 
зламі століть, супроводжується складними проце-
сами соціокультурних трансформацій, позначених 
періодами соціально-економічної нестабільності та 
іншими кризовими явищами. Нова соціокультурна 
реальність викликала необхідність урегулювання 
суспільних відносин, потребу в опануванні досвіду 
інших країн у сфері зв’язків з громадськістю, тех-
нологій обміну інформацією, консультування, залу-
чення громадськості до процесів вироблення полі-
тики й прийняття рішень — основних інструментів 
політики в країнах розвинутої демократії. Важли-
вою у цьому плані є популяризація зазначених у ро-
боті технологій. Неординарною й новаторською ви-
явилася запропонована дослідником паралель між 
сучасними західними технологіями зв’язків з гро-
мадськістю та вітчизняними історичними традиці-
ями християнського проповідництва, дослідження 
й відродження яких може допомогти формуванню 
атмосфери взаємоповаги й толерантності, досяг-
ненню соборності й злагоди в суспільстві.

У дослідженні Ю. П. Богуцького “Комуніка-
тивна дія та адаптація людини до умов соціокуль-
турного середовища як проблема нової культурної 
реальності” [27] розкрито найнагальніші проблеми 
державної культурної політики на новому етапі 
державотворення й запропоновано конкретні шля-
хи їхнього вирішення. Новий ракурс розгляду ко-
мунікаційних процесів у культурі дав можливість 
розробити нову методологію вивчення культурот-
ворчих процесів з огляду на те, що українській 
культурі історично притаманні найрізноманітніші 
форми комунікації, що виявляються в складних 
символічних системах, якими є традиції, звичаї й 
обряди, мистецтво й релігія, мова й освіта, політич-
на влада та міжкультурна взаємодія.

Вивчення культурної реальності як соціодина-
мічного процесу здійснене науковим колективом 
у роботі “Нова культурна реальність як соціоди-
намічний процес людинотворення через ролі” [2]. 
Аргументуючи основний концепт теми фундамен-
тального дослідження “Нова соціально-культурна 
реальність: методологія і наукова практика її до-
слідження”, запропонований керівником проекту 
академіком Ю. П. Богуцьким разом із доктором 
філософських наук, академіком Г. П. Чміль, інши-
ми дослідниками, нова монографія постала матері-
альним втіленням ґрунтовного теоретико-філософ-
ського аналізу соціокультурного процесу в Україні.

Нова соціально-культурна реальність, за твер-
дженням дослідників, заснованому на онтологічно-
му підході до розкриття теми, характеризується за-
міною культури тотожності культурою розрізнення з 
її стратегією мультикультуралізму. Мультикультура-
лізм в Україні — більше ніж метафора про духовну 
єдність людства, що несе в собі немало істини та має 
чимало ризиків і небезпек. Це ще й вказівка на те, 
що надкультурні ознаки людської культури все-таки 
існують і можуть бути ідентифіковані. Завдання 
подальших розвідок зазначеної проблеми може по-
лягати в тому, щоб установити, чим саме ці ознаки 
є і якого роду символіка їх визначає. У своєму до-
слідженні вчені довели, що повинна бути створена 
система ідентифікації, концептуальні засади якої у 
порівнянні культур можуть здійснюватися без етно-
центричної упередженості. У цьому головна ознака 
нової культурної реальності як буттєвої умови люд-
ської, а отже, і національної присутності у світі.

Науковий концепт академіка Ю. П. Богуцького 
має людиноцентричний підхід, а запропонована 
провідними вченими Інституту культурології теорія 
є більш диверсифікованою в порівнянні з наявни-
ми, відзначається функціональним стилем, що мар-
кується особливостями культури, яка домінує у ві-
тчизняному просторі. Теоретична розробка довела, 
що рольова теорія в сучасному суспільстві форму-
валась у просторі психології, соціології, філософії, 
тому залишає з ними родинний зв’язок, але водно-
час вона виявляє свій евристичний потенціал і для 
наукового дослідження культури, репрезентуючи 
його дієвість у теоретичній та практичній площині.

Проблема культурної реальності, презентована 
в культурологічних дослідженнях науковців Інсти-
туту, є своєрідним осмисленням численних проявів 
і тенденцій розвитку культурного життя, оптимізує 
культурні практики, виробляє ефективні стратегії 
культуротворення.

На основі поєднання історичних, культуроло-
гічних, соціологічних вимірів проведення фунда-
ментального дослідження Інституту культурології 
проаналізовано відмінності як соціокультурних 
реалій України (зокрема комунікаційного дискур-
су й культурної реальності в соціодинаміці), так і 
методологічних і наукових практик дослідження 
(на прикладі художньої творчості), які обумовлені 
динамічною зміною світоглядних і ціннісних орієн-
тирів, соціального контексту й економічних викли-
ків сучасності. Вченими інституту запропоновано 
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методологічну модель проведення досліджень, 
проаналізовано й узагальнено суттєві теоретичні 
досягнення в розробці методології дослідження 
новітньої історії культури в розрізі як загально-
го аналізу соціально-культурного простору, так і 
інтерпретації сучасних художніх практик. Автори 
представили науковій спільноті новий методологіч-
ний підхід щодо дослідження художньої творчості, 
науково-теоретичні орієнтири визначення пріори-
тетних напрямів гуманітарного розвитку на основі 
науково-обґрунтованої інтерпретації реалій соці-
ально-культурного простору.

Теоретичне значення проведених досліджень 
визначилося ґрунтовністю результатів як базових 
для розробки культурологічної проблематики ви-
вчення культури в її нових соціально-культурних 
умовах. Практичне значення здійснених наукових 
розвідок відображено в запропонованій дослідни-
ками характеристиці методологічної моделі про-
ведення дослідження художніх, культурних і соці-
альних процесів, що враховує різноманітні підходи, 
засновані на принципі поєднання напрацювань з 
класичної та некласичної естетики.

Підсумком наукової розвідки “Нова соціально-
культурна реальність: методологія і наукова практи-
ка її дослідження” є узагальнення методологічних 
засад вивчення феноменів соціально-культурної 
реальності, художньої творчості, соціокультурної 
комунікації й порівняння класичного та некласич-
ного підходів, важливості їх поєднання для інтер-
претації сучасного стану соціокультурної сфери.

На основі аналізу кореляційних зв’язків між 
теоретико-методологічними підходами, науковою 
практикою дослідження культури й динамікою 
соціокультурного процесу запропоновано некла-
сичну модель інтерпретації художньої творчості. 
Проведено соціоісторичний опис комунікаційного 
дискурсу в Україні, розкриті способи діагностики 
та методологія соціальних досліджень.

На сьогодні новаторський підхід і наукова еру-

диція керівника Інституту культурології НАМ 
України академіка Ю. П. Богуцького та колективу 
його однодумців на підставі отриманих науково-те-
оретичних результатів фундаментальних наукових 
досліджень, здійснених більше ніж за десять років 
в Інституті, дають змогу прагматично зорієнтувати 
подальший пошук напрямів розвитку культуроло-
гічної думки в Україні. У перспективі визначення 
нових наукових проектів дослідників Інституту 
культурології залишаються подальші онтологічні 
виміри новітніх аспектів культуротворення, культу-
рологічні розвідки проблем крос-культурних впли-
вів, інституційних засад і морфологічних особли-
востей художньої культури та інші актуальні науко-
ві задуми щодо подальшого розвитку вітчизняного 
і світового культурного середовища.

Таким чином, впровадження в наукову практи-
ку досліджень з історії та теорії культури, новітніх 
теоретико-практичних концепцій, зокрема запропо-
нованих науковцями Інституту тем фундаменталь-
них досліджень “Нова соціально-культурна реаль-
ність: методологія і наукова практика її досліджен-
ня” і “Самоорганізація культури та її особливості в 
Україні”, дає підставу стверджувати, що українська 
культурологічна наука має достатній потенціал для 
подолання проблем подальшого забезпечення не-
перервності, усебічності й наукової легітимації су-
часних фундаментальних теоретичних досліджень 
у сферу практичної діяльності щодо розбудови 
української культури, ефективного впровадження 
результатів зазначених досліджень у галузі куль-
турного будівництва й освіти. Маємо впевненість, 
що науковий колектив Інституту культурології на 
чолі з його керівником Ю. П. Богуцьким сповнений 
новими творчими планами щодо подальшого роз-
витку вітчизняної культурологічної науки та ствер-
дження її авторитету в міжнародному культурному 
та науковому середовищі.
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Summary. The article reveals the ways of forming of Ukrainian cultural thought within the development of the national 
humanities, the worldwide activity of Academician Yu. P. Bohutskyi as a well-known Ukrainian cultural scientist — one 
of the leading founders of cultural institutions and cultural science schools in Ukraine, his role in the development of new 
discipline knowledge; the scientific achievements of the scientist are analysed.

The first themes of fundamental scientific research under the guidance of Yu. P. Bohutskyi were “New Socio-Cultural 
Reality: Methodology and Scientific Practice of Researching It” and “Self-Organization of Culture and Its Features in 
Ukraine”. Academician Yu. P. Bohutskyi, justifying the relevance of the research, identified the following object of the 
research: sociocultural reality in the dynamics of its development as a holistic system. The purpose of the scientific research 
was to discover the theoretical and methodological foundations of modern scientific practice of studying new socio-cultural 
reality in Ukraine, its state and peculiarities.

The scientific concept of Academician Yu. P. Bohutskyi is human-centred, and the theory proposed by the leading scientists 
of the Institute for Cultural Research is characterized by a functional style marked by cultural peculiarities prevailing in the 
domestic space. The theoretical elaboration has proved that the role of theory in modern society was formed in the space of 
psychology, sociology, and philosophy; therefore, it is still family-related to them revealing, at the same time, its heuristic 
potential for scientific research of culture as well, representing its efficiency in the theoretical and practical fields.

The problem of cultural reality presented in the cultural studies of the Institute's scientists is a peculiar reflection of 
numerous manifestations and trends of the development of cultural life, optimizes cultural practices, and produces effective 
strategies for cultural development.

Valerii Bitaiev
New Socio-cultural Reality and Self-organization of Culture: a Conceptual View on the Model 
of the Organization of Scientific Research (to the Question of the Ukrainian Scientific School of Culture)

Аннотация. Раскрыты пути формирования культурологической мысли в Украине, вклад Юрия Петровича 
Богуцкого — известного украинского культуролога, ведущего ученого-организатора культурологических инсти-
туций и научных школ культурологического направления Украины, инициатора развития нового дисциплинарного 
знания.

В результате сочетания исторических, культурологических, социологических измерений проведения фунда-
ментального исследования Института культурологии проанализированы различия как социокультурных реалий 
Украины (в частности коммуникационного дискурса и культурной реальности в социодинамике), так и методо-
логических и научных практик исследования (на примере художественного творчества), которые обусловлены 
динамическим изменением мировоззренческих и ценностных ориентиров, социального контекста и современного 
экономического влияния.

Ключевые слова: культура, культурология, искусство, научная деятельность, образовательная деятельность, 
научные публикации, Ю. П. Богуцкий, Институт культурологии НАИ Украины.
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Новая социально-культурная реальность и самоорганизация культуры: концептуальный взгляд на модель 
организации научного исследования (к вопросу формирования культурологической мысли в Украине)
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The differences between the socio-cultural realities in Ukraine (in particular, the communicative discourse and cultural 
reality in sociodynamics), and the methodological and scientific research practices (on the example of artistic creativity) 
caused by a dynamic change in worldviews and value orientations, the social context and economic challenges of our time 
are analysed based on a combination of historical, cultural and sociological dimensions of the fundamental research of 
the Institute for Cultural Research. Scientists of the Institute proposed a methodological model for conducting research, 
analysed and summarized the significant theoretical achievements in the development of a methodology for the study of 
modern cultural history in the context of both general analysis of the socio-cultural space and interpretation of contemporary 
artistic practices. The authors presented the scientific community with a new methodological approach to the study of artistic 
creativity, scientific and theoretical guidelines for determining the priority directions of humanitarian development based on 
scientifically substantiated interpretation of the realities of the socio-cultural space.

Keywords: culture, culturology, art, science, scientific publications, Y. Bohutskyi, Kyiv National Academy of Art of 
Ukraine.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕРГІЯ ВОЛКОВА: 

КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, ОСВІТА В НОВОМУ ВИМІРІ

Анотація. Статтю присвячено науковому доробку доктора 
культурології, професора Сергія Михайловича Волкова. Окреслено 
обсяг наукових інтересів, розглянуто основні роботи в хронологіч-
ній динаміці. Акцентовано увагу на методологічних засадах наукової 
діяльності, пов’язаних з регіональною культурологією. Узагальнено 
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Сучасна наукова культурологічна думка в Україні, 
набуваючи динамічного розвитку, характеризується ак-
тивним формуванням розгалуженої системи актуальних 
напрямів досліджень. Серед них особливе місце посіда-
ють фундаментальні напрями, які покликані ґрунтовно 
вивчати такі аспекти функціонування культури, які є 
важливими для значного періоду національної історії. 
Нині вони потребують сучасного осмислення через за-
лучення мультидисциплінарного підходу, який сприяє 
усвідомленню культурних подій у широкому контексті. 
Один із таких актуальних напрямів, пов’язаний з дослі-
дженням культуротворчого дискурсу мистецької освіти 
в Україні, запропонований у наукових студіях доктора 
культурології, професора Сергія Михайловича Волкова. 

Наукова думка С.М. Волкова розгорнута в значному 
обсязі культурологічних розвідок (більш як 40), серед 
яких — фундаментальна монографія “Інституалізовані 
соціокультурні системи: регіональна специфіка та ди-
наміка” [3]. Дослідник, вибудовуючи свою концепцію, 
залучає інформацію з великої кількості аспектів, що 
торкаються культурно-освітніх процесів в Україні, сис-
темно осмислює їх та розкриває особливості історичної 
трансформації.

Поштовхом до наукового пошуку стала впевненість у 
тому, що мистецька освіта є важливою складовою куль-
тури, яка відображає, формує та транслює певне світоба-
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чення, естетичне світосприйняття, духовні та 
моральні цінності, зберігає традиції та сприяє 
розкриттю творчого потенціалу нації. Адже 
“кожна нація виробляла та вдосконалювала 
властиві лише їй форми й методи передання 
художнього досвіду, здійснюючи в такий спо-
сіб свій внесок до загальнолюдського цивілі-
заційного поступу. Цінність цього поступу, як 
ми вже сьогодні бачимо, полягає не в погли-
нанні здобутків кожної національної культу-
ри, а саме в збереженні їхньої самобутності, 
специфічності, різноманітності” [3, 8]. Разом 
з тим, у сучасній українській культурології 
питання формування та інституалізації форм 
і методів передавання художнього досвіду по-
требувало цілісного підходу. Це й визначило 
основний науковий інтерес дослідника.

Центральними концептами робіт С.М. Вол-
кова є “культура”, “мистецтво”, “освіта”. Саме 
на їхньому перетині осмислюється мистецька 
освіта та розкривається специфіка її інститу-
алізації як системи. Тут важливо відзначити 
методологічний акцент автора: “Для розгляду 
динаміки інституалізації системи мистецької 
освіти в культурі України важливо розмеж-
увати поняття культури як метасистеми, що 
охоплює всі аспекти людської діяльності, і 
як галузі, коли під культурою мають на ува-
зі певний аспект суспільного життя, галузь, 
що забезпечує сферу духовного життя людей 
і яка функціонує через різні структурні утво-
рення. <…> Розглядаючи мистецьку освіту як 
діяльність мистецьких навчальних закладів, 
ми бачимо, що мистецька освіта є результа-
том формування загальної культури людини, 
її духовності, складовою всієї метасистеми 
культури” [3, 13]. 

Заглиблення дослідника в обрану тему 
відкрило значну проблемну ситуацію: нерів-
номірність наукового осмислення культурно-
мистецьких здобутків різних регіонів Украї-
ни, що було зумовлено перебігом історії ХХ 
століття, зокрема суспільно-політичними об-
ставинами, які характеризувалися тотальною 
централізацією управління в різних сферах 
суспільного життя, знищенням думок про ре-
гіональне мистецьке розмаїття, створенням 
суспільного погляду на українську культуру 
як однорідне явище. Таким чином, викрис-

талізувалася генеральна лінія наукового по-
шуку — вивчення історико-культурних та 
мистецько-освітніх процесів, що відбувалися 
в ХХ столітті в регіонах України. Одночасно 
визначився основний методологічний “век-
тор” — методологія регіональної культуро-
логії, згідно з якою “кожне історичне, куль-
турне, мистецьке явище регіону повинно роз-
глядатися як цілісний самодостатній феномен 
у специфічності його регіональних проявів і 
як вагома складова національної культури в її 
зв’язках із досягненнями й здобутками інших 
регіонів” [12, 88]. Залучення цієї методології в 
результаті сприяє відновленню цілісності ба-
чення соціокультурних процесів.

Важливо зазначити, що наукова думка 
С.М. Волкова спочатку рухалася від сьогоден-
ня до історичного минулого. Складний злам 
90-х років ХХ століття, який був породжений 
кризою і світогляду, і політико-економічної 
системи, і соціокультурного виміру життя, 
спонукав до теоретичного аналізу ситуації в 
освіті (і в мистецькій освіті як важливому чин-
нику збереження національної ідентичності) 
для здійснення розумного вибору подальшого 
шляху. Результатом цього аналізу стало укла-
дення навчального посібника “Мистецька 
освіта в культурі України 90-х років ХХ сто-
ліття” [6]. 

Та після усвідомлення ситуації для дослід-
ника стає зрозумілим, що вирішити питання 
неможливо без глибинного історичного ана-
лізу, засвоєння історичного досвіду ХХ сто-
ліття та його співставлення із сьогоденням. 
Адже “ХХ століття в історії культури України 
за насиченістю фактами, іменами, колізіями, 
тенденціями перевищує всі разом узяті попе-
редні століття існування мистецьких навчаль-
них закладів. Для дослідника названого періо-
ду з’являється можливість побудувати на базі 
вивчення генезису їх інституалізації науково 
обґрунтовану концепцію соціокультурної ди-
наміки соціосистеми за умови конструювання 
типологічних феноменальних рядів” [3, 11].

Вивчення 20-х років ХХ століття як пер-
шого історичного періоду, що відіграв важли-
ву роль у процесах інституалізації мистець-
кої освіти України, представлено в роботах 
С.М. Волкова “Мистецька освіта в транс-
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формаційних процесах українського суспіль-
ства 20-х років ХХ ст.” [9], “Ретроспекція 
мистецької освіти в українському суспільстві 
ХХ–ХХІ ст.” [18], узагальнено в першому 
розділі монографії “Інституалізовані соціо-
культурні системи: регіональна специфіка та 
динаміка” [3, 18–50]. У них, зокрема, відзна-
чено проголошення українізації освіти як 
стратегії діяльності державних органів, реор-
ганізацію управління системою освіти, зміну 
концепції діяльності мистецьких навчальних 
закладів, яка до того мала приватний характер 
та виконувала завдання освіти населення й 
розширення його культурного прошарку, а те-
пер стала знаряддям “пролетаризації” освіти 
та механізмом ідейно-виховної роботи. Також 
простежено позитивні тенденції: “мистецька 
освіта дедалі більше заявляє про себе як само-
стійна система” [3, 203]. Важливим кроком у 
цьому стало визнання консерваторій та інших 
закладів мистецької освіти як вищих навчаль-
них закладів, до навчальних планів яких були 
додані комплекси загальноосвітніх дисци-
плін. За даними архівних документів ЦДАВО 
вдалося встановити, що 3 травня 1918 року 
вперше в назві державної установи з куль-
турно-освітніх питань з’явилося слово “мис-
тецтво” (Міністерство освіти і мистецтв) [3, 
39]. Відзначено й проблемні аспекти форму-
вання мистецької освіти 20-х років: недоско-
налість управлінської системи, неодноразове 
реформування та масштабні експерименти 
над освітньою системою, що призводило до 
нехтування академічними традиціями у твор-
чих доробках регіональних мистецьких шкіл 
та нестабільності роботи.

Наступні десятиліття історії мистецької 
освіти України виокремлені в роботах “Фор-
мування художньої культури України: особли-
вості регулятивних методів культури і освіти 
30-х років ХХ ст.” [22], “Модуси інституалі-
зації української культури: культурно-освіт-
ні практики 40-х років ХХ століття” [11]. У 
них на основі дослідження значного обсягу 
архівних матеріалів виявлено особливості ін-
ституалізації культурно-освітньої сфери, які 
були пов’язані з культом особи в Радянсько-
му Союзі та зумовлені зруйнованим станом 
економіки в результаті Другої світової війни. 

Категоричний державний контроль, який був 
характерним для тогочасного тоталітарного 
суспільства, уніфікував організаційну діяль-
ність мистецьких навчальних закладів та ідео-
логізував зміст освіти. Разом з тим С.М. Вол-
кову вдалося за архівними документами про-
стежити динаміку відновлення мистецької 
інфраструктури кожного регіону України, 
що, своєю чергою, стимулювало відроджен-
ня й розширення мережі навчальних закладів 
мистецької освіти. Регіональний підхід дещо 
“оживив” уніфікований погляд на мистецьку 
історію України того часу, розкрив логіку по-
ступового виникнення мистецьких навчаль-
них закладів фактично в усіх регіонах Украї-
ни. Важливим зауваженням дослідника щодо 
цього історичного періоду є також активне за-
лучення до наукової роботи мистецтвознавців 
(з другої половини 30-х років ХХ століття), 
що, своєю чергою, підсилило вимоги до якос-
ті мистецької освіти. 

Використання методології регіональної 
культурології сприяло виявленню позитивних 
моментів функціонування мистецької освіти 
в Україні в період від 50-х до 80-х років ХХ 
століття — ідеологічно мінливий час, у якому 
поєдналась зовнішня стабільність з поступо-
вим акумулюванням внутрішнього напружен-
ня [2; 8; 3, 100–144]. Так, серед моментів, які 
сприяли поширенню мистецької освіченості, 
дослідник вирізняє активне залучення до на-
вчання молоді з периферії, проведення з боку 
уряду роботи щодо рівномірного розподі-
лу культурних сил для швидкого зростання 
районних економічних центрів як центрів 
культури, відкриття мережі культурно-освіт-
ніх навчальних закладів не тільки в обласних 
культурних центрах, а й у містах обласного 
підпорядкування центрального та західного 
регіонів, зростання ролі концертно-виконав-
ських організацій, до діяльності яких залу-
чались студенти, значне поширення системи 
навчання без відриву від виробництва тощо. 
Загалом, “<…> система підготовки мистець-
ких кадрів набуває своєї цілісності й непе-
рервності. <…> Регіональне культурне розма-
їття впорядкувалося, хоча й заполітизованим, 
але професійно централізованим галузевим 
управлінням” [3, 208]. І як результат цього, 
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“у 60-70-х роках в Україні відбуваються по-
мітні зрушення в питанні престижності галузі 
музично-естетичного виховання в загально-
освітніх закладах, зумовлені стабільністю 
економіки й розвитку суспільства, певною де-
мократизацією мистецтва, діяльністю прогре-
сивно налаштованих діячів культури” [3, 209]. 
У 80-ті роки, за спостереженнями науковця, 
завершився багаторічний процес стабілізації 
інституалізованої системи мистецької освіти, 
яку склали спеціалізовані навчальні заклади 
чотирьох типів (дитячі школи естетичного ви-
ховання, середні спеціальні навчальні закла-
ди, середні спеціальні загальноосвітні школи, 
вищі навчальні заклади). 

Особливо гостро проблематика мистець-
кої освіти постала з 90-х років ХХ століт-
тя — часу активної трансформації суспільної 
системи країни та пошуку власного шляху 
розвитку, який іноді нагадував броунівський 
рух. Аналізу цієї складної історичної ситуації 
присвячено значну кількість робіт С.М. Вол-
кова. У них порушено багато актуальних 
питань та залучено широке коло інформації 
для формулювання висновків: ґрунтовне ви-
вчення сучасної державної політики в галузі 
освіти та управління мистецькою сферою [10; 
7; 15], дослідження європейського освітнього 
досвіду щодо його успішності та доречності 
інтеграції з національною освітньою систе-
мою в галузі мистецтва [4; 5; 21], розкриття 
принципів формування змісту освіти на су-
часному етапі [16], визначення ролі особис-
тості у світлі нових парадигм функціонування 
мистецьких навчальних закладів [13; 14], ви-
вчення регіональної освітньо-мистецької про-
блематики в аспекті сучасних соціокультур-
них проблем [17; 19], розкриття ролі вищих 
музичних навчальних закладів у збереженні 
екології культури [1] та ін. У цих роботах ви-
сновки дослідника природно ґрунтуються не 
лише на аналізі сучасної ситуації, а й спира-
ються на усвідомлення історії інституалізації 
мистецької освіти в Україні. 

Окремої уваги заслуговує стиль мислення 
С. М. Волкова як науковця, що безпосеред-
ньо відображається в стилі наукового тексту, 
його структурі, змістовності та ступені ін-
формативної щільності. У розгляді кожного 

історичного періоду щодо регіональної спе-
цифіки функціонування системи мистецької 
освіти спостерігається органічне поєднання 
чітко структурованої документальної хроніки 
з логічними теоретичними узагальненнями, 
що одразу створює ефект одночасного огля-
ду історичного полотна з усвідомленням його 
значення. “Багатошаровість” наукової оповіді, 
розгалужена система зв’язків виникає завдяки 
оперуванню інформацією з різних соціокуль-
турних “площин”: історії, політики, ідеоло-
гії, культури, освіти, мистецтва, управління 
в галузі культури і мистецтва, внутрішньої 
динаміки мистецьких процесів тощо. Інфор-
мативна насиченість наукових досліджень 
зумовлена широким залученням архівної до-
кументації (зокрема, з Центрального держав-
ного архіву вищих органів влади та управлін-
ня України, Центрального державного архіву 
громадських організацій України) та її аналі-
зом. На сторінках досліджень згадується зна-
чна кількість діячів культури та мистецтва, 
що сприяє створенню “живого” портрета 
епохи, його персоналізації. Також привертає 
увагу окрема структурна складова моногра-
фії “Інституалізовані соціокультурні системи: 
регіональна специфіка та динаміка” — стисла 
змістовна інформація про мистецькі навчаль-
ні заклади України, інкрустована в наукову 
оповідь відповідно до хронології їх заснуван-
ня, що додає наочності та індивідуалізації ре-
гіональній динаміці мистецької освіти.

Думка справжнього науковця рухається за 
принципом розгортання спіралі: початкова 
ідея-виток залишається стрижнем, а мислен-
нєвий пошук постійно розширює інформацій-
не поле, залучаючи нові контексти й виміри 
та поглиблюючи на новому витку суттєві дум-
ки попередніх роздумів. Свою “наукову спі-
раль” продовжує розгортати С.М. Волков. У 
одній з нових робіт він, залишаючись у “полі 
тяжіння” культуротворчої проблематики мис-
тецьких і освітніх процесів, звернувся до ак-
туальної теми — вивчення сучасних модусів 
дитячої субкультури [20]. І це симптоматично, 
адже за твердженням дослідника, “мистецька 
освіта була й до сьогодні залишається орга-
нічною, невіддільною і самостійною части-
ною феномену культури України. Вона функ-
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ціонує в полі проблем таких систем організа-
ції людської діяльності, як мистецтво, освіта, 
культура, є органічно вписаною в соціокуль-
турну сферу і своє основне завдання — вихо-
вання освіченої, духовно багатої людини, осо-
бистості — вирішує власними, притаманними 
тільки їй засобами” [3, 211].

Узагальнюючи значення досліджень докто-
ра культурології, професора С.М. Волкова для 
сучасної української культурологічної науки, 
доречно звернутися до важливого зауваження 

академіка Ю.П. Богуцького про те, що в них 
“запропоновано новий напрям вітчизняно-
го наукознавства, а саме: історію мистецької 
освіти” [3, 7]. Перспективність цього напряму 
демонструє сучасна культурна ситуація, у якій 
відбувається пошук нової парадигми мистець-
кої освіти, що має поєднати унікальну націо-
нальну традицію з провідними європейськими 
досягненнями. Успішність пошуку — у ґрун-
товному аналізі історичного досвіду, який від-
криє шлях для правильного сучасного вибору. 
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Summary. The article is devoted to the coverage of the scientific work of a doctor of cultural studies, Professor Serhii 
Volkov. The experience of the combination of administrative regulation and scientific search of the academic secretary (from 
2008 to 2015) in the context of forming of the image of a scientific institution — the Institute of Cultural Studies of the 
Ukrainian National Academy of Sciences in the initial stage of activity is revealed.

The problem of combining the scientific interests of the scientist with the study of the socio-cultural space of the country, 
socio-cultural systems and cultural and artistic practices, in particular, artistic education, with managerial pragmatism 
of the administrator in creating a positive scientific image of the first organization in Ukraine, which statutory task was to 
develop a new science — Cultural Studies is explored. 

The article shows how the prognostic line of scientific research of S. M. Volkov in the study of historical-cultural and 
artistic-educational processes that took place in the 20th century in various regions of Ukraine and the related activity of the 
Institute of Cultural Studies at the stage of the organization decade anniversary has taken a definite shape. 

The author analyses the path of the researcher's return, which for a decade remained in the field of culturological 
problems of artistic and educational processes, to conduct a fundamental study related to the study of the modus of modern 
subcultures, in particular, the children's subculture.

The experience of S. M. Volkov in the communication with scientists — culturologists of the Institute of Cultural Studies 
of the National Academy of Sciences of Ukraine from the point of view of the institutional procedurality of the formation of 
cultural thought in Ukraine is generalized. The circle of scientific interests is outlined, main works in chronological dynamics 
are considered. The emphasis is placed on the methodological principles of scientific activity related to regional culturology. 
The contribution of S. M. Volkov to the study of the dynamics of institutionalization of artistic education in Ukraine in the 
XX-XXI centuries is emphasized.

Keywords: culturological thought, institutionalization of cultural studies, regional cultural studies, research of the 
Institute of Culturology of the National Academy of Sciences of Ukraine.
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Аннотация. Статья посвящена научным исследованиям доктора культурологии, профессора Сергея 
Михайловича Волкова. Очерчен круг научных интересов, представлен обзор основных работ в хронологической 
динамике. Акцентировано внимание на методологических принципах научной деятельности, связанных с регио-
нальной культурологией. Обобщен опыт исследователя в коммуникации с учеными-культурологами Института 
культурологии НАИ Украины с точки зрения институциональной процессуальности формирования культурологи-
ческой мысли в Украине. Подчёркнут вклад С. М. Волкова в изучение динамики институализации художественного 
образования в Украине ХХ–ХХІ вв.
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НАУКОВИЙ ДОРОБОК 
АКАДЕМІКА ВАСИЛЯ ШЕЙКА В ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Анотація. Розкрито внесок В. М. Шейка — провідного українсь-
кого вченого-культуролога, одного з ідеологів та лідерів культуроло-
гії як наукової й навчальної дисципліни, культурологічних студій і на-
укових шкіл культурологічного профілю України — у розвиток нового 
дисциплінарного знання, проаналізовано науковий доробок вченого.

Аналіз наукової творчості В. М. Шейка доводить: за загальни-
ми критеріями оцінки наукових показників вчений належить до ви-
сокопродуктивних дослідників з широкою науковою проблематикою, 
його праці мають найвищий рейтинг посилань і цитувань у галузе-
вому науковому й освітньому просторах. Праці культурологічного 
спрямування є своєрідною візитною карткою вченого, презентують 
особистість В. М. Шейка як яскравого представника вітчизняної ін-
телектуальної еліти.

Ключові слова: культура, культурологія, мистецтво, науко-
ва діяльність, освітня діяльність, наукові публікації, В. М. Шейко, 
Харківська державна академія культури, Національна академія ми-
стецтв України.

Постановка проблеми. Українська культурологічно-мис-
тецька школа відома своїми славетними традиціями, суттєви-
ми науковими й освітніми здобутками за межами України. Її 
плідному розвиткові сприяють як неформальні та формальні 
творчі об’єднання дослідників-однодумців, послідовників те-
оретичних парадигм, концепцій, поглядів знаного лідера-за-
сновника, так і непересічні вчені-особистості, котрі не лише 
активно продукують та реалізують власні креативні ідеї, зба-
гачують новим знанням науку, а й успішно здійснюють підго-
товку нових поколінь фахівців і науково-педагогічних кадрів, 
ефективно презентують у світовому науковому просторі творчі 
надбання українських вчених.

Активний розвиток культурологічної думки в Україні 
ХХІ ст. пов’язаний зі створенням у 2008 р. Інституту культу-
рології Національної академії мистецтв України (НАМ Украї-
ни). Його перші фундаментальні дослідження зумовлені іде-
ями В. М. Шейка щодо вивчення місця України як держави 
в глобалізованому світі, глобалізаційних процесах світового 
цивілізаційного поступу [23; 28].

Як провідний науковий співробітник Інституту культуро-
логії НАМ України з перших днів роботи цієї наукової уста-
нови В. М. Шейко, відомий в Україні й за кордоном вчений, 
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тоді член-кореспондент Академії мистецтв України 
(нині Національної академії мистецтв України), став 
керівником фундаментального дослідження “Куль-
тура України: історико-культурологічні виміри”. 
Він послідовно презентував свої гіпотези науковій 
спільноті в численних дослідженнях, присвячених 
означеній темі, долучившись до участі у формуванні 
змісту фундаментальних наукових досліджень ново-
утвореного Інституту культурології в Україні.

Його наукові результати студіювання сучасних 
культуротворчих процесів оприлюднені в числен-
них статтях: “Еволюція культурологічно-філософ-
ських основ компаративістики в процесах міжкуль-
турних зв’язків народів світу” [20], “Культурологія 
та компаративістика: методологічні трансформа-
ції” [33], “Літературно-художні об’єднання Украї-
ни в роки незалежності” [35], “Еволюція й культу-
ра в добу глобалізації” [19], “Формування моделі 
особистості та постулати психоаналізу З. Фрейда” 
[41], “Формування об’єднань художників України 
у 20-х роках ХХ ст.” [42], “Еволюція провідних 
літературних об’єднань України у 20-х рр. ХХ ст.: 
культурологічний аспект” [21], “Культурологічно-
компаративістські принципи формування глобалі-
заційного культурного простору” [32], “Культура 
незалежної України й еміграція: стан та перспек-
тиви” [25], “Наука та освіта незалежної України: 
культурологічний вимір” [36], “Культурологічні 
аспекти компаративістики й діалог культур: стан 
та перспективи” [29], “Історико-культурологічні 
аспекти української літератури (кінець ХІХ — по-
чаток ХХІ ст.)” [22], “Культура та глобалізація: 
компаративістський аналіз” [26], “Культурологічні 
трансформації в сучасній Україні: стан та перспек-
тиви” [30], “Процеси інтеграції в європейський 
освітній простір в Україні” [37], “Формування 
концептуальних основ глобалізації як соціокуль-
турного явища” [40], “Комунікативні соціально-
культурні зв’язки України з ЮНЕСКО (друга поло-
вина ХХ — початок ХХІ ст.)” [24], “Формування 
інформаційного простору та зовнішньої культурної 
політики України в роки незалежності” [39], “Лі-
тературні періодичні видання України в роки не-
залежності: культурологічний аспект” [34], “Куль-
турологічно-глобалізаційні процеси в сучасному 
інформаційному полі України” [31] тощо.

В. М. Шейко в 2008 р. як член-кореспондент 
НАМ України в якості проекту ініціював науково-
дослідну тему “Культура України: історико-культу-

рологічні виміри”, пов’язану з трансформаційними 
процесами в суспільстві, що вможливило статус-
ність цього задуму як одного з основних пріорите-
тів вивчення вітчизняної культури.

У чотирьох фундаментальних монографіях 
В. М. Шейка, створених у межах проекту, “Культу-
ра та цивілізація в історико-культурній думці Укра-
їни в добу глобалізації” [27], “Еволюція художніх 
і літературних об’єднань України: історико-куль-
турологічний вимір” [15], “Філософія української 
національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-
культурологічний аспект” [38], “Культура України 
в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-
методологічні аспекти)” [28], у понад 60 наукових 
статтях і 100 інших наукових публікаціях актуалізо-
вано основну проблематику означеної теми.

Монографія “Еволюція художніх і літературних 
об’єднань України: історико-культурологічний ви-
мір: монографія” (Ганна Романенко, Василь Шей-
ко) [15] стала першим у вітчизняній історико-куль-
турологічній і мистецько-літературній сферах уза-
гальненим аналізом процесів зародження та транс-
формації мистецьких і літературних об’єднань 
України в історико-культурологічних вимірах. 
Саме в ній науковці творчо осмислили взаємодію, 
взаємовплив художньо-літературних об’єднань з 
фундаментальними процесами духовного розвитку 
українського народу з давнини до сучасності. Під 
час розгляду історико-культурологічних парадигм 
автори монографії використовували різноманітні 
методологічні підходи, зокрема синергетичний.

Завдання розроблення НДР “Культура Украї-
ни: історико-культурологічні виміри” потребувало 
ґрунтовного аналізу таких ключових понять, як 
“культура” та “цивілізація”. Саме ці проблеми до-
сліджено в наступній монографії “Культура та циві-
лізація в історико-культурній думці України в добу 
глобалізації: монографія” (Василь Шейко, Марина 
Александрова) [27], присвяченій еволюції істори-
ко-культурологічної думки України від середини 
XVIII до початку ХХІ ст. На основі фундаменталь-
ного історико-культурологічного матеріалу висвіт-
лено генезис і трансформацію цивілізаційних про-
блем культури в добу глобалізації. Визначено роль 
культури в розвитку цивілізації, охарактеризовано 
методологічні можливості синергетичної парадиг-
ми в розгляді історико-філософської думки Укра-
їни. У монографії формування дефініцій “культу-
ра” та “цивілізація” в добу глобалізації розкрито 
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на основі детального розгляду творчості видатних 
представників історико-культурологічної думки. 
Водночас показано еволюцію історико-теоретич-
них підвалин української культури в глобалізацій-
но-культурологічних вимірах.

Важливим дослідженням фундаментальної 
теми “Культура України: історико-культурологічні 
виміри” став вихід друком монографії “Філософія 
української національної ідеї та Микола Хвильо-
вий: історико-культурологічний аспект” (Василь 
Шейко, Валерія Лєвіна) [38], у якій на основі бага-
тьох джерел висвітлено концептуальні засади філо-
софії української національної ідеї, еволюцію якої 
проаналізовано на творчому доробку одного з фун-
даторів національного модерну — Миколи Хвильо-
вого. З’ясовано формоутворюючу роль культури в 
трансформації філософії української національної 
ідеї. Розкрито особливості її розвитку в Україні се-
редини ХІХ — першої третини ХХ ст. Особливістю 
розвідки є історико-культурологічна інтерпретація 
обраної проблематики. Значна увага приділяється 
модерному етапові еволюції української націо-
нальної ідеї загалом та її екстраполяції на творчий 
доробок М. Хвильового. Ґрунтовно проаналізовано 
модерний етап еволюції української національної 
самосвідомості.

Завершальним результатом дослідження вказа-
ної тематики став вихід друком монографії “Куль-
тура України в глобалізаційно-цивілізаційному 
вимірі (історико-методологічні аспекти)” (Василь 
Шейко) [28], у якій на основі багатьох джерел про-
аналізовано концептуальні засади як традиційних, 
так і сучасних проблем історії, теорії, становлен-
ня та розвитку культури України в контексті ево-
люції світової культури та глобальної цивілізації. 
Акцентовано на сталих та порівняно нових істо-
рико-методологічних аспектах трансформації ци-
вілізаційних проблем української культури в добу 
глобалізації. З’ясовано формоутворюючу роль 
культури у визначенні рівня цивілізаційного роз-
витку та міжнародних зв’язків України. Висвітле-
но основні напрями розвитку культури новітньої 
України в загальносвітовому контексті. Розкрито 
розвиток історико-теоретичних основ вітчизняної 
культурології в глобально-цивілізаційному аспекті. 
Проаналізовано кризові явища сучасної культури 
та цивілізації, окреслено можливості їх подолан-
ня. Фактично ця монографія стала своєрідним на-
уковим підсумком завершального етапу вказаного 

дослідження. Саме на неї було подано в наукових 
журналах декілька позитивних рецензій, зокрема й 
зарубіжних учених.

На основі оприлюднених матеріалів досліджен-
ня підготовлено й видано друком кілька підручни-
ків та навчальних посібників з української культу-
ри та культурології. Саме вони являли собою освіт-
ньо-професійну апробацію дослідження.

Наукові ідеї В. М. Шейка набули поширення в 
статтях, опублікованих у таких виданнях, як “Ві-
сник Книжкової палати”, “Вісник Харківської дер-
жавної академії культури”, “Культурологічна дум-
ка: щорічник наукових праць” Інституту культуро-
логії НАМ України, “Культура України” — збірник 
наукових праць Харківської державної академії 
культури тощо.

Дослідження В. М. Шейка, виконані в Інституті 
культурології НАМ України, підтвердили, що гума-
нітарна наукова думка останніх років, її соціальна 
значимість і актуальність багато в чому залежать 
від ступеня та глибини дослідження таких знакових 
для людства феноменів, як “Культура”, “Глобаліза-
ція”, “Цивілізація”. Подальший розвиток указаних 
явищ уможливлює еволюцію сучасної спільноти.

Здійснений вченим ґрунтовний науковий ана-
ліз культурологічних соціальних трансформацій, 
зумовлених процесами цивілізаційної глобалізації, 
засвідчив, що суттєві всеохоплюючі транснаціо-
нальні глобалізаційні процеси, які не передбача-
ють залучення до загального цивілізаційного роз-
витку різноманітних націй та народів, їх культури, 
об’єктивно сприяють зростанню факторів загаль-
нолюдської уніфікації й водночас — посиленню 
процесів супротиву націй, народів та їхніх культур 
в умовах глобалізації.

Висновки вченого за темою фундаментального 
наукового дослідження “Культура України: істори-
ко-культурні виміри” з колективом науковців-куль-
турологів Інституту культурології НАМ України 
розкривають трансформаційні зміни у свідомості 
людини, що призвели до кризи людства на межі 
другого й третього тисячоліть. Найглибше зрозу-
міти причини й масштаби цієї кризи можливо, на-
самперед, через дослідження минулого й сучасного 
стану макроцивілізаційної системи й, передусім, 
кінця ХІХ — початку ХХІ ст., коли сформувалися 
та почали поширюватися глобальні цивілізаційні 
процеси [1; 2; 6; 7; 11; 12].

Визначальними чинниками подолання пробле-
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ми розвитку цивілізації, як зауважують розробни-
ки НДР, є культура, наука, освіта та застосування 
новітніх інформаційних технологій. Адже від рівня 
інтелектуалізації та гуманізації освіти й виховання 
багато в чому залежатиме майбутнє людства [2; 4; 
5; 9; 10; 13; 16; 17].

Вчені Інституту культурології, осмислюючи на-
укову гіпотезу керівника фундаментального дослі-
дження В. М. Шейка, звертають увагу на те, що в 
радянські часи в Україні сформувалася імперативна 
педагогіка, орієнтована на “середнього” учня (сту-
дента). Кардинальні зміни в житті суспільства зу-
мовили реформи в системі освіти. Парадигму осві-
ти як індустрію освітніх послуг нині змінила нова 
система освіти як педагогічний процес, що безпе-
рервно розвивається. Не випадково нині так часто 
звертаються до проблем гуманізації освіти [18].

Аналіз науково-педагогічних видань останніх 
років дозволив вченим стверджувати, що допо-
ки переважає застаріле уявлення про гуманізацію 
освіти тільки через її гуманітаризацію, тобто йдеть-
ся про просте збільшення в структурі навчального 
часу кількості гуманітарних дисциплін. На практи-
ці в Україні такий підхід не супроводжується до-
статнім коригуванням змісту основних предметів, 
що призвело до навчального перевантаження та 
зниження рівня загальноосвітньої та професійної 
підготовки фахівців у кінці ХХ ст.

На думку дослідників, основна вимога гумані-
зації освіти (усіх її рівнів) — формування світогля-
ду, важливою складовою якого має стати цілісне 
інтегроване знання, оскільки, зрештою, саме воно 
визначає культурний рівень людини, найповніше 
відповідає інтересам її глобального виживання. 
Саме цим і зумовлене висвітлення проблем цивілі-
зації через культуру та освіту [18].

Дослідження свідчить, що вже в середині 60 рр. 
ХХ ст. західні теоретики й методологи освіти ді-
йшли висновку: найважливіші проблеми суспіль-
ства можуть бути подолані, насамперед, через роз-
виток соціальних досліджень, які є передумовою 
подолання труднощів суспільного розвитку [43]. 
Однією з причин є ідеологія технократизму. У тех-
нократичній свідомості наука й технологія є сим-
волами необмежених можливостей, вони вважа-
ються панацеєю, а людина уявляє себе таким собі 
Прометеєм, казковою істотою з надзвичайними 
здібностями. Інакше кажучи, наука й технологія в 
технократичній свідомості набули вигляду своєрід-

них утопічних абсолютів. Тлумачення гуманізації 
освіти як розкриття людської суті будь-якої науки 
свідчить, що системи освіти, виховання й культур-
ного розвитку країни можуть успішно функціону-
вати лише за умов об’єднання зусиль представни-
ків усіх галузей знань.

Нині, за гіпотезою вчених, в Україні, як і в усьо-
му світі, будь-яка проблема потребує ґрунтовних 
знань з багатьох дисциплін, вимагає міждисциплі-
нарного підходу. Здатність осмислити ситуацію 
в цілісності та взаємозв’язку її складових є най-
важливішим, дійсно необхідним способом здо-
буття знань та усунення розриву між знанням як 
абстрактним узагальненням (типовий освітній під-
хід) і реальними умовами існування людей. Якщо 
до цього додати, що глобальні проблеми сучасності 
в будь-якій сфері діяльності актуалізували питан-
ня етики й культурного розвитку, стає зрозумілим 
об’єктивний інтерес до проблематики освіти в кон-
тексті культури й цивілізації.

Сцієнтистськи обмежений підхід у суспільній 
думці до науки негативним чином впливає як на 
природу, так і на суспільство. За подібного бачен-
ня довкілля не сприймається суб’єктом як таке, де 
діють лише “об’єктивні закони” й де кожний його 
елемент виконує певну задану функцію у велико-
му механізмі, реальному незалежно від чиєї б то не 
було свідомості. Світ для суб’єкта перетворюється 
на простір суб’єктивностей, які набули предмет-
ного вигляду, на обшир, де будь-якому елементо-
ві зовнішнього світу має відповідати чинник світу 
внутрішнього.

Постійне звернення пізнавальної активності 
до проблем становлення, функціонування та роз-
витку культури пов’язане, як відомо, із сутнісним 
прагненням людини до осягнення своєї природи та 
з необхідністю теоретично узагальненої й логіко-
цілісної картини своєї історії (оскільки створен-
ня такої картини — необхідна умова раціонально 
осмисленого підходу до питання про перспективи 
культурно-історичного процесу). Як слушно заува-
жив Х. Ортега-і-Гассет, “<…> нам потрібно знати 
дійсну, цілісну історію, щоб не повернутися в ми-
нуле, а знайти вихід із нього” [14].

Крім того, культура як “світ людини” є тією 
універсальною “смислоутворювальною призмою”, 
крізь яку буття загалом може бути даним свідо-
мості суб’єкта. Отже, вивчаючи способи культу-
рогенезу, можна обґрунтувати взаємозв’язок між 
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специфікою світосприйняття людини та конкрет-
но-історичною “архітектурою” її “культурного 
буття”. Водночас без виявлення таких залежностей 
будь-яка філософська онтологія (якщо вона претен-
дує на науковість) неможлива, оскільки остання не 
може бути культурно-іррелевантною: усі уявлення 
про “світ буття” є своєрідною “похідною” від фор-
ми та змісту “буття людини у світі”.

Сучасний етап розвитку культури характери-
зується багатьма кризовими феноменами й тен-
денціями (як національно-культурного, так і гло-
бального масштабу). Передусім, це так звана криза 
“технократичної домінанти” і, як її наслідок, еко-
логічна криза; дедалі загрозливіших масштабів 
набуває криза духовності загалом та її окремі про-
яви: дегуманізація суспільного буття, знецінення 
особистісних якостей людини, криза соціалізації 
особи, зниження соціально-рольової активності 
індивіда, девальвація інтелектуальної діяльності, 
глобальна освітня криза та ін. Одним із дієвих засо-
бів подолання такого культурно-критичного стану 
є логіко-філософська рефлексія історії культури та 
сучасного її етапу зокрема. Саме цим і зумовлена 
спрямованість дослідження на висвітлення про-
блем цивілізації через культуру.

Визнаючи об’єктом дослідження культуру 
України, а предметом — історико-культуро-логічні 
аспекти трансформації культури України в глобалі-
заційно-цивілізаційному контексті, В. М. Шейко 
разом із колективом Інституту культурології проа-
налізував еволюцію вітчизняної культури в культу-
рологічному контексті глобалізаційно-цивілізацій-
них процесів, обґрунтував концептуальні засади 
як традиційних, так і сучасних проблем історії та 
теорії становлення та розвитку культури України в 
контексті еволюції світової культури й глобальної 
цивілізації. У працях акцентовано на наявних та 
порівняно нових історико-методологічних аспек-
тах трансформації цивілізаційних проблем україн-
ської культури в добу глобалізації. З’ясовано фор-
моутворювальну роль культури у визначенні рівня 
цивілізаційного розвитку та міжнародних зв’язків 
України. Висвітлено основні напрями розвитку 
культури новітньої України в загальносвітовому 
контексті. Показано розвиток історико-теоретич-
них основ вітчизняної культурології в глобально-
цивілізаційному вимірі. Проаналізовано кризові 
явища сучасної культури та цивілізації, окреслено 
можливості їх подолання.

Практично вперше в науковій думці в культу-
рологічних аспектах досліджено трансформацію 
історико-теоретичних засад культури України в 
контексті глобалізаційно-цивілізаційних процесів.

Результати дослідження суттєво збагатили на-
укову скарбницю духовного розвитку українського 
народу, оскільки вможливили проаналізувати роз-
виток вітчизняної культури в глобалізаційно-циві-
лізаційних аспектах на принципово нових культу-
рологічних засадах, які нині стали підґрунтям для 
подальшого розвитку вітчизняної культурології. 
Вони широко використовуються, особливо в ді-
яльності закладів вищої освіти. Г. О. Романенко, 
М. В. Александрова, Т. І. Гаєвська, О. С. Олійник, 
Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Троєльнікова та інші до-
слідники під науковим керівництвом В. М. Шейка 
опублікували 8 підручників та навчальних посіб-
ників з грифом Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України для студентів ЗВО України, а 
результати дослідження висвітлено в надрукованих 
близько 200 наукових працях, зокрема 4 моногра-
фіях та 60 статтях у фахових наукових виданнях 
(загальний обсяг — близько 400 друкованих арку-
шів).

Важливим показником наукової творчості 
В. М. Шейка є фундаментальні розвідки — моно-
графічні праці, підручники, навчальні посібни-
ки — 57 назв (10%), що не лише узагальнюють по-
передні знання, а відрізняються інформативністю, 
повно окреслюють авторитетну авторську позицію, 
цілеспрямоване обстоювання якої свідчить про ви-
сокий рівень сформованості вченого, здатного не 
лише якісно експертувати, а й успішно продукува-
ти власні креативні, методологічно виважені ідеї, 
робити їх доступними для широкого наукового й 
освітянського загалу. Серед основних можна назва-
ти дослідження: “Організація та методика науково-
дослідницької діяльності” (1998, 2002 – 2006, 2008, 
2011), “Історія української культури” (2001), “Іс-
торія художньої культури” (1999 – 2004, тт. 1–12), 
“Історія української художньої культури” (1999, 
2003, тт. 1–2), “Культура. Цивілізація. Глобаліза-
ція” (2001, у 2 т.), “Історико-культурологічні аспек-
ти психоаналізу” (2001), “Формування основ куль-
турології в добу цивілізаційної глобалізації (друга 
половина XIX — початок XXI ст.)” (2005), “Ево-
люція художніх і літературних об’єднань України: 
історико-культурологічний вимір” (2008), “Історія 
української культури” (2009 — 2013), “Культура та 
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цивілізація в історико-культурній думці України в 
добу глобалізації” (2009), “Філософія української 
національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-
культурологічний аспект” (2010), “Історія культури 
Слобідської України” (2011, 2012), “Культурологія” 
(2012), “Культура України в глобалізаційно-цивілі-
заційних вимірах (історико-методологічні аспек-
ти)” (2011), “Наукова творчість у галузі культуро-
логії і мистецтвознавства” (2016) та ін.

Зважаючи на семантичний склад публікацій, 
сфера наукових інтересів відомого дослідника є 
достатньо широкою, що пов’язано з гуманітарною, 
суміжною проблематикою. У науковому доробку 
В. М. Шейка загальноісторичні, джерелознавчі, на-
укознавчі, культурологічні, мистецтвознавчі, соціо-
комунікативні розвідки. У його публікаторській ді-
яльності чільне місце посідають праці, присвячені 
становленню та долученню до наукового простору 
України двох нових наукових галузей — “культуро-
логія” та “соціальні комунікації”. Науковець актив-
но публікує програмні матеріали на тему перспек-
тив розвитку вищої галузевої освіти і науки в Укра-
їні в контексті світової та європейської інтеграції та 
ін., подаючи в них власне професійне авторитетне 
бачення. 

Водночас, як свідчить аналіз тематичного спря-
мування його основних праць — численних моно-
графій, підручників і навчальних посібників, пріо-
ритетною в наукових інтересах дослідника можна 
вважати проблематику, умовно систематизовану в 
послідовності зменшення кількості книжкових ви-
дань: історія художньої культури (14); історія та 
теорія культури (13); наукознавство (9); культуро-
логія, історія української культури (8); вища осві-
та (6); інформатика (6); загальноісторична темати-
ка (1). Тобто тематичний діапазон досліджень вче-
ного розширюється аж до відкриття нових науко-
вих напрямів: культура як цивілізаційна домінанта; 
глобалізаційні процеси в культурі та суспільстві; 
культурологічні засади дослідження української 
культури й мистецтва; теоретико-методологічні 
основи вивчення проблем мистецтвознавства, тра-
диційних і сучасних мистецьких практик тощо. 

Отже, у науковій творчості В. М. Шейка в ме-
жах означеного предметного поля можна виокре-
мити як стабільну, так і змінювану проблематику, 
яка постійно актуалізується завдяки наполегли-
вій праці вченого щодо продукування істинного 
знання. Загалом видовий і тематичний аналіз пу-

блікацій В. М. Шейка доводить, що його наукову 
творчість характеризують широка проблематика й 
жанрове розмаїття. Титульною можна вважати про-
блематику, присвячену дослідженню теоретико-ме-
тодологічних засад культурологічних розвідок.

Вивчення організаційно-фірмової структури на-
укового доробку В. М. Шейка засвідчило увесь пе-
релік періодичних і продовжуваних видань, у яких 
найчастіше публікує свої праці вчений; наукові 
зв’язки дослідника; ареал поширення авторських 
публікацій. Пріоритетними є фахові збірники на-
укових праць ХДАК “Культура України” (83 публі-
кації) та “Вісник Харківської державної академії 
культури” (36), наукові часописи “Вісник Книжко-
вої палати” (22) та “Український історичний жур-
нал” (15), науковий щорічник “Культурологічна 
думка” (8), часопис “Вопросы истории СССР” (6), 
збірник наукових праць “Вісник Харківського наці-
онального університету імені В. Н. Каразіна” (5) та 
ін. Загалом науковець співпрацює з багатьма про-
фесійними виданнями, зокрема сучасними україн-
ськими. Також він є головним редактором та/або 
членом редколегій більшості з них.

Важливим свідченням авторитетності вчено-
го-лідера, високого наукового потенціалу, дослід-
ницької продуктивності, критерієм оцінювання 
ефективності наукової діяльності є показник циту-
вання його праць вітчизняним і світовим науковим 
співтовариством.

Е-оприлюднення наукового доробку В. М. Шей-
ка розпочалося в 2015 р., коли на платформі 
GoogleScholar уперше розміщено його бібліоме-
тричний профіль, персональну веб-сторінку, сво-
єрідну візитну картку, тобто здійснено е-деклару-
вання результатів наукової діяльності вченого, 
що стали загальнодоступними у відкритому веб-
комунікаційному просторі й засвідчили його внесок 
у науку, допомогли сформувати неупереджене уяв-
лення про інтелектуальний потенціал дослідника. 
Дата аналізу ресурсу — червень 2018 р.

На момент дослідження в GoogleScholar наявна 
інформація про 140 праць В. М. Шейка, що є лише 
невеликою частиною (24%) усієї кількості публіка-
цій вченого. Це, звісно, зумовлено значним запіз-
ненням оприлюднення наукового доробку автора у 
веб-просторі (2015 р.).

Аксіологічна структура публікацій дослідника 
за їх ціннісними характеристиками, що зумовлює 
диференційоване ставлення до них читачів, а також 
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рейтинг цитувань його окремих праць, дозволяють 
виокремити найкращі праці, титульні твори, важ-
ливість яких визнана професійною спільнотою.

Найцитованішими працями науковця є моно-
графія “Формування основ культурології в добу ци-
вілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ — 
початок ХХІ ст.)”, навчальний посібник “Історія 
української культури”, навчальний посібник “Куль-
турологія”, монографії “Вища освіта в країнах 
Заходу: соціальні та етичні аспекти”, “Еволюція 
художніх і літературних об’єднань України: істори-
ко-культурологічний вимір”, статті “Інформаційна 
цивілізація: проблеми становлення і розвитку”, 
“Освіта в інформаційній цивілізації”, навчальний 
посібник “Історія української художньої культури”.

Висновки. Таким чином, аналіз наукової твор-
чості В. М. Шейка доводить: за загальними кри-
теріями оцінки наукових показників вчений нале-
жить до високопродуктивних дослідників з широ-
кою науковою проблематикою, його праці мають 
найвищий рейтинг посилань і цитувань у галузе-
вому науковому й освітньому просторах. Праці 
культурологічного спрямування є своєрідною ві-
зитною карткою вченого, презентують особистість 
В. М. Шейка як яскравого представника вітчизня-
ної інтелектуальної еліти.

В. М. Шейко — ідеолог і визнаний лідер укра-
їнської, харківської культурологічно-мистецької 
школи, організатор та керівник першої в Україні 
кафедри культурології, ініціатор запровадження в 
Україні двох наукових галузей “культурології” й 
“соціальних комунікацій”, голова першої в Україні 
спецради із захисту докторських (кандидатських) 
дисертацій з культурології, президент Спілки куль-
турологів України, засновник і лідер власної на-
укової школи, головний редактор двох престижних 
фахових збірників наукових праць “Культура Укра-
їни” (серії: культурологія, мистецтвознавство) та 
“Вісник ХДАК” (серія: соціальні комунікації).

Визнанням наукових досягнень дослідника ста-
ло його обрання у 2002 р. членом-кореспондентом, 
а у 2017 р. — дійсним членом Національної ака-
демії мистецтв України зі спеціальності “Етика та 
культурологія”, нагородження срібною й золотою 
медалями “За багаторічну плідну працю в галузі 
культури” Національної академії мистецтв Украї-
ни, а також Української академії наук національно-
го прогресу, Почесною грамотою Верховної Ради 
України. В. М. Шейко — повний кавалер ордена 
“За заслуги” та ін.
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Summary. Vasyl M. Sheiko is a prominent Ukrainian culturologist, one of the founders and key specialists in culturology 
as a scientific school and academic discipline. The paper analyses V. Sheiko's scientific works and his contribution to 
the development of this new area of knowledge. 

The paper is concerned with the results of the fundamental research “Culture of Ukraine: a Historical and Cultural 
Survey” conducted under an academic supervision of V. M. Sheiko, one of the key specialists at the Institute of Culturology of 
the National Academy of Arts of Ukraine. The author emphasizes that the researcher has examined the historical and cultural 
factors of the transformations of Ukrainian culture in the globalization-civilization context for the first time in the Ukrainian 
science, has studied the issue of humanization of higher education in the discourse of culture and civilization, has contributed 
to the development of theoretical and methodological principles of culturology as a field of knowledge, educational speciality 
and academic discipline.

Analysis of the scientific work of V. M. Sheiko proves: according to the general criteria for assessing scientific indicators, 
the scientist belongs to highly productive researchers with a broad scientific perspective; his work has the highest rating 
of references and citations in the branch of scientific and educational spaces.  The works of culturological direction are a 
kind of a visiting card of the scientist, presenting the personality of V. M. Sheiko as a bright representative of the national 
intellectual elite.

Keywords: culture, culturology, art, science, education, scientific publications, V. Sheiko, Kharkiv State Academy of 
Culture, National Academy of Arts of Ukraine.

Nataliia Kushnarenko
The Scientific Contribution of Academician Vasyl Sheiko to the Development of Culturology in Ukraine

Аннотация. Раскрыт вклад В. Н. Шейко — ведущего украинского ученого-культуролога, одного из идеологов и 
лидеров культурологии как научной и учебной дисциплины, культурологических студий и научных школ культуроло-
гического профиля Украины — в развитие нового дисциплинарного знания, проанализирован научный вклад ученого.

Анализ научного творчества В. М. Шейко доказывает: по общим критериям оценки научных показателей уче-
ный относится к высокопроизводительным исследователям с широкой научной проблематикой, его труды имеют 
самый высокий рейтинг ссылок и цитирований в отраслевом научном и образовательном пространствах. Работы 
культурологического направления являются своеобразной визитной карточкой ученого, представляют личность 
В. М. Шейко как яркого представителя отечественной интеллектуальной элиты.

Ключевые слова: культура, культурология, искусство, научная деятельность, образовательная деятельность, 
научные публикации, В. Н. Шейко, Харьковская государственная академия культуры, Национальная академия 
искусств Украины.

Кушнаренко Наталья Николаевна
Научный вклад академика Василия Шейко в становление культурологической мысли в Украине
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

(ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНИ СУДАКОВОЇ)

Анотація. У статті розглядаються наукові дослідження та 
інтерпретації проблематики соціокультурних передумов цивілізо-
ваного розвитку людства Судакової В. М., доктора філософських 
наук, завідувача відділу Інституту культурології НАМ України — 
вченої, наукові інтереси та дослідницькі здобутки якої безпосеред-
ньо пов’язані з працею над темами фундаментальних досліджень, 
які проводить відділ соціології культури. Автором надається сти-
сла характеристика низки робіт В. Судакової за останні роки та 
зазначається наукова значущість її теоретичних напрацювань у до-
слідженнях культурного простору українського суспільства для со-
ціологічного та культурологічного знання, сучасної соціогуманітар-
ної науки. У статті зазначається концентрація наукового інтересу 
вченої до проблематики формування й актуалізації стратегій гло-
бальної інтеграції, поширення значення соціокультурних цінностей 
виразної гуманітарної спрямованості: цінностей солідарності, то-
лерантності, миролюбства, ненасилля та конвенційності в органі-
зації цивілізованого суспільного співіснування.

Ключові слова: культурологічне дослідження, культурний про-
стір, культурні надбання, культуротворення, цивілізація, глобаліза-
ція, цінності, співіснування, інтеграція, мультикультуралізм.

У цивілізаційному вимірі людських спільнот, як визнача-
ють його сучасні дослідники, суттєвими й обов’язковими є два 
важливих аспекти: інституційне регулювання сфер соціально-
го життя й культурна артикуляція світу, тобто інтерпретацій-
на складова у сприйнятті та поясненні наслідуваного й мін-
ливого соціального порядку. Фундаментальним інструментом 
культурної артикуляції світу, її інтерпретаційним орієнтиром 
є цінності, що слугують смисловим обґрунтуванням культур-
ного виробництва, спрямованості преференційного людсько-
го мислення, керованого образами того, чого варто бажати і 
що має бути. Цінності, як і більшість культурних імплікацій, 
є доволі міцними конструкціями, що не піддаються швидко-
плинним змінам і являють собою сталий ментальний ресурс 
суспільства [1, 85]. Хоча, стверджуючи це, варто враховува-
ти, що сучасні суспільства є утвореннями полікультурними, 
мають у своєму складі величезну кількість частин, об’єктів, 
сегментів, “горизонтів”, ціннісних систем, стереотипів і на-
станов. Культурологія або, радше, культурна антропологія як 
наука виокремлює для себе сферу духовного, змістовного, цін-
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нісного, символічного буття. Культура є суттю со-
ціального, і суспільство значною мірою є засобом 
її збереження й розвитку. Тому, безперечно, пошу-
ки науково обґрунтованих “шляхів” збереження й 
розвитку культури завжди цікавлять вчених, а саме 
культурологічні або культурно-антропологічні до-
слідження в українському науковому середовищі є 
конструктивними й результативними.

Важливим напрямом культурологічного аналізу 
є сфера соціальних комунікацій, що потребує ви-
вчення тенденцій і наслідків глобалізаційних про-
цесів, які породжують нові різноманітні форми 
суспільних взаємодій. Під впливом інноваційних 
інформаційно-технологічних змін посилюється 
глобальна конкуренція та різноманітні міжкультур-
ні конфлікти. Вони стимулюють розвиток нових 
форм соціальної напруженості та соціального на-
силля в сучасних полікультурних суспільствах. Ви-
никають і постійно продукуються ризики неперед-
бачених соціальних наслідків індивідуальної та ко-
лективної діяльності, дослідження яких, на думку 
багатьох відомих вчених, обумовлює необхідність 
розробки інноваційних концептуальних підходів 
до подальшого вивчення інтеграційного потенціа-
лу, ресурсів, детермінант розвитку глобального сві-
ту. Його специфіку зараз важливо розуміти не лише 
в концептуальних координатах усталеного розу-
міння як глобального символічного універсуму, 
який традиційно позначається поняттям “світова 
культура”. Новітній “просторовий поворот” (spatial 
turn) культурологічних досліджень, уважаємо, вар-
то пов’язувати з їхньою пізнавальною орієнтацією 
на вивчення функціональної ролі міжкультурних 
узаємодій та комунікацій, інтегральну сукупність 
яких і можна назвати глобальним культурним про-
стором.

Вочевидь, що ці дослідження також повинні 
бути певним чином змістовно пов’язані з концеп-
туальною аргументацією практичної необхідності 
утвердження та пропагування соціокультурних цін-
ностей виразної гуманітарної спрямованості, без 
яких неможливе цивілізоване співіснування сучас-
них суспільств. Такими цінностями є цінності со-
ціальної солідарності, толерантності, збереження 
культурної спадщини та культурного різноманіття, 
а також вартості мирного ненасильницького спі-
віснування, які підтримуються конвенціональними 
нормами чинної системи міжнародного права та ми-
ролюбними формами міжкультурних комунікацій.

Цей напрямок культурологічної проблематики, 
з безумовно суттєвим та соціально значущим смис-
лом, стає об’єктом дослідницької уваги Судако-
вої В. М. ще на початку її наукової кар’єри. Перша 
дисертація та значний доробок статей науковицібу-
ли присвячені визначенню потенціалу духовного 
виробництва як сфери породження смислів взаємо-
розуміння й практик упорядкування суспільного 
життя на засадах погоджень і договорів. 

У 90-ті роки ХХ століття відбулися важливі змі-
ни в європейському просторі — розпад Радянсько-
го Союзу, отримання Україною незалежності, змі-
на ментальних парадигм і світоглядних настанов. 
Реальністю тих часів стали глибока економічна 
криза й породжені нею явища безвідповідальнос-
ті лідерів, тотальної корупції, посилення бідності, 
злочинності, а також зростання соціального впли-
ву еміграційних і міграційних рухів, що призве-
ло до росту соціальної напруженості, конфліктів 
і навіть війни. Тому не випадково дослідницька 
увага В. М. Судакової в цей час була спрямована 
на вивчення фундаментальних умов запобігання 
міжкультурних конфліктів, практик погоджень, 
мультикультурних соціально-політичних проектів, 
визначення ненасильницьких форм протестів і бо-
ротьби. Реальна потреба визначення й концептуалі-
зації феномену ненасильницьких узаємодій, нена-
силля як суспільного й культурного явища заціка-
вила вчену. Судакова В. М. досліджує цю складну й 
у ті часи непопулярну проблематику й видає моно-
графію, а потім захищає докторську дисертацію на 
тему “Свобода і ненасилля в сучасному суспільно-
му розвитку” [2].

У монографії Судакова В. М. розглядає нена-
силля як одну із найважливіших культурних цін-
ностей суспільної організації. Варто зауважити, 
що в радянській соціогуманітарній науці феномен 
ненасилля, по суті, ототожнювався із примирен-
ням, безсиллям, слабкістю. Йому протиставлявся 
активізм, бунт, революційність, сила й насилля в 
різних формах. У свій час навіть М.-.Л. Кінг, якого 
звуть “апостолом ненасилля”, уважав принцип не-
насилля найбільш суперечливим у християнських 
вимогах до людей. А на теренах радянської науки 
ця проблематика викликала лише специфічний су-
против — не помічати, не визнавати як об’єкт нау-
кових досліджень, насмішки. У розвідці Судакової 
було знайдено важливі докази того, чому ненасил-
ля (як ідея, як принцип, як “рецепт”, як технологія) 
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не має необхідного потенціалу втілювання в прак-
тики суспільного життя. Зокрема, увага була скон-
цетрована на важливому питанні: що заважає кра-
сивій і корисній ідеї стати загальним правилом та 
вимогою, чому в східних культурах вона досі вва-
жається привабливою, у той час як у західному сві-
ті культивуються стандарти сили, агресії, насилля? 

На думку дослідниці, ці утаємничені, заховані у 
світ суспільної багатомірності питання торкаються 
неможливості суголосності ненасильницьких ви-
мог і тяжіння до свободи. Індивідуалізм, свобода 
й спрямованість на досягнення — є найважливі-
шими цінностями європейської культури, тому з 
великими труднощами в суспільстві закріплюється 
позитивне ставлення до ненасильницьких засобів 
досягнення й підтримки свободи. У цьому кон-
тексті важливими й інноваційними були зроблені 
Судаковою аналітичні розробки проблем концепту-
альної еволюції тематики свободи, альтруїстичної 
соціалізації, феномени героїзму й жертовності, іс-
торії ідеї та онтологізації ненасилля в європейській 
культурі, ненасильницького ресурсу традиційних, 
повсякденних практик, ненасильницьких засобів 
суспільного спротиву домінуючої влади.

Декілька статей у подальшому дослідниця при-
святила вивченню та розкриттю інтеграційного по-
тенціалу чинних культурних вимог до різних про-
явів і видів ненасильницької поведінки, активізації 
громадських об’єднань і спільнот на принципах 
погодженості, толерантності, конвенціональності. 

Наступний етап наукової діяльності В. М Суда-
кової пов’язаний із роботою в Інституті культуро-
логії Національної академії мистецтв України. Як 
завідувач відділу соціології культури В. М. Суда-
кова керує дослідженнями низки фундаменталь-
них тем: “Нові медіа у виробництві та трансляції 
художньої культури сучасних суспільств”, “Кон-
цепція і практика українського мультикультура-
лізму”, “Єдність культурного простору в контексті 
суспільних трансформацій”. За цей час вона бере 
активну участь у багатьох міжнародних та всеу-
країнських конференціях, публікує 20 наукових 
статей, у яких досліджується проблематика соціо-
культурних детермінант суспільних комунікацій у 
контексті забезпечення умов мирного співіснуван-
ня з врахуванням досягнень класичних, модерних і 
постмодерних наукових теорій, новітніх концепцій 
соціокультурних змін та культурного розвитку.

Так у статті “Концептуально-категоріальні 

засади дослідження проблем культурної само-
організації” [3] авторкою визначається та сис-
тематизується категоріальна система концептів 
культурного розвитку, культурної самоорганізації, 
процесів культуротворення. У сучасних соціоло-
гічних, філософських, культурологічних дискур-
сах накопичений величезний теоретичний масив, 
використання якого є необхідним для вивчення й 
розуміння суті, особливостей, функцій, потенціалу 
впливовості й ефективності культурної самоорга-
нізації в сучасних полікультурних суспільствах та 
дослідження ментальних утворень, які забезпечу-
ють самовизнання культур. У наукових контекстах 
плідно “працюють” спеціалізовані категорії, науко-
ві поняття, за допомогою яких можливе адекватне 
описання й визначення складних соціальних і куль-
турних утворень та процесів. Загалом вони форму-
ють спеціалізоване інноваційне поле перспектив-
ного наукового пошуку.

Автором зазначається, що концептуалізовані 
знання завжди спираються на категоріальні систе-
ми, у яких формується базове розуміння загально-
го й специфічного. Комплекс понять, які складають 
цю базу в контексті культурного простору, як до-
водить авторка, з часом потребують уточнення й 
оновлення. У статті виділяються та аналізуються 
найбільш евристичні сучасні парадигми, пізнаваль-
ний потенціал яких дозволяє з більшим ефектом 
використовувати базові поняття тематики культур-
ної самоорганізації. Це — теорія світ-системного 
аналізу, теорія комунікативної дії, ідея “культурної 
величі” та інші. Вчена наголошує також на зроста-
ючій методологічній “цінності” ідей геогенетичної 
та матеріально-ресурсної детермінації культурного 
життя, культурної спадкоємності та етнокультурної 
взаємозалежності. На підґрунті проведеного аналі-
тичного розгляду в статті пропонується визначен-
ня смислових залежностей понять категоріального 
ряду навколо терміна “полікультурність”. Цей пере-
лік містить поняття “культурні процеси”, “культур-
ні суб’єкти”, “культурна ідентичність”, “культурна 
самоорганізація”, “мультикультурний простір”. 
Варто також враховувати зростаюче методологічне 
значення термінів “ментальність”, “ментальні ре-
сурси”, “визнання” і, зрештою, поняття, які відо-
бражають реальні складові ментальних ресурсів 
задля забезпечення функціонування культурної 
самоорганізації, а саме: “культурно-символічний 
комплекс”, “традиційні засоби культурного впо-



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

214

рядкування”, “засоби культурної ідентифікації”, 
“ідеологічні комплекси” й “ціннісні системи”. У 
тексті пропонуються визначення низки понять, які 
є дискусійними. Мабуть, саме в цьому полягає зна-
чення подібних, у чомусь схоластичних, але важ-
ливих розробок.

Суттєвим у сучасному науково-теоретичному 
дискурсі є аналітичний розгляд феномену презен-
таційної діяльності, який представлений у статті 
“Культурні презентації як ресурс і стимул креа-
тивного потенціалу культури” [4]. Ця стаття при-
свячена дослідженню презентацій як особливої 
сфери соціальних узаємодій, у який активно проду-
куються та оновлюються смислові зразки організа-
ції певних моделей поведінки та способів мислення 
через презентацію та самопрезентацію соціального 
суб’єкта в комунікативному просторі. Ці зразки 
стають безпосереднім підґрунтям, ресурсом і сти-
мулом розвитку креативного потенціалу культури, 
чинником постсучасної організації глобального со-
ціального порядку. Авторка розглядає аналітичну 
історію досліджень феномену презентації, виявляє 
досягнення та обмеження психологічного підходу 
до вивчення презентаційних практик. У статті ар-
гументується найбільша адекватність саме куль-
турологічного розуміння явища презентації. Воно 
полягає, насамперед, у тому, що здатність самопре-
зентації, самопредставлення є фундаментальною й 
субстанціональною властивістю людини, важливі-
шою потребою знати про те, як тебе сприймають 
оточуючі та як змінювати поведінку, щоб впливати 
на думки про себе в груповому або соціальному 
середовищі. Авторкою описуються сучасні техно-
логії презентаційної діяльності, структура презен-
таційної поведінки, виявляються новітні тенденції 
розповсюдження технік “показу” себе в медійних 
системах, нових медіа, соціальних мережах інтер-
нету, феноменах селфі й дефіле тощо. 

У статті комунікативний простір визначається 
як сукупність презентацій, презентаційних образів, 
масок, картин; наголошується, що фактор інфор-
мованості в сучасному постмодерному суспільстві 
безпосередньо залежить від знання технологій та 
інструментів презентацій. Обґрунтовується потре-
ба аналізувати культурну презентацію як онтоло-
гічне явище, яке в дійсності є найпростішим сут-
нісним утіленням колективного життя людей, що 
породжує або закріплює ідентифікаційну єдність, 
задовольняє особистісну потребу зафіксувати на-

лежність до певної групи, і в цьому сенсі воно має 
фундаментальну особливість — бути інструмен-
том соціокультурної уніфікації. Авторка описує 
специфічні види презентаційних практик, виявляє 
суперечності та звертає увагу на ризикогенний ха-
рактер новітніх презентаційних технологій.

Наведені міркування дозволили науковиці ствер-
джувати, що презентація в системі суспільних 
зв’язків є культурною об’єктивацією особистісних 
або суспільних значень, усвідомлення яких поро-
джує “нові субстанціональності”. Значний еврис-
тичний потенціал містить доведення того, що пре-
зентаційна сфера концентрує й активізує креативні 
моделі поведінки й мислення. Зараз у цю сферу 
залучається велика кількість людей, фахівців, які є 
представниками особливої генерації. Це, переваж-
но, молоді люди. Специфіка їхньої праці спираєть-
ся на розвиток художніх, комбінаторних, креатив-
них здібностей. До того ж вони пов’язані з якісною 
комп’ютерною підготовкою, знанням іноземних 
мов, новітніх ігрових технологій. Їхній емоційний 
і розумовий стан потребує реалізації цінностей 
успіху: кар’єрного, матеріального, репутаційного. 
Це дуже важливі причини активності в пошуках 
нестандартних підходів до показу себе, своєї гру-
пи, свого замовника з метою вразити, здивувати. 
Це — специфічна творчість, вона є більш легкою, 
більш масовою, більш ігровою й більш технологі-
зованою, вона реалізується в нових презентаційних 
практиках, які продукують нові (як позитивні, так і 
негативні) зразки й вимоги до розвитку креативних 
якостей.

Останнє десятиліття ХХІ століття посилює ува-
гу наукової спільноти до якісних змін у суспільстві. 
Прискорені темпи трансформації комунікативних 
процесів певним чином відображають новітні 
тенденції цивілізаційного розвитку: глобалізацію, 
віртуалізацію та медіалізацію соціального світу. 
Впливовими чинниками модернізації інформацій-
но-комунікативної сфери стають медіа-системи 
та їхнє сучасне розмежування на “традиційні” та 
“нові” медіа. Ця проблематика стає об’єктом науко-
вого інтересу В. Судакової. Її стаття “Функціональ-
на специфіка соціальних медіа в процесах культу-
ротворення” [5] присвячена виявленню ролі соці-
альних медійних систем у комунікативному серед-
овищі сучасних суспільств, які в умовах посилення 
постіндустріальних соціокультурних змін і глоба-
лізації стимулюють організацію нових форм соці-
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альних взаємодій, породжують специфічні прояви 
комунікативної активності. Соціальна взаємодія є 
субстанцією соціальності у вигляді раціоналізова-
ної взаємодії — комунікації, а також емоційної вза-
ємодії — спілкування. Саме в цих видах здійсню-
ється зв’язок між людьми як суб’єктами взаємодії 
за допомогою інформаційних повідомлень.

Авторська увага концентрується на виявленні 
й визначенні структурних компонентів складного 
суспільного явища — сучасної медійної системи, 
яка сформувалася як спеціалізована інституціо-
нальна система мас-медіа. Вона утворює, формує 
особливе середовище навколо — інформаційно-
медійний простір. Аналітичний розгляд дозволяє 
визначити поняття медійного простору. Це сукуп-
ність органічно впорядкованих інституцій, відпові-
дальних за вироблення, збирання, обробку, оформ-
лення, передачу соціально/особистісно значущої 
інформації за посередництвом інформаційно-тех-
нологічних та інформаційно-речових комплексів, 
які впливають на соціальне середовище, представ-
ники якого здатні сприймати та розуміти інформа-
ційні повідомлення.

Характеризуючи медійний простір, авторка 
вирізняє чинники, які пов’язують медійну ауди-
торію, медійних акторів, медійні засоби передачі. 
Це — інформаційні повідомлення. Вони формують 
певне “поле” медійного буття з різними, у тому 
числі контроверсійними властивостями: запита-
ми на правдиву й брехливу інформацію, на про-
фесіоналізм і аматорство, на елітарний “продукт” 
і “продукт” масового споживання тощо. У процесі 
аналізу визначаються також контроверсійні функ-
ції медійних структур: інтегративна й конфронта-
ційна; об’єктивність і заангажованість; корпора-
тивні інтереси й суспільні; фактори, які додають і 
формують, та фактори, які відбирають і руйнують. 
Дослідження стверджує, що медійний простір є 
системою дуже складних феноменів, але цей про-
стір — результат культурних трансформацій, які 
потребують вивчення й суті, і розвитку, і режимів 
контролю.

У процесі розвитку соціальних систем інтен-
сивного характеру набувають швидкі зміни медій-
них систем. Вони розширюються й розділяються 
на окремі специфічні підсистеми. Однією із таких 
підсистем стали соціальні медіа. Саме соціальні 
медіа дедалі більше стають специфічним інтер-
активним культурним осередком та важливим 

компонентом повсякденного життя людей. Соціо-
культурна ідентифікація функціональних критеріїв 
медійних систем фіксує функціональні відмінності 
між традиційними та “новими” соціальними медіа, 
що дає змогу оцінити характер специфічних соціо-
культурних наслідків медійного впливу на сфери 
художніх, мистецьких, творчих процесів у куль-
турних середовищах. Саме це, на думку авторки, 
формує у просторі дослідницької уваги предметне 
поле, у якому соціальні медіа породжують продук-
тивні тренди креативності.

Треба зауважити, що в соціальних науках ар-
гументовано встановлено: якщо рівень соціально-
економічного розвитку країни є доволі високим, а 
соціальна нерівность не сягає драматичного рівня, 
імовірність закріплення гуманітарних цінностей 
зростає. Модернізація, яку можна інтерпретувати 
як становлення “нового цивілізаційного зразка”, 
формує вектор переходу від цінностей виживання 
до цінностей самореалізації подальшого людсько-
го розвитку [1, 86]. Можна додати, що становлення 
такого зразка суттєвим чином залежить від кон-
венціональної природи суспільних відносин. Саме 
на цей аспект звертає увагу В. Судакова у своїй 
статті “Соціальні конвенції як смислові детермі-
нанти процесу культурної самоорганізації” [6]. У 
ній аналізується культурологічна проблема смис-
лового багатоманіття онтологічних конвенційних 
детермінант процесу культурної самоорганізації в 
сучасних полікультурних суспільствах. Досліджу-
ється організаційно-функціональна роль базових 
культурних універсалій, субстанційна основа яких 
полягає в їхній здатності конвенційними вимогами 
регулювати суспільне життя в режимах мирного 
співіснування. Авторка виявляє специфічні сфери, 
у яких акумулюється конвенційний досвід. Це — 
традиційний культурний комплекс, ідентифікацій-
ні практики й ціннісні системи. 

Традиційний культурний комплекс розглядаєть-
ся як підсистема суспільного буття, яка на основі 
закріплених досвідом “норм-конвенцій” діє в ме-
жах “культурної моделі виживання”. Ця “модель” 
успадковується в процесах соціалізації. У статті 
також визначається конвенціональний потенціал 
ідентифікаційних практик. Автор підкреслює зна-
чущість культурологічного виміру в дослідженні 
ідентифікаційних практик, який дозволяє в обме-
женні прихованих явищ етнокультурного простору 
розглядати такі цікаві конвенційні утворення: ети-
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кет — як систему соціально легітимізованих норм 
та правил поведінки людей, який є дуже потужним 
інструментом соціальної регуляції; діалог — як 
мовленнєву, знакову взаємодію, як засіб здійснення 
комунікацій у полікультурному середовищі, який 
відповідає за смисл і якість інтеракції; випрошу-
вання — як узаємодію, що базується на порозумін-
ні й милосерді, як взаємини, які в повсякденності 
існують у якості неформальних відносин, визнача-
ючи певну “щільність” комунікації. 

У статті багато уваги приділяється аналізу цін-
нісних чинників конвенціональності та продуку-
вання конвенційних правил і практик. Зокрема, 
з’ясовані особливості впливу ціннісних систем на 
засоби запобігання конфліктності та процеси про-
дукування конвенціональних правил і практик. 
Авторка підкреслює роль культурних універсалій, 
у яких відображаються цінності життя, прав лю-
дини, честі й гідності, справедливості, працьови-
тості тощо. Одночасно попереджає про специфіку 
ціннісних настанов, яка полягає в тому, що саме 
вони дуже чутливі до суспільних змін і під впливом 
ідеологічних чинників можуть провокувати “цін-
нісні розколи”, породжувати ціннісні конфронтації, 
коли цінність людського життя прирівнюється до 
цінності загибелі, жертви, подвигу, саморуйнації; і 
коли цінність державної єдності може протистояти 
цінності права меншості на самовизначення тощо. 
Окрім того, дослідниця стверджує, що в ціннісних 
системах завжди зберігається специфічний кон-
венціональний ресурс. Це, наприклад, шанобливе 
ставлення до гідного ворога, допомога полоненим 
тощо. 

У висновках автор узагальнює логіку викла-
ду змістовних сюжетів від загальних категорій до 
їхніх онтологічних проявів, обґрунтовує тези сто-
совно важливості дослідження онтологічних влас-
тивостей культурної системи, атрибутом якої є кон-
венціональність — тобто здатність людської спіль-
ноти до самовпорядкованості своїх взаємозв’язків 
та відносин. 

У 2017 році В. Судакова видає статтю “По-
лікультурний світ як простір мультикультурних 
практик: проблема концептуалізації цінностей 
ненасильницького співіснування” [7]. Цей доробок 
вона присвячує аналітичному розгляду актуальної 
проблеми концептуальних визначень універсаль-
них соціокультурних категорій як теоретичної 
основи мультикультурних стратегій і практик у су-

часному глобалізованому світовому просторі. Ав-
торка виділяє й аналізує сутнісні ознаки та смис-
лові характеристики понять мультикультуралізму, 
конвенціональності, солідарності, толерантності 
й ненасилля, які відображають комплекс фунда-
ментальних регулятивних цінностей цивілізова-
ного співіснування індивідуальних та колективних 
суб’єктів суспільного життя. На підґрунті аналізу 
проблем і перспектив модернізації мультикуль-
турних практик у статті фокусується увага на су-
перечливих наслідках ідеологізаціїі та політизації 
концептів толерантності, солідарності, ненасилля в 
умовах популяризації соціальних стратегій мульти-
культуралізму та практичних моделей забезпечен-
ня мирного ненасильницького співіснування людей 
у полікультурних суспільствах.

Автором розглядається специфічне для сучасно-
го українського суспільства сприйняття “користі” й 
“проблемності” європейських вимог щодо муль-
тикультурного співіснування. У статті фіксується 
конфронтація культур, ідеологій, які спровокували 
масштабний збройний конфлікт і вкрай актуалізу-
вали пошук засобів його подолання. Дослідниця 
вважає, що використання існуючого політичного, 
соціального, дипломатичного досвіду встановлен-
ня миру можна посилити, залучаючи миротворчий 
потенціал саме універсальних культурних ціннос-
тей. Величезний ресурс ненасильницької інтеграції 
різноманітних соціальних спільнот міститься в тра-
диційних культурних практиках і “рецептах” спів-
життя українського народу. Розуміння суспільної 
значущості розвитку мультикультурних практик 
як фундаментальної онтологічної умови “культури 
миру”, як моделі збереження цивілізації має велике 
значення. У культурних “арсеналах” національних 
держав є досить дієві традиційні миротворчі нор-
ми, заповіді, вимоги, їх треба виявляти, транслю-
вати й застосовувати. Ці культурні надбання мають 
значну об’єднавчу силу.

На завершення авторка звертає увагу на нові 
“течії” в розвитку глобального культурного просто-
ру, які пов’язані з транскультурними процесами. 
Сьогодні з’являються нові (колись латентні, а зараз 
наявні) явища: етикети, настанови, спокуси, потре-
би, а також речі, техніка, гаджети, які є однаково 
значущими для різних культурних систем на пла-
неті. Це — технологічні алгоритми й мови, інфор-
маційна, трансляційна й презентаційна техніка, фе-
номени моди й реклами, етикетні й моральні нор-



217

АНАТОЛІЙ РУЧКАISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

ми, культурні симулякри, стилі спілкування, екс-
клюзивна та професійна лексика тощо. Дослідниця 
доводить, що все це є сукупністю сучасних “гори-
зонтів розуміння” та “просторів взаємовизнання” 
культур, і невипадково зараз величезного значен-
ня набувають та розповсюджуються нові художні, 
мистецькі, літературні форми самовираження й 
самопрезентації, коли шоу і “життя-спектакль” су-
проводжують майже всі політичні, дипломатичні, 
торгові, наукові, освітні, спортивні події. У цей час 
медійні системи в різних видах формують псевдо-
реальність, яка захоплює всі суспільні підсистеми, 
коли “зображення” спотворює й закриває актуальні 
життєві смисли. Можна сперечатися навколо куль-
турної, художньої, гуманітарної цінності медійних 
видовищ, але загалом очевидним є те, що ці явища 
утворюють фундамент нової культури — культури 
глобальної єдності глобального “розмаїття”. 

Урешті решт слід також акцентувати на цікавій 
і актуальній проблемі, яка представлена в статті 
“Культурний простір та особливості його від-
творення в умовах глобалізації” [8]. У цьому тексті 
представлені результати теоретичного досліджен-
ня, спрямованого на визначення умов і тенденцій 
розвитку взаємодій між індивідуальними та ко-
лективними суб’єктами суспільного життя в су-
часному культурному просторі, а також на аналіз 
ціннісних детермінант відтворення цього простору 
в умовах глобалізації. Авторкою аргументуються 
висновки щодо безпосереднього впливу культур-
ної глобалізації на процеси формування в сучасних 
полікультурних суспільствах нових проявів со-
ціальної напруженості; також розглядаються про-
блеми концептуалізації понять культурного про-
стору та простору культури й ідентифікації їхніх 

базових онтологічних ознак. Дослідницею простір 
культури визначається як сукупність культурно ле-
гітимізованих цінностей ненасильницького, муль-
тикультурного співіснування, у той час як понят-
тя “культурний простір” відображає різноманіття 
та функціональну специфіку культурних груп. У 
статті аналізується криза культурних детермінант 
зростання глобальної конкуренції, що посилює й 
специфікує нові прояви соціальної напруженості 
та актуалізує пошук умов і засобів підтримки со-
ціальної солідарності. 

Авторка 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 “інноваційно-
го”. У статті здійснена ідентифікація специфічних 
онтологічних ознак кожного типу та представлене 
обґрунтування їхньього інтегративного потенціа-
лу в контексті посилення практичної значущості 
творчої діяльності соціальних акторів, що реально 
сприяє збагаченню наявних культур та створенню 
унікальних технічних, технологічних, мистецьких 
та духовних “продуктів”.

Як керівник відділу В. Судакова є науковим 
редактором двох монографій за темами фундамен-
тальних досліджень, бере участь у наукових роз-
відках, які проводяться іншими відділами Інсти-
туту культурології, є членом вченої ради Інституту 
культурології, членом спеціалізованої вченої ради з 
захисту кандидатських та докторських дисертацій 
Інституту соціології НАН України, бере участь у 
опонуванні й рецензуванні наукових праць і звітів.
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Summary. The article presents the results of scientific researches and interpretations of the sociocultural prerequisites and 
the basic tendencies of the civilized development of the mankind which are reflected in the works by Valentyna Sudakova — 
the scholar, whose scientific interests and research achievements are directly related to the work on the fundamental studies 
of the department of sociology of culture. The brief description of the works, that were published in the recent years by V. 
Sudakova and the characteristics of the scientific importance of her theoretical ideas in the study of the cultural space of 
the Ukrainian society for sociological and culturological knowledge and for modern socio-humanities are presented by the 
author. The article emphasizes the concentration of scientific interest of the researcher to the problems of formation and 
actualization of global integration strategies, to the growing significance of the sociocultural and humanitarian values, 
such as: solidarity, tolerance, peaceful coexistence, nonviolence and conventionality in organization of the civilized social 
coexistence.

Keywords: cultural studies, cultural space, cultural achievements, cultural creativity, civilization, globalization, values, 
coexistence, integration, multiculturalism.

Anatolii Ruchka
Civilizational Values of Social Communication in the Globalized World (Research of Valentyna Sudakova)

Аннотация. В статье рассматриваются научные исследования и интерпретации проблематики социокуль-
турных предпосылок цивилизованного развития человечества Судаковой В. Н., доктора філософських наук, заведу-
ющей отдела Института культурологии НАИ Украины — ученой, научные интересы и исследовательские заслуги 
которой непосредственно связаны с работой над темами фундаментальных исследований, которые проводит от-
дел социологии культуры. Автором представлена краткая характеристика ряда работ В. Судаковой в последние 
годы и отмечается научное значение ее теоретических идей в изучении культурного пространства украинского 
общества для социологического и культурологического знания, для современной социогуманитарной науки. В ста-
тье отмечается концентрация научного интереса исследовательницы к проблемам формирования и актуализации 
стратегий глобальной интеграции, роста значения социокультурных ценностей отчетливой гуманитарной на-
правленности: ценностей солидарности, толерантности, миролюбия, ненасилия и конвенциональности в организа-
ции цивилизованного общественного сосуществования.

Ключевые слова: культурологическое исследование, культурное пространство, культурные достижения, куль-
турное творчество, цивилизация, глобализация, ценности, сосуществование, интеграция, мультикультурализм.
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ПРО СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЯК НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 
РОЛЬ ОЛЕКСАНДРА ГРИЦЕНКА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Анотація. У статті оглянуто основні аспекти історії ста-
новлення в Україні таких напрямів сучасної гуманітаристики, як 
міждисциплінарні культурні дослідження, методологічні аспекти 
аналізу культурної політики, дослідження популярної культури та 
культурних індустрій, трансформація національного культурного 
простору та культури пам’яті в умовах посткомуністичного су-
спільства й глобалізації. Окрему увагу приділено ролі відомого куль-
туролога О. Гриценка в зазначених процесах становлення. 

Ключові слова: гуманітарні науки, культурні дослідження, по-
пулярна культура, аналіз культурної політики, культура пам’яті, 
символічний простір.

У другій половині ХХ століття у світовій гуманітаристи-
ці окреслився так званий культурний або ж культурологічний 
поворот (cultural turn). Соціологи, історики, перекладознавці, 
політологи, навіть економісти усвідомили, що саме культура, 
як неодмінне підґрунтя більшості процесів у людських спіль-
нотах, обумовлює головні відмінності цих процесів від при-
родних. Науковці історичної школи “Анналів”, прихильники 
мікроісторії та історії ідей зосередилися на процесах соціо-
культурної трансформації та змін у свідомості й уявленнях лю-
дей, а не на голосних політичних подіях, “королях і битвах”. 
Соціологи услід за М. Вебером пояснювали розвиток модер-
них європейських суспільств “протестантською етикою”, по-
літологи услід за Д. Беллом інтерпретували кризові явища в 
країнах Заходу “культурними суперечностями сучасного капі-
талізму”, а послідовники франкфуртської критичної школи, за 
Т. Адорно, віддавали мистецькому авангарду, а не зіпсутому 
споживацтвом робітничому класу, роль рушія революційних 
змін. 

Одним із наслідків цієї трансформації гуманітарної науко-
вої парадигми стала поява спершу у Великій Британії, а по-
тім і в інших країнах цілого напряму в гуманітарних науках, 
що мав принципово міждисциплінарний характер, культурних 
досліджень (cultural studies). Предметом культурного дослі-
дження могло стати практично будь-яке явище суспільного, 
економічного, політичного, духовного чи мистецького життя, 
але воно мало аналізуватися з різних боків, як явище культури 
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в антропологічному сенсі, тобто — з урахуванням 
його споживання та рецепції різними групами сус-
пільства, його репрезентацій у культурному житті, 
його впливу на ідентичності людей, на їхній спо-
сіб життя. Особливого значення за таких умов на-
бувало вивчення масових, популярних культурних 
практик, діяльності й впливу сучасних культурних 
індустрій, а також політики демократичної держа-
ви в культурній сфері. 

Однак усі ці нові й важливі інтелектуальні про-
цеси до початку 1990-х років фактично оминали 
Україну, її гуманітарні науки. Такі поняття (і яви-
ща, ними позначені), як “масова культура” чи “спо-
живацьке суспільство”, уважалися притаманними 
лише прогнилому капіталістичному Заходові, а 
культурна політика цілком належала до сфери ді-
яльності ідеологічних підрозділів правлячої Ком-
партії. 

Тож під кінець горбачовської “перебудови” в 
наших гуманітарних науках розпочався процес 
гарячкового наздоганяння. Молодий науковець і 
письменник Олександр Гриценко був одним із тих, 
хто вже в перші дні після розвалу СРСР, усвідо-
мивши цей інтелектуальний вакуум, почав активні 
зусилля, аби його заповнити власним науковим і 
творчим доробком. 

Зроблю невеликий відступ. Про людей, які 
одержали природничу освіту, але згодом перейшли 
на літературну чи мистецьку творчість або на гу-
манітарні науки, інколи кажуть, що вони не одра-
зу знайшли свій шлях. Із Олександром Гриценком 
було інакше: його змолоду цікавили різні сфери на-
укової та творчої діяльності, і до багатьох із них він 
зробив чималий та істотний внесок. Закінчивши у 
1980 році відділення економічної кібернетики Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка, О. Гриценко через кілька років захистив дисер-
тацію кандидата технічних наук за спеціальністю 
“Автоматизовані системи управління” (1987), а 
паралельно відбувалося його становлення як літе-
ратурного критика, поета й перекладача. Власне, 
й познайомився я з Олександром у 1980-ті не як з 
кібернетиком (хоч сам закінчив сусідній радіофі-
зичний факультет), а як з молодим письменником, 
вельми помітним на тлі оспівувачів “рідних лук” та 
“боротьби за мир”. І говорили ми з ним тоді в київ-
ських кав’ярнях чи в байдарковому поході саме про 
літературу й “перестройку”, яка відкривала шанси 
позбутися нарешті маразму комуністичної системи 

(хоч публічно, звісно, могло йтися лише про засу-
дження ексцесів сталінізму чи “застою”). 

 Майже одночасно із захистом дисертації О. Гри-
ценко видав першу збірку поезій “Карта будня”. 
Процитую власний тодішній відгук на ту книжку: 
“Молодий поет чи не вперше серед україномовних 
авторів зумів проникнути в стихію сучасного міс-
та з відсутньою масовою українською субкульту-
рою. Адже навіть найурбаністичніші наші поети, 
від шістдесятника В. Коротича до “вісімдесятниці” 
О. Забужко, жили в дуже умовному, витвореному 
переважно з культурологічної традиції місті, яке 
мало небагато точок дотикання з реальним сучас-
ним мегаполісом” (“Прапор”, №4, 1989). 

У ті роки О. Гриценко опублікував низку літе-
ратурно-критичних статей про творчість поетів-ві-
сімдесятників (літературного покоління, до якого 
він і сам належав), про українську літературу доби 
“Розстріляного Відродження” (М. Хвильового, 
М. Йогансена, В. Підмогильного, В. Винничен-
ка), про шістдесятників В. Шевчука, Д. Павличка, 
Б. Олійника. Полемічні статті О. Гриценка “Аван-
гард як традиція” [1] та “Реалізм і реальність” 
[2] мали чималий розголос у тодішніх дискусіях 
про шляхи подальшого розвитку української по-
езії, звільненої від тиску цензури та панцира “со-
цреалізму”. У 1990 році О. Гриценка прийняли до 
Спілки письменників України за рекомендаціями 
І. Драча та М. Рябчука. 

Того самого року О. Гриценко перейшов пра-
цювати до впливового тоді літературного часо-
пису “Всесвіт” як редактор відділу критики. Він 
став помітним учасником кількох перекладацьких 
проектів, що їх здійснила Соломія Павличко (ви-
дання українських перекладів поезій Е. Дікінсон, 
Т. С. Еліота, Е. Е. Камінґса). Ці проекти мали на 
меті наблизити до українських читачів те багатство 
модерної західної літератури, про яке вони доти 
знали хіба що “з третіх рук”. Перекладав він також 
напівзабороненого за радянських часів О. Ман-
дельштама для збірки українських перекладів ро-
сійської поезії “серебряного века”, але через кризу 
книговидання вона побачила світ лише на початку 
ХХІ століття. 

У червні 1993 року ми разом із О. Гриценком 
прийшли працювати радниками міністра культури 
І. М. Дзюби (цікаво, що нашим колегою, який опі-
кувався музичним мистецтвом, став колишній чем-
піон України з боксу в надлегкій вазі й водночас — 
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знавець опери й симфонічної музики Андрій Ко-
чур, син легендарного Григорія Кочура). Відтоді й 
надовго основною тематикою наукової та аналітич-
ної діяльності О. Гриценка стала культурна політи-
ка, тим більше, що управлінська проблематика від-
повідала його базовій освіті та попередній науковій 
роботі. Свою наукову кваліфікацію, а також свої 
знання культурної проблематики в різних країнах 
світу О. Гриценко збагатив завдяки стажуванням у 
Великій Британії (Університет Ворік, де ми разом з 
Олександром у вересні 1994-го вивчали британську 
культурну політику), Сполучених Штатах (стипен-
дія Фулбрайта в Університеті штату Пенсильванія, 
1997), у Центрально-Європейському університеті 
(Будапешт, 2000 та 2002 роки). 

У 1994-му підготовлений О. Гриценком посіб-
ник “Культурна політика: концепції та досвід” [3] 
був виданий Академією державного управляння і 
самоврядування (нині — НАДУ при Президентові 
України), але використовували його в навчальному 
процесі не лише в цьому виші. 

Прагматичний характер роботи в Міністерстві 
культури та складний, перехідний стан культури в 
Україні обумовили прикладний і водночас рефор-
маторський характер значної частини тодішнього 
інтелектуального доробку О. Гриценка. Ми разом 
підготували в 1994 році проект “Основних поло-
жень Концепції державної куль   турної політики 
України” [4]. Через радикальність окремих про-
позицій цей проект викликав бурхливу реакцію 
керівництва деяких творчих спілок (які тоді ще 
сподівалися, що з незалежністю зміниться тільки 
об’єкт оспівування, а обсяги державної винагороди 
та способи її отримання лишаться ті самі). Та все ж 
цей проект ліг в основу урядового документа “Кон-
цептуальні напрями діяльності органів виконавчої 
влади щодо розвитку культури” (затверджені По-
становою КМУ № 675 від 23.06.1997). 

Восени 1994 року О. Гриценко був призначений 
заступником директора новоствореного Україн-
ського центру культурних досліджень, покликано-
го не лише служити осередком аналітичного забез-
печення Мінкультури, а й стати майданчиком для 
розбудови вітчизняної наукової школи культурних 
досліджень, вивчення популярної культури, креа-
тивної економіки та культурної політики сучасної 
України. 

Після передчасної смерті першого директора 
УЦКД В. Подкопаєва (2002) О. Гриценко очолив 

Центр і був його директором до кінця 2012 року. До 
роботи в цьому науковому осередку він залучив ба-
гатьох відомих науковців та інтелектуалів з різних 
поколінь — В. Євтуха, М. Рябчука, С. Тримбача, 
О. Семашка, О. Ірванця, Є. Кононенко, Л. Таран, 
А. Андрес, М. Кушнарьову, І. Кузнєцову, В. Соло-
довника, О. Різника, І. Булкіну та інших. 

Певний час завідувати (за сумісництвом) лабо-
раторією методологічних основ культурної політи-
ки УЦКД і брати участь у багатьох наукових про-
ектах випало й авторові цих рядків. Характерною 
рисою роботи колективу УЦКД було створення 
неформальних дослідницьких команд, які спільно 
вели масштабні наукові розвідки й завершували 
їх колективними працями, об’єднаними справді 
спільним баченням предмету, а не лише формаль-
ною темою та спільною обкладинкою. Тематика 
досліджень, що ними керував О. Гриценко, охо-
плювала не лише культурну політику України та 
інших європейських країн, а й етнокультурне різ-
номаніття та мультикультуралізм, популярну та 
масову культуру, сучасні культурні індустрії, куль-
туру повсякдення, світську національну міфологію 
(так звану громадянську релігію) та інші актуаль-
ні напрями, котрі доти ніким (чи майже ніким) в 
Україні як слід не вивчалися. Унаслідок цих дослі-
джень з’явилися й заслужили визнання в наукових 
і професійних колах колективні праці, що їх редак-
тором-упорядником і ключовим співавтором був 
О. Гриценко: “Культурна політика: методологічні, 
правові, економічні проблеми” [5], “Нариси україн-
ської популярної культури” [6], “Культура в законі: 
стан та проблеми правового регулювання культури 
в Україні” [7], “Герої та знаменитості в українській 
культурі” [9], “Роздержавлення в культурній сфері 
України” [11], “Багатокультурність і освіта” [12], 
“Українська культура і європейська інтеграція” 
[14] та інші. 

Паралельно з цим О. Гриценко працював над 
монографічними науковими дослідженнями; пло-
дами цієї праці стали його книжки “Своя мудрість: 
Національні міфології та громадянська релігія в 
Україні” [8], “Культура і влада: Теорія і практика 
культурної політики в сучасному світі” [10], “Про-
роки, пірати, політики і публіка. Культурні інду-
стрії й державна політика в сучасній Україні” [13] 
(у співавторстві з В. Солодовником). 

Кожна з цих праць, по суті, стала піонерською 
у своїй тематиці для української гуманітаристики, 
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а багато в чому ці книжки залишаються такими й 
по сьогодні. Зокрема, у книжці “Своя мудрість” 
була запропонована оригінальна концепція на-
ціональної міфології як сукупності акцептованих 
більшістю спільноти текстів, символів, ритуалів та 
цінностей “громадянської релігії” певної модерної 
нації, ґрунтована на працях Е. Дюркгайма, М. Елі-
аде, Р. Барта, а також на ідеях теоретиків бірмін-
гемської школи культурних досліджень Дж. Фіска 
й Дж. Хартлі. На підставі цієї концепції у книжці 
запропоновано огляд різних етапів і напрямів фор-
мування української національної ідеї, від “козаць-
кої міфології”, народництва й державництва — до 
сучасного ідеологічного (на думку автора, міфоло-
гізованого) різноманіття націоналізму, лівого попу-
лізму, прозахідного лібералізму тощо. 

У праці “Культура і влада” О. Гриценко, чи не 
вперше в українській гуманітаристиці, підсумував 
і узагальнив міжнародний та вітчизняний досвід 
теоретичного осмислення й прикладного викорис-
тання культурної політики, оглянув кількасотлітню 
історію взаємин між владою й культурою на укра-
їнських землях. 

Книжка “Пророки, пірати, політики і публіка” 
стала одним із перших монографічних досліджень 
розвитку сучасних культурних індустрій (кіно, 
книговидання, популярної музики) в незалежній 
Україні, а також доволі суперечливого досвіду дер-
жавної політики, котра була нібито спрямована на 
їхню підтримку та розвиток, але через концепту-
альну несистемність і низьку ефективність часто 
виявлялася гальмом для цього розвитку. 

На окрему згадку заслуговує аналітичний огляд 
“Культурна політика в Україні” [18]. У 2004 році 
міністр культури України Ю. Богуцький домігся 
долучення нашої держави до Європейської програ-
ми оглядів державної культурної політики країн-
членів Ради Європи. Наступного року робоча група 
на чолі з О. Гриценком розпочала підготовку Наці-
онального звіту про культурну політику України, а 
паралельно група експертів з кількох європейських 
країн знайомилася зі справами в нашій культурі й 
готувала свій звіт. Наслідком роботи української 
групи став підсумок, що його опубліковано як зга-
даний вище аналітичний огляд, а в травні 2007 року 
міністр культури України Ю. Богуцький успішно 
презентував Національний звіт про культурну полі-
тику України [19] на спеціальній сесії профільного 
директорату Ради Європи в Страсбурзі. 

Іншим важливим для української культури про-
єктом, до якого значний внесок зробив О. Грицен-
ко, стала кількалітня робота з розроблення, а по-
тім — із забезпечення прийняття Верховною Ра-
дою нового Закону України “Про культуру” (2010). 
Щоправда, у ході нескінченних міжвідомчих узго-
джень та “доопрацювань” цей закон втратив значну 
частину тих потенційно корисних нововведень, що 
передбачалися розробниками на початку. 

У 2008 році О. Гриценко став учасником між-
народного наукового проєкту “Між релігійною тра-
дицією, комуністичною спадщиною та культурним 
відродженням: транснаціональні аспекти культури 
пам’яті Центрально-Східної Європи”, що здій-
снювався Центром досліджень історії й культури 
Центрально-Східної Європи (GWZO) Ляйпцізько-
го університету (Німеччина) у 2007–2012 роках. 
Методологічним підґрунтям цього проекту була 
відома концепція культури пам’яті, обґрунтована 
й розвинена Яном Ассманом та Аляйдою Ассман. 
Внеском О. Гриценка до цього міжнародного про-
єкту стало дослідження символічного простору та 
культури пам’яті західноукраїнського міста Трус-
кавець, що розглядалися як поле багатолітньої кон-
куренції кількох урбаністичних і націєтворчих про-
єктів — польського, українського, русифікаційного 
радянського. Ця праця, опублікована в підсумковій 
колективній монографії учасників проєкту  [20], 
стала першою в цілій низці нових масштабних нау-
кових досліджень О. Гриценка з тематики культури 
пам’яті, політики пам’яті, а також трансформації 
символічного простору в різних містах України. 

Наступною помітною працею в цьому переліку 
стала монографія “Пам’ять місцевого виробництва. 
Трансформація символічного простору та істо-
ричної пам’яті в малих містах України” [15]. Вона 
виявилася фактично першим в Україні міждисци-
плінарним дослідженням процесів пострадянської 
трансформації культурної ідентичності, культури 
пам’яті та символічного простору Центральної 
України, як ключового, але не раз обійденого ува-
гою регіону. Дослідження було здійснене на бага-
тому матеріалі двох малих міст Черкащини — іс-
торичної Звенигородки й заснованого вже по війні 
шахтарського Ватутіного (рідного міста Олексан-
дра). У книжці глибоко проаналізовано історію 
формування міського простору обох міст, виник-
нення й розвитку локальних історичних наративів 
та пам’ятників, еволюцію місцевих ідентичностей. 
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У цій праці автор обґрунтував, а потім — прак-
тично втілив методологічні засади вивчення сим-
волічного простору міст та колективної пам’яті й 
ідентичностей місцевих спільнот на основі методів 
семіологічного аналізу міського простору й культу-
ри пам’яті, теорій національної та культурної іден-
тичностей. 

Наступну масштабну працю з тематики культу-
ри пам’яті та державної політики пам’яті О. Гри-
ценко здійснив уже працюючи в Інституті культу-
рології НАМ України. Вона одержала назву “Пре-
зиденти і пам’ять. Політика пам’яті президентів 
України (1994-2014): підґрунтя, послання, реаліза-
ція, результати” [17]. 

Ця чимала монографія містить вичерпне за охо-
пленням матеріалу й переконливе за методологією 
та обґрунтованістю висновків дослідження форму-
вання, практичного втілення та прямих наслідків 
політики у сфері історичної пам’яті, що здійсню-
валась у період, коли президентами України були 
Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович. Застосовуючи 
дискурсивний аналіз великого масиву документів 
політики пам’яті, автор переконливо розкриває ви-
значені та неявні цілі цієї політики, її ідеологічне 
підґрунтя, тематичні й політичні пріоритети кож-
ного з трьох президентів, а часто — ще й інших 
важливих гравців на цьому політичному полі. Зі-
бравши й опрацювавши величезний масив інших 
джерел, автор проаналізував також практичну реа-
лізацію поставлених президентами завдань, оцінив 
їхні безпосередні наслідки та суспільну рецепцію, 
зокрема — у різних регіонах України. Як і в попе-
редній монографії, О. Гриценко запропонував ва-
гомий методологічний продукт — цілісну методо-

логію вивчення й оцінювання державної політики 
пам’яті, ґрунтовану на методології міждисциплі-
нарних культурних досліджень, аналізу суспільної 
політики, дискурсивного аналізу, а також на автор-
ському варіанті методу стратегічних дилем куль-
турної політики. 

Наступним етапом досліджень із цієї темати-
ки стало започатковане Інститутом культурології 
НАМ України в 2018 році виконання науково-до-
слідної роботи на тему “Трансформація культу-
ри пам’яті сучасного українського суспільства”. 
У межах цієї теми, під науковим керівництвом 
О. Гриценка, здійснюється, зокрема, дослідження 
сучасної політики декомунізації в Україні як соціо-
культурного явища, численні проекти з відроджен-
ня “втрачених видатних пам’яток” — як нерухомих 
(відбудова зруйнованих храмів), так і нематеріаль-
них (відродження втрачених мистецьких традицій 
і шкіл). 

Іншим напрямом, на якому О. Гриценко плідно 
працює вже протягом кількох років, опублікувавши 
низку наукових праць, є проблематика теоретично-
го моделювання культурного простору, зокрема — 
національного, та осмислення трансформаційних 
змін, що в ньому відбуваються в умовах глобалізо-
ваного світу [16]. 

Підсумовуючи, можу сміливо констатувати, 
що адекватно уявити становлення культурних до-
сліджень, аналізу культурної політики, досліджень 
популярної культури та культури пам’яті в сучасній 
українській культурології неможливо, не віддавши 
належного ролі в них Олександра Гриценка, який 
пройшов складну еволюцію від молодого кібернети-
ка й поета до провідного українського культуролога.
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ДО ДЕСЯТИЛIТТЯ IНСТИТУТУ 
КУЛЬТУРОЛОГII НАМ УКРАIНИ

(НАУКОВА ДУМКА ЕКСПЕРТIВ)

НОВА СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ 
І САМООРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД 
НА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ
(до фундації культурологічної школи України)

Анотація. Розкрито шляхи формування української культуро-
логічної думки в контексті розвитку вітчизняної гуманітарної на-
уки, всесвітньої діяльності академіка Ю. П. Богуцького як відомого 
українського вченого-культуролога — одного з провідних засновни-
ків культурологічних інституцій і наукових шкіл культурологічного 
спрямування в Україні, його роль у розбудові нового дисциплінарного 
знання, проаналізовано науковий доробок вченого.

На основі поєднання історичних, культурологічних, соціологіч-
них вимірів проведення фундаментального дослідження Інституту 
культурології проаналізовано відмінності як соціокультурних реалій 
України (зокрема комунікаційного дискурсу та культурної реальнос-
ті в соціодинаміці), так і методологічних і наукових практик дослі-
дження (на прикладі художньої творчості), які обумовлені динаміч-
ною зміною світоглядних і ціннісних орієнтирів, соціального контек-
сту й економічних викликів сучасності.

Ключові слова: культура, культурологія, наукова діяльність, 
наукові публікації, Ю. П. Богуцький, Інститут культурології НАМ 
України.

Культурологічна наука в Україні стає все більш потужною 
складовою сучасної української гуманітаристики, що розбудо-
вується на досвіді власного наукового пошуку й базується на 
здобутках світової гуманітарної думки. Її плідному розвиткові 
сприяють і формальні наукові об’єднання науковців-дослідників, 
послідовників школи українських вчених-гуманітаріїв, що за-
фіксували свої теоретичні напрацювання у численних вітчиз-
няних та зарубіжних наукових публікаціях. Створені в сучасній 
Україні нові наукові інституції не лише активно продукують 
і реалізують власні креативні ідеї, збагачують новим знанням 
науку, а й сприяють успішній презентації наступних поколінь 
науковців, ефективно пропагують у світовому науковому про-
сторі творчі надбання українських вчених.
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Заснований у 2008 році Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України на сьо-
годні переконливо демонструє свої наукові досяг-
нення у галузі гуманітарних досліджень, зокрема з 
теорії культури, фундаментальної культурологічної 
науки та антропології й динаміки суспільних пере-
творень. Науковий доробок дослідників Інституту 
свідчить (більше 40 окремих монографічних видань 
та сотні публікацій у періодиці), що сучасна науко-
ва інтерпретація культурної реальності неможлива 
поза соціоісторичним, економічним і цивілізацій-
ним контекстом. Це підтверджується результатами 
фундаментальних наукових досліджень Інституту 
культурології, які свідчать про суттєве оновлення 
методологічного підґрунтя сучасної культурологіч-
ної науки та значне розширення предметного поля 
гуманітарних досліджень.

Нова соціально-культурна реальність, зокрема 
самоорганізація культури, — це не своєрідні мета-
фори, що підкреслюють особливості процесів со-
ціокультурних перетворень в Україні, пов’язаних 
із глобалізаційними змінами. Першочергово — це 
наукова проблема, що вимагає якомога докладні-
шої й обґрунтованішої (теоретичної) інтерпретації 
соціоісторичних процесів, перегляду усталених 
методологій, їх оновлення й доповнення, пере-
осмислення й розширення категоріального апарату 
культурології як науки, що перебуває в динамічно-
му розвитку.

З першого року свого існування наукова й ор-
ганізаційна діяльність Інституту здійснюється під 
плідним керівництвом його директора, академіка 
Національної академії мистецтв України, професо-
ра, доктора філософії (Ph.D) Юрія Петровича Бо-
гуцького. Першими темами фундаментальних нау-
кових досліджень під орудою Ю. П. Богуцького були 
“Нова соціально-культурна реальність: методологія 
і наукова практика її дослідження” та “Самооргані-
зація культури та її особливості в Україні” (www.icr.
kiev.ua).

Важливо відзначити дієву участь у реалізації 
названих наукових проектів академіка Національ-
ної академії мистецтв України, доктора філософ-
ських наук, професора Г. П. Чміль, доктора мисте-
цтвознавства, професора О. М. Берегової, доктора 
філософських наук, професора О. І. Оніщенко. 
Отже, обґрунтовуючи актуальність фундаменталь-
ного дослідження, науковий керівник, академік 
Ю. П. Богуцький визначив об’єктом дослідження 

соціокультурну реальність у динаміці розвитку як 
цілісної системи. Мета наукового пошуку поляга-
ла в з’ясуванні теоретико-методологічних засад 
сучасної наукової практики вивчення нової соці-
ально-культурної реальності в Україні, її стану та 
особливостей.

Наукову розвідку було зосереджено на культу-
рологічному аналізі методологічних засад дослі-
дження соціокультурної реальності, що враховує 
становлення вітчизняної культурології, розвиток 
якої, за задумом дослідників, було порівняно із 
формуванням методологічних підходів, що напра-
цьовані науковцями зарубіжних країн.

Керівником тем наукових досліджень були по-
ставлені завдання, виконання яких мало надати об-
ґрунтування унікальної методологічної моделі для 
розв’язання проблем української культури. Зазна-
чена робота передбачала здійснення наукових роз-
відок щодо

– наукового аналізу реалій соціокультурного 
простору України засобами сучасних методологіч-
них та науково-практичних інструментів,

– розширення наукових знань у галузі культу-
рології,

– компаративного аналізу сучасних методоло-
гій, що використовуються в українських і світових 
дослідженнях динамічних соціокультурних змін.

Виконання проекту також вимагало застосу-
вання загальноприйнятих традиційних методів — 
порівняльного, морфологічного, аналітичного, 
однак, як показали результати досліджень, ними 
не обмежувалося. З огляду на коло наукових пи-
тань, відображених у темах робіт (актуальний стан 
соціально-культурної сфери, проблема вибору су-
часної методології та наукова практика досліджен-
ня соціальних, історичних і культурних контекстів 
в Україні), науковий колектив слушно прагматично 
виокремив першочергові пріоритетні напрями, що, 
зрештою, підкреслило актуальність запропонова-
них розвідок з сучасної теорії культури й надало 
змогу дослідити тематичну неоднорідність викла-
дених у монографічних виданнях результатів.

Основні результати дослідження методології й 
наукової практики сучасної соціально-культурної 
реальності презентовано широкому загалу в 4 мо-
нографіях: “Культура та комунікація: дискурси 
культуротворення в Україні XXI ст.” (авт. — 
О. М. Берегова), “Художня творчість: проект 
некласичної естетики” (авт. — О. І. Оніщенко), 
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“Письменники як дослідники: потенціал теоретич-
них ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, 
С. Цвейг)” (авт. — О. І. Оніщенко), “Нова культур-
на реальність як соціодинамічний процес люди-
нотворення через ролі” (авт. — Ю. П. Богуцький, 
Г. П. Чміль, Н. С. Корабльова), збірнику наукових 
статей “Концепт культури: теоретико-методологічні 
та прикладні аспекти” та викладено в численних 
статтях у фахових виданнях з культурології, філо-
софії та мистецтвознавства. Таким чином, колектив 
дослідників продемонстрував зосередженість своєї 
уваги на трьох аспектах наукового пошуку: мето-
дології дослідження динамічних соціокультурних 
процесів, комунікативному дискурсі й, власне, про-
цесах соціально-культурної реальності.

Концептуальні підходи до розкриття теми “Нова 
соціально-культурна реальність: методологія і на-
укова практика її дослідження” верифіковано в пу-
блікаціях керівника теми академіка Ю. П. Богуць-
кого протягом 2008 – 2015 років (статті “Актуаль-
ні проблеми гуманістичної орієнтації в культурі” 
(Bohutskyi, 2008), “Онтологічні та соціокультурні 
детермінанти в системі гуманізаційних процесів” 
(Bohutskyi, 2009), “Культурна трансформація як 
проблема глобалізаційних процесів” (Bohutskyi, 
2009), “Актуальні проблеми культурно-історич-
ної спадщини: філософсько-теоретичний аспект” 
(Bohutskyi, 2009), “Парадигма національної культури 
в умовах глобалізації” (Bohutskyi, 2009), “Сучасна 
соціокультурна реальність в Україні та проблеми 
глобалізації” (Bohutskyi, 2008), “Українська собор-
ність та сучасна динаміка європейського культур-
ного розвитку” (Bohutskyi, 2008), “Українська твор-
ча еліта в контексті сучасних проблем духовного 
розвитку суспільства” (Bohutskyi, 2008), “Динаміка 
національної самобутності історичного розвиту 
української культури” (Bohutskyi, 2008), “Україн-
ське суспільство першої половини 20 століття в ас-
пекті організації культурно-мистецької діяльності” 
(Bohutskyi, 2012), “Державна політика в умовах но-
вої культурної реальності” (Bohutskyi, 2013), “Роль 
діалогу культур у процесі синергетичної динаміки 
еволюції системи управління сучасною цивілізаці-
єю в добу глобалізації” (Bohutskyi & Sheiko, 2014), 
“Комунікативна дія та адаптація людини до умов 
соціокультурного середовища як проблема нової 
культурної реальності” (Bohutskyi, 2015)).

Продовжуючи розробку концепції наукового 
пошуку керівника теми Ю. П. Богуцького, доктор 

філософських наук, професор О. І. Оніщенко здій-
снила наукову систематизацію методологічного 
апарату гуманітарних досліджень, зорієнтованих 
на потреби сучасної естетичної науки. Головні 
результати наукової розвідки автора відображено 
в монографії “Художня культура: проєкт некла-
сичної естетики” (Onishchenko, 2008), що вийшла 
друком 2008 року. Запропоновану методологічну 
модель некласичної естетики О. І. Оніщенко роз-
ширила в наступному теоретичному дослідженні, 
що стало основою монографії, виданої в 2011 році, 
“Письменники як дослідники: потенціал теоретич-
них ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, 
С. Цвейг” (Onishchenko, 2011). Науковець здійснила 
важливе завдання апробації авторської методоло-
гічної моделі на прикладі аналізу дослідницького 
контексту творчості низки письменників.

Вивчаючи теоретико-методологічні засади ко-
мунікативного дискурсу культури, провідний на-
уковий співробітник Інституту культурології НАМ 
України, доктор мистецтвознавства, професор 
О. М. Берегова в монографії “Культура та комуніка-
ція: дискурси культуротворення в Україні XXI ст.” 
(Berehova , 2009) обґрунтувала комунікативний дис-
курс і, власне, поняття “комунікації”, характери-
зуючи зміст культурно-інформаційного обміну в 
суспільстві, різноманітні форми вербальної й не-
вербальної взаємодії, складні процеси людського 
самопізнання, естетичних проявів особистості.

Вченим-дослідником у зазначеній монографії 
узагальнено й систематизовано науково-теоретич-
ний матеріал, що розкрив широку панораму філо-
софсько-естетичних міркувань про сутність фено-
мену комунікації в суспільстві й культурі, подано 
компаративний аналіз найсуттєвіших концепцій і 
теорій культурної комунікації. У дослідженні куль-
тура усвідомлюється як багаторівнева соціокуль-
турна система, у якій одночасно діють комунікацій-
ні зв’язки різних типів. Вивчення української куль-
тури з усім комплексом її організаційно-управлін-
ських, науково-освітніх і творчих інституцій, спо-
стереження комунікаційних процесів у цій сфері в 
історико-еволюційній проекції надало можливість 
науково обґрунтувати тенденції розвитку культур-
но-мистецьких практик в Україні, виявити загальні 
шляхи культуротворення в ХХІ столітті. Доктором 
мистецтвознавства О. М. Береговою, зокрема, ви-
значено, що до пріоритетних напрямів культурот-
ворення на найближчу перспективу належить по-
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долання деформації комунікаційних відносин у 
соціокультурній системі “влада — громадськість” 
через запровадження нової, принципово двосто-
ронньої моделі комунікації у цій системі. Перехід 
від адміністративно-командних до демократичних 
принципів управління, що відбувалися в Україні на 
зламі століть, супроводжується складними проце-
сами соціокультурних трансформацій, позначених 
періодами соціально-економічної нестабільності та 
іншими кризовими явищами. Нова соціокультурна 
реальність викликала необхідність урегулювання 
суспільних відносин, потребу в опануванні досвіду 
інших країн у сфері зв’язків з громадськістю, тех-
нологій обміну інформацією, консультування, залу-
чення громадськості до процесів вироблення полі-
тики й прийняття рішень — основних інструментів 
політики в країнах розвинутої демократії. Важли-
вою у цьому плані є популяризація зазначених у ро-
боті технологій. Неординарною й новаторською ви-
явилася запропонована дослідником паралель між 
сучасними західними технологіями зв’язків з гро-
мадськістю та вітчизняними історичними традиці-
ями християнського проповідництва, дослідження 
й відродження яких може допомогти формуванню 
атмосфери взаємоповаги й толерантності, досяг-
ненню соборності й злагоди в суспільстві.

У дослідженні Ю. П. Богуцького “Комуніка-
тивна дія та адаптація людини до умов соціокуль-
турного середовища як проблема нової культурної 
реальності” (Bohutskyi, 2015) розкрито найнагаль-
ніші проблеми державної культурної політики на 
новому етапі державотворення й запропоновано 
конкретні шляхи їхнього вирішення. Новий ракурс 
розгляду комунікаційних процесів у культурі дав 
можливість розробити нову методологію вивчення 
культуротворчих процесів з огляду на те, що укра-
їнській культурі історично притаманні найрізно-
манітніші форми комунікації, що виявляються в 
складних символічних системах, якими є традиції, 
звичаї й обряди, мистецтво й релігія, мова й освіта, 
політична влада та міжкультурна взаємодія.

Вивчення культурної реальності як соціодина-
мічного процесу здійснене науковим колективом 
у роботі “Нова культурна реальність як соціо-
динамічний процес людинотворення через ролі” 
(Bohutskyi & Korablova & Chmil, 2013). Аргументу-
ючи основний концепт теми фундаментального до-
слідження “Нова соціально-культурна реальність: 
методологія і наукова практика її дослідження”, 

запропонований керівником проекту академіком 
Ю. П. Богуцьким разом із доктором філософських 
наук, академіком Г. П. Чміль, іншими дослідника-
ми, нова монографія постала матеріальним втілен-
ням ґрунтовного теоретико-філософського аналізу 
соціокультурного процесу в Україні.

Нова соціально-культурна реальність, за твер-
дженням дослідників, заснованому на онтологічно-
му підході до розкриття теми, характеризується за-
міною культури тотожності культурою розрізнення з 
її стратегією мультикультуралізму. Мультикультура-
лізм в Україні — більше ніж метафора про духовну 
єдність людства, що несе в собі немало істини та має 
чимало ризиків і небезпек. Це ще й вказівка на те, 
що надкультурні ознаки людської культури все-таки 
існують і можуть бути ідентифіковані. Завдання 
подальших розвідок зазначеної проблеми може по-
лягати в тому, щоб установити, чим саме ці ознаки 
є і якого роду символіка їх визначає. У своєму до-
слідженні вчені довели, що повинна бути створена 
система ідентифікації, концептуальні засади якої у 
порівнянні культур можуть здійснюватися без етно-
центричної упередженості. У цьому головна ознака 
нової культурної реальності як буттєвої умови люд-
ської, а отже, і національної присутності у світі.

Науковий концепт академіка Ю. П. Богуцького 
має людиноцентричний підхід, а запропонована 
провідними вченими Інституту культурології теорія 
є більш диверсифікованою в порівнянні з наявни-
ми, відзначається функціональним стилем, що мар-
кується особливостями культури, яка домінує у ві-
тчизняному просторі. Теоретична розробка довела, 
що рольова теорія в сучасному суспільстві форму-
валась у просторі психології, соціології, філософії, 
тому залишає з ними родинний зв’язок, але водно-
час вона виявляє свій евристичний потенціал і для 
наукового дослідження культури, репрезентуючи 
його дієвість у теоретичній та практичній площині.

Проблема культурної реальності, презентована 
в культурологічних дослідженнях науковців Інсти-
туту, є своєрідним осмисленням численних проявів 
і тенденцій розвитку культурного життя, оптимізує 
культурні практики, виробляє ефективні стратегії 
культуротворення.

На основі поєднання історичних, культуроло-
гічних, соціологічних вимірів проведення фунда-
ментального дослідження Інституту культурології 
проаналізовано відмінності як соціокультурних 
реалій України (зокрема комунікаційного дискур-
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су й культурної реальності в соціодинаміці), так і 
методологічних і наукових практик дослідження 
(на прикладі художньої творчості), які обумовлені 
динамічною зміною світоглядних і ціннісних орієн-
тирів, соціального контексту й економічних викли-
ків сучасності. Вченими інституту запропоновано 
методологічну модель проведення досліджень, 
проаналізовано й узагальнено суттєві теоретичні 
досягнення в розробці методології дослідження 
новітньої історії культури в розрізі як загально-
го аналізу соціально-культурного простору, так і 
інтерпретації сучасних художніх практик. Автори 
представили науковій спільноті новий методоло-
гічний підхід щодо дослідження художньої твор-
чості, науково-теоретичні орієнтири визначення 
пріоритетних напрямів гуманітарного розвитку на 
основі науково-обґрунтованої інтерпретації реалій 
соціально-культурного простору.

Теоретичне значення проведених досліджень 
визначилося ґрунтовністю результатів як базових 
для розробки культурологічної проблематики ви-
вчення культури в її нових соціально-культурних 
умовах. Практичне значення здійснених наукових 
розвідок відображено в запропонованій дослідни-
ками характеристиці методологічної моделі про-
ведення дослідження художніх, культурних і соці-
альних процесів, що враховує різноманітні підходи, 
засновані на принципі поєднання напрацювань з 
класичної та некласичної естетики.

Підсумком наукової розвідки “Нова соціально-
культурна реальність: методологія і наукова практи-
ка її дослідження” є узагальнення методологічних 
засад вивчення феноменів соціально-культурної 
реальності, художньої творчості, соціокультурної 
комунікації й порівняння класичного та некласич-
ного підходів, важливості їх поєднання для інтер-
претації сучасного стану соціокультурної сфери.

На основі аналізу кореляційних зв’язків між 
теоретико-методологічними підходами, науковою 
практикою дослідження культури й динамікою 
соціокультурного процесу запропоновано некла-
сичну модель інтерпретації художньої творчості. 

Проведено соціоісторичний опис комунікаційного 
дискурсу в Україні, розкриті способи діагностики 
та методологія соціальних досліджень.

На сьогодні новаторський підхід і наукова еруди-
ція керівника Інституту культурології НАМ України 
академіка Ю. П. Богуцького та колективу його одно-
думців на підставі отриманих науково-теоретичних 
результатів фундаментальних наукових досліджень, 
здійснених більше ніж за десять років в Інституті, 
дають змогу прагматично зорієнтувати подальший 
пошук напрямів розвитку культурологічної думки в 
Україні. У перспективі визначення нових наукових 
проектів дослідників Інституту культурології зали-
шаються подальші онтологічні виміри новітніх ас-
пектів культуротворення, культурологічні розвідки 
проблем крос-культурних впливів, інституційних 
засад і морфологічних особливостей художньої 
культури та інші актуальні наукові задуми щодо по-
дальшого розвитку вітчизняного і світового куль-
турного середовища.

Таким чином, впровадження в наукову практи-
ку досліджень з історії та теорії культури, новітніх 
теоретико-практичних концепцій, зокрема запропо-
нованих науковцями Інституту тем фундаменталь-
них досліджень “Нова соціально-культурна реаль-
ність: методологія і наукова практика її досліджен-
ня” і “Самоорганізація культури та її особливості в 
Україні”, дає підставу стверджувати, що українська 
культурологічна наука має достатній потенціал для 
подолання проблем подальшого забезпечення не-
перервності, усебічності й наукової легітимації су-
часних фундаментальних теоретичних досліджень 
у сферу практичної діяльності щодо розбудови 
української культури, ефективного впровадження 
результатів зазначених досліджень у галузі куль-
турного будівництва й освіти. Маємо впевненість, 
що науковий колектив Інституту культурології на 
чолі з його керівником Ю. П. Богуцьким сповнений 
новими творчими планами щодо подальшого роз-
витку вітчизняної культурологічної науки та ствер-
дження її авторитету в міжнародному культурному 
та науковому середовищі.
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Summary. The article reveals the ways of forming of Ukrainian cultural thought within the development of the national 
humanities, the worldwide activity of Academician Yu. P. Bohutskyi as a well-known Ukrainian cultural scientist — one 
of the leading founders of cultural institutions and cultural science schools in Ukraine, his role in the development of new 
discipline knowledge; the scientific achievements of the scientist are analysed.

The first themes of fundamental scientific research under the guidance of Yu. P. Bohutskyi were “New Socio-Cultural 
Reality: Methodology and Scientific Practice of Researching It” and “Self-Organization of Culture and Its Features in 
Ukraine”. Academician Yu. P. Bohutskyi, justifying the relevance of the research, identified the following object of the 
research: sociocultural reality in the dynamics of its development as a holistic system. The purpose of the scientific research 
was to discover the theoretical and methodological foundations of modern scientific practice of studying new socio-cultural 
reality in Ukraine, its state and peculiarities.

The scientific concept of Academician Yu. P. Bohutskyi is human-centred, and the theory proposed by the leading scientists 
of the Institute for Cultural Research is characterized by a functional style marked by cultural peculiarities prevailing in the 
domestic space. The theoretical elaboration has proved that the role of theory in modern society was formed in the space of 
psychology, sociology, and philosophy; therefore, it is still family-related to them revealing, at the same time, its heuristic 
potential for scientific research of culture as well, representing its efficiency in the theoretical and practical fields.

The problem of cultural reality presented in the cultural studies of the Institute's scientists is a peculiar reflection of 
numerous manifestations and trends of the development of cultural life, optimizes cultural practices, and produces effective 
strategies for cultural development.

Valerii Bitaiev
New Socio-cultural Reality and Self-organization of Culture: a Conceptual View on the Model 
of the Organization of Scientific Research (to the Question of the Ukrainian Scientific School of Culture)

Аннотация. Раскрыты пути формирования культурологической мысли в Украине, вклад Юрия Петровича 
Богуцкого — известного украинского культуролога, ведущего ученого-организатора культурологических инсти-
туций и научных школ культурологического направления Украины, инициатора развития нового дисциплинарного 
знания.

В результате сочетания исторических, культурологических, социологических измерений проведения фунда-
ментального исследования Института культурологии проанализированы различия как социокультурных реалий 
Украины (в частности коммуникационного дискурса и культурной реальности в социодинамике), так и методо-
логических и научных практик исследования (на примере художественного творчества), которые обусловлены 
динамическим изменением мировоззренческих и ценностных ориентиров, социального контекста и современного 
экономического влияния.

Ключевые слова: культура, культурология, искусство, научная деятельность, образовательная деятельность, 
научные публикации, Ю. П. Богуцкий, Институт культурологии НАИ Украины.

Битаев Валерий Анатолиевич
Новая социально-культурная реальность и самоорганизация культуры: концептуальный взгляд на модель 
организации научного исследования (к вопросу формирования культурологической мысли в Украине)

тики. К.: Інститут культурології АМУ. 2008. 232 с.
30. Оніщенко О. Письменники як дослідники: потенціал теоре-
тичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг). 
К.: Інститут культурології НАМ України. 2011. 272 с.
31. URL: http://www.icr.kiev.ua/ukr/Pro_Institut/ (дата звернен-
ня: 19.02.2019).

estetyky. K.: Instytut kulturolohii AMU. 2008. 232 p.
30. Onishchenko O. Pysmennyky yak doslidnyky: potentsial 
teoretychnykh idei (O. Uaild, T. Mann, A. Frans, I. Franko, 
S. Tsveih). K.: Instytut kulturolohii NAM Ukrainy. 2011. 272 p.
31. URL: http://www.icr.kiev.ua/ukr/Pro_Institut/ (Last accessed: 
19.02.2019).



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2019. №15

232
Стаття надійшла до редакції 27. 11.2018.

The differences between the socio-cultural realities in Ukraine (in particular, the communicative discourse and cultural 
reality in sociodynamics), and the methodological and scientific research practices (on the example of artistic creativity) 
caused by a dynamic change in worldviews and value orientations, the social context and economic challenges of our time 
are analysed based on a combination of historical, cultural and sociological dimensions of the fundamental research of 
the Institute for Cultural Research. Scientists of the Institute proposed a methodological model for conducting research, 
analysed and summarized the significant theoretical achievements in the development of a methodology for the study of 
modern cultural history in the context of both general analysis of the socio-cultural space and interpretation of contemporary 
artistic practices. The authors presented the scientific community with a new methodological approach to the study of artistic 
creativity, scientific and theoretical guidelines for determining the priority directions of humanitarian development based on 
scientifically substantiated interpretation of the realities of the socio-cultural space.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕРГІЯ ВОЛКОВА: 

КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, ОСВІТА В НОВОМУ ВИМІРІ

Анотація. Статтю присвячено науковому доробку доктора 
культурології, професора Сергія Михайловича Волкова. Окреслено 
обсяг наукових інтересів, розглянуто основні роботи в хронологіч-
ній динаміці. Акцентовано увагу на методологічних засадах наукової 
діяльності, пов’язаних з регіональною культурологією. Узагальнено 
досвід науковця в комунікації з вченими-культурологами Інституту 
культурології НАМ України з погляду інституціальної процесуаль-
ності формування культурологічної думки в Україні. Підкреслено 
внесок Сергія Михайловича Волкова у вивчення динаміки інституалі-
зації мистецької освіти в Україні ХХ–ХХІ ст.

Ключові слова: мистецька освіта, інституалізація, регіональна 
культурологія, дослідження Сергія Волкова.

Сучасна наукова культурологічна думка в Україні, набува-
ючи динамічного розвитку, характеризується активним фор-
муванням розгалуженої системи актуальних напрямів дослі-
джень. Серед них особливе місце посідають фундаментальні 
напрями, які покликані ґрунтовно вивчати такі аспекти функ-
ціонування культури, які є важливими для значного періоду 
національної історії. Нині вони потребують сучасного осмис-
лення через залучення мультидисциплінарного підходу, який 
сприяє усвідомленню культурних подій у широкому контексті. 
Один із таких актуальних напрямів, пов’язаний з досліджен-
ням культуротворчого дискурсу мистецької освіти в Україні, 
запропонований у наукових студіях доктора культурології, 
професора Сергія Михайловича Волкова. 

Наукова думка С.М. Волкова розгорнута в значному об-
сязі культурологічних розвідок (більш як 40), серед яких — 
фундаментальна монографія “Інституалізовані соціокультурні 
системи: регіональна специфіка та динаміка” (Volkov, 2010). 
Дослідник, вибудовуючи свою концепцію, залучає інформацію 
з великої кількості аспектів, що торкаються культурно-освітніх 
процесів в Україні, системно осмислює їх та розкриває осо-
бливості історичної трансформації.

Поштовхом до наукового пошуку стала впевненість у тому, 
що мистецька освіта є важливою складовою культури, яка ві-
дображає, формує та транслює певне світобачення, естетичне 
світосприйняття, духовні та моральні цінності, зберігає тра-
диції та сприяє розкриттю творчого потенціалу нації. Адже 
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“кожна нація виробляла та вдосконалювала власти-
ві лише їй форми й методи передання художнього 
досвіду, здійснюючи в такий спосіб свій внесок до 
загальнолюдського цивілізаційного поступу. Цін-
ність цього поступу, як ми вже сьогодні бачимо, 
полягає не в поглинанні здобутків кожної націо-
нальної культури, а саме в збереженні їхньої само-
бутності, специфічності, різноманітності” (Volkov, 
2010, 8). Разом з тим, у сучасній українській куль-
турології питання формування та інституалізації 
форм і методів передавання художнього досвіду 
потребувало цілісного підходу. Це й визначило 
основний науковий інтерес дослідника.

Центральними концептами робіт С.М. Волкова 
є “культура”, “мистецтво”, “освіта”. Саме на їхньо-
му перетині осмислюється мистецька освіта та роз-
кривається специфіка її інституалізації як системи. 
Тут важливо відзначити методологічний акцент ав-
тора: “Для розгляду динаміки інституалізації сис-
теми мистецької освіти в культурі України важливо 
розмежувати поняття культури як метасистеми, 
що охоплює всі аспекти людської діяльності, і як 
галузі, коли під культурою мають на увазі певний 
аспект суспільного життя, галузь, що забезпечує 
сферу духовного життя людей і яка функціонує 
через різні структурні утворення. <…> Розглядаю-
чи мистецьку освіту як діяльність мистецьких на-
вчальних закладів, ми бачимо, що мистецька освіта 
є результатом формування загальної культури лю-
дини, її духовності, складовою всієї метасистеми 
культури” (Volkov, 2010, 13). 

Заглиблення дослідника в обрану тему відкри-
ло значну проблемну ситуацію: нерівномірність 
наукового осмислення культурно-мистецьких здо-
бутків різних регіонів України, що було зумовлено 
перебігом історії ХХ століття, зокрема суспільно-
політичними обставинами, які характеризували-
ся тотальною централізацією управління в різних 
сферах суспільного життя, знищенням думок про 
регіональне мистецьке розмаїття, створенням сус-
пільного погляду на українську культуру як одно-
рідне явище. Таким чином, викристалізувалася ге-
неральна лінія наукового пошуку — вивчення істо-
рико-культурних та мистецько-освітніх процесів, 
що відбувалися в ХХ столітті в регіонах України. 
Одночасно визначився основний методологічний 
“вектор” — методологія регіональної культуро-
логії, згідно з якою “кожне історичне, культурне, 
мистецьке явище регіону повинно розглядатися як 

цілісний самодостатній феномен у специфічності 
його регіональних проявів і як вагома складова на-
ціональної культури в її зв’язках із досягненнями 
й здобутками інших регіонів” (Volkov, 2009, 88]. 
Залучення цієї методології в результаті сприяє від-
новленню цілісності бачення соціокультурних про-
цесів.

Важливо зазначити, що наукова думка 
С.М. Волкова спочатку рухалася від сьогодення до 
історичного минулого. Складний злам 90-х років 
ХХ століття, який був породжений кризою і сві-
тогляду, і політико-економічної системи, і соціо-
культурного виміру життя, спонукав до теоретич-
ного аналізу ситуації в освіті (і в мистецькій освіті 
як важливому чиннику збереження національної 
ідентичності) для здійснення розумного вибору 
подальшого шляху. Результатом цього аналізу ста-
ло укладення навчального посібника “Мистецька 
освіта в культурі України 90-х років ХХ століття” 
(Volkov, 2006). 

Та після усвідомлення ситуації для дослідника 
стає зрозумілим, що вирішити питання неможливо 
без глибинного історичного аналізу, засвоєння іс-
торичного досвіду ХХ століття та його співстав-
лення із сьогоденням. Адже “ХХ століття в історії 
культури України за насиченістю фактами, імена-
ми, колізіями, тенденціями перевищує всі разом 
узяті попередні століття існування мистецьких на-
вчальних закладів. Для дослідника названого пе-
ріоду з’являється можливість побудувати на базі 
вивчення генезису їх інституалізації науково об-
ґрунтовану концепцію соціокультурної динаміки 
соціосистеми за умови конструювання типологіч-
них феноменальних рядів” (Volkov, 2010, 11).

Вивчення 20-х років ХХ століття як першого іс-
торичного періоду, що відіграв важливу роль у про-
цесах інституалізації мистецької освіти України, 
представлено в роботах С.М. Волкова “Мистецька 
освіта в трансформаційних процесах українського 
суспільства 20-х років ХХ ст.” (Volkov, 2010), “Ре-
троспекція мистецької освіти в українському сус-
пільстві ХХ–ХХІ ст.” (Volkov, 2012), узагальнено 
в першому розділі монографії “Інституалізовані 
соціокультурні системи: регіональна специфіка та 
динаміка” (Volkov, 2010, 18–50). У них, зокрема, 
відзначено проголошення українізації освіти як 
стратегії діяльності державних органів, реорганіза-
цію управління системою освіти, зміну концепції 
діяльності мистецьких навчальних закладів, яка 
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до того мала приватний характер та виконувала за-
вдання освіти населення й розширення його куль-
турного прошарку, а тепер стала знаряддям “про-
летаризації” освіти та механізмом ідейно-виховної 
роботи. Також простежено позитивні тенденції: 
“мистецька освіта дедалі більше заявляє про себе 
як самостійна система” (Volkov, 2010, 203). Важли-
вим кроком у цьому стало визнання консерваторій 
та інших закладів мистецької освіти як вищих на-
вчальних закладів, до навчальних планів яких були 
додані комплекси загальноосвітніх дисциплін. 
За даними архівних документів ЦДАВО вдалося 
встановити, що 3 травня 1918 року вперше в на-
зві державної установи з культурно-освітніх пи-
тань з’явилося слово “мистецтво” (Міністерство 
освіти і мистецтв) (Volkov, 2010, 39). Відзначено й 
проблемні аспекти формування мистецької освіти 
20-х років: недосконалість управлінської системи, 
неодноразове реформування та масштабні експе-
рименти над освітньою системою, що призводило 
до нехтування академічними традиціями у творчих 
доробках регіональних мистецьких шкіл та неста-
більності роботи.

Наступні десятиліття історії мистецької освіти 
України виокремлені в роботах “Формування ху-
дожньої культури України: особливості регулятив-
них методів культури і освіти 30-х років ХХ ст.” 
(Volkov, 2011), “Модуси інституалізації української 
культури: культурно-освітні практики 40-х років 
ХХ століття” (Volkov, 2011). У них на основі до-
слідження значного обсягу архівних матеріалів 
виявлено особливості інституалізації культурно-
освітньої сфери, які були пов’язані з культом осо-
би в Радянському Союзі та зумовлені зруйнова-
ним станом економіки в результаті Другої світової 
війни. Категоричний державний контроль, який 
був характерним для тогочасного тоталітарного 
суспільства, уніфікував організаційну діяльність 
мистецьких навчальних закладів та ідеологізував 
зміст освіти. Разом з тим С.М. Волкову вдалося 
за архівними документами простежити динаміку 
відновлення мистецької інфраструктури кожного 
регіону України, що, своєю чергою, стимулюва-
ло відродження й розширення мережі навчальних 
закладів мистецької освіти. Регіональний підхід 
дещо “оживив” уніфікований погляд на мистецьку 
історію України того часу, розкрив логіку поступо-
вого виникнення мистецьких навчальних закладів 
фактично в усіх регіонах України. Важливим заува-

женням дослідника щодо цього історичного періо-
ду є також активне залучення до наукової роботи 
мистецтвознавців (з другої половини 30-х років ХХ 
століття), що, своєю чергою, підсилило вимоги до 
якості мистецької освіти. 

Використання методології регіональної куль-
турології сприяло виявленню позитивних момен-
тів функціонування мистецької освіти в Україні в 
період від 50-х до 80-х років ХХ століття — іде-
ологічно мінливий час, у якому поєдналась зо-
внішня стабільність з поступовим акумулюванням 
внутрішнього напруження (Volkov, 2011; Volkov, 
2011; Volkov, 2010, 100–144). Так, серед моментів, 
які сприяли поширенню мистецької освіченості, 
дослідник вирізняє активне залучення до навчан-
ня молоді з периферії, проведення з боку уряду 
роботи щодо рівномірного розподілу культурних 
сил для швидкого зростання районних економіч-
них центрів як центрів культури, відкриття мережі 
культурно-освітніх навчальних закладів не тільки в 
обласних культурних центрах, а й у містах облас-
ного підпорядкування центрального та західного 
регіонів, зростання ролі концертно-виконавських 
організацій, до діяльності яких залучались студен-
ти, значне поширення системи навчання без відри-
ву від виробництва тощо. Загалом, “<…> система 
підготовки мистецьких кадрів набуває своєї ціліс-
ності й неперервності. <…> Регіональне культурне 
розмаїття впорядкувалося, хоча й заполітизованим, 
але професійно централізованим галузевим управ-
лінням” (Volkov, 2010, 208). І як результат цього, 
“у 60-70-х роках в Україні відбуваються помітні 
зрушення в питанні престижності галузі музично-
естетичного виховання в загальноосвітніх закла-
дах, зумовлені стабільністю економіки й розвитку 
суспільства, певною демократизацією мистецтва, 
діяльністю прогресивно налаштованих діячів куль-
тури” (Volkov, 2010, 209). У 80-ті роки, за спосте-
реженнями науковця, завершився багаторічний 
процес стабілізації інституалізованої системи мис-
тецької освіти, яку склали спеціалізовані навчальні 
заклади чотирьох типів (дитячі школи естетичного 
виховання, середні спеціальні навчальні заклади, 
середні спеціальні загальноосвітні школи, вищі на-
вчальні заклади). 

Особливо гостро проблематика мистецької 
освіти постала з 90-х років ХХ століття — часу ак-
тивної трансформації суспільної системи країни та 
пошуку власного шляху розвитку, який іноді нага-
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дував броунівський рух. Аналізу цієї складної істо-
ричної ситуації присвячено значну кількість робіт 
С.М. Волкова. У них порушено багато актуальних 
питань та залучено широке коло інформації для 
формулювання висновків: ґрунтовне вивчення су-
часної державної політики в галузі освіти та управ-
ління мистецькою сферою (Volkov, 2001; Volkov, 
2004; Volkov, 2010), дослідження європейського 
освітнього досвіду щодо його успішності та дореч-
ності інтеграції з національною освітньою систе-
мою в галузі мистецтва (Volkov, 2000; Volkov, 2005; 
Volkov, 2008), розкриття принципів формування 
змісту освіти на сучасному етапі (Volkov, 2004), ви-
значення ролі особистості у світлі нових парадигм 
функціонування мистецьких навчальних закладів 
(Volkov, 2004; Volkov, 2009), вивчення регіональ-
ної освітньо-мистецької проблематики в аспекті 
сучасних соціокультурних проблем (Volkov, 2007; 
(Volkov, 2008), розкриття ролі вищих музичних на-
вчальних закладів у збереженні екології культури 
(Volkov, 2009) та ін. У цих роботах висновки до-
слідника природно ґрунтуються не лише на аналізі 
сучасної ситуації, а й спираються на усвідомлення 
історії інституалізації мистецької освіти в Україні. 

Окремої уваги заслуговує стиль мислення 
С. М. Волкова як науковця, що безпосередньо ві-
дображається в стилі наукового тексту, його струк-
турі, змістовності та ступені інформативної щіль-
ності. У розгляді кожного історичного періоду 
щодо регіональної специфіки функціонування сис-
теми мистецької освіти спостерігається органічне 
поєднання чітко структурованої документальної 
хроніки з логічними теоретичними узагальнення-
ми, що одразу створює ефект одночасного огляду 
історичного полотна з усвідомленням його значен-
ня. “Багатошаровість” наукової оповіді, розгалуже-
на система зв’язків виникає завдяки оперуванню 
інформацією з різних соціокультурних “площин”: 
історії, політики, ідеології, культури, освіти, мис-
тецтва, управління в галузі культури і мистецтва, 
внутрішньої динаміки мистецьких процесів тощо. 
Інформативна насиченість наукових досліджень 
зумовлена широким залученням архівної докумен-
тації (зокрема, з Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України, Цен-
трального державного архіву громадських органі-
зацій України) та її аналізом. На сторінках дослі-
джень згадується значна кількість діячів культури 

та мистецтва, що сприяє створенню “живого” пор-
трета епохи, його персоналізації. Також привер-
тає увагу окрема структурна складова монографії 
“Інституалізовані соціокультурні системи: регіо-
нальна специфіка та динаміка” — стисла змістовна 
інформація про мистецькі навчальні заклади Укра-
їни, інкрустована в наукову оповідь відповідно до 
хронології їх заснування, що додає наочності та 
індивідуалізації регіональній динаміці мистецької 
освіти.

Думка справжнього науковця рухається за 
принципом розгортання спіралі: початкова ідея-ви-
ток залишається стрижнем, а мисленнєвий пошук 
постійно розширює інформаційне поле, залучаючи 
нові контексти й виміри та поглиблюючи на ново-
му витку суттєві думки попередніх роздумів. Свою 
“наукову спіраль” продовжує розгортати С.М. Вол-
ков. У одній з нових робіт він, залишаючись у “полі 
тяжіння” культуротворчої проблематики мистець-
ких і освітніх процесів, звернувся до актуальної 
теми — вивчення сучасних модусів дитячої суб-
культури (Volkov, 2017). І це симптоматично, адже 
за твердженням дослідника, “мистецька освіта 
була й до сьогодні залишається органічною, невід-
дільною і самостійною частиною феномену куль-
тури України. Вона функціонує в полі проблем 
таких систем організації людської діяльності, як 
мистецтво, освіта, культура, є органічно вписаною 
в соціокультурну сферу і своє основне завдання 
— виховання освіченої, духовно багатої людини, 
особистості — вирішує власними, притаманними 
тільки їй засобами” (Volkov, 2010, 211).

Узагальнюючи значення досліджень доктора 
культурології, професора С.М. Волкова для сучас-
ної української культурологічної науки, доречно 
звернутися до важливого зауваження академіка 
Ю.П. Богуцького про те, що в них “запропоновано 
новий напрям вітчизняного наукознавства, а саме: 
історію мистецької освіти” (Volkov, 2010, 7). Пер-
спективність цього напряму демонструє сучасна 
культурна ситуація, у якій відбувається пошук но-
вої парадигми мистецької освіти, що має поєдна-
ти унікальну національну традицію з провідними 
європейськими досягненнями. Успішність пошу-
ку — у ґрунтовному аналізі історичного досвіду, 
який відкриє шлях для правильного сучасного ви-
бору. 
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Аннотация. Статья посвящена научным исследованиям доктора культурологии, профессора Сергея 
Михайловича Волкова. Очерчен круг научных интересов, представлен обзор основных работ в хронологической ди-
намике. Акцентировано внимание на методологических принципах научной деятельности, связанных с региональной 
культурологией. Обобщен опыт исследователя в коммуникации с учеными-культурологами Института культуроло-
гии НАИ Украины с точки зрения институциональной процессуальности формирования культурологической мысли 
в Украине. Подчёркнут вклад С. М. Волкова в изучение динамики институализации художественного образования 
в Украине ХХ–ХХІ вв.
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Summary. The article is devoted to the coverage of the scientific work of a doctor of cultural studies, Professor Serhii 
Volkov. The experience of the combination of administrative regulation and scientific search of the academic secretary (from 
2008 to 2015) in the context of forming of the image of a scientific institution — the Institute of Cultural Studies of the 
Ukrainian National Academy of Sciences in the initial stage of activity is revealed.

The problem of combining the scientific interests of the scientist with the study of the socio-cultural space of the country, 
socio-cultural systems and cultural and artistic practices, in particular, artistic education, with managerial pragmatism 
of the administrator in creating a positive scientific image of the first organization in Ukraine, which statutory task was to 
develop a new science — Cultural Studies is explored. 

The article shows how the prognostic line of scientific research of S. M. Volkov in the study of historical-cultural and 
artistic-educational processes that took place in the 20th century in various regions of Ukraine and the related activity of the 
Institute of Cultural Studies at the stage of the organization decade anniversary has taken a definite shape. 

The author analyses the path of the researcher's return, which for a decade remained in the field of culturological 
problems of artistic and educational processes, to conduct a fundamental study related to the study of the modus of modern 
subcultures, in particular, the children's subculture.

The experience of S. M. Volkov in the communication with scientists — culturologists of the Institute of Cultural Studies 
of the National Academy of Sciences of Ukraine from the point of view of the institutional procedurality of the formation of 
cultural thought in Ukraine is generalized. The circle of scientific interests is outlined, main works in chronological dynamics 
are considered. The emphasis is placed on the methodological principles of scientific activity related to regional culturology. 
The contribution of S. M. Volkov to the study of the dynamics of institutionalization of artistic education in Ukraine in the 
XX-XXI centuries is emphasized.

Keywords: culturological thought, institutionalization of cultural studies, regional cultural studies, research of the 
Institute of Culturology of the National Academy of Sciences of Ukraine.
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НАУКОВИЙ ДОРОБОК 
АКАДЕМІКА ВАСИЛЯ ШЕЙКА В ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Анотація. Розкрито внесок В. М. Шейка — провідного українсь-
кого вченого-культуролога, одного з ідеологів та лідерів культуроло-
гії як наукової й навчальної дисципліни, культурологічних студій і на-
укових шкіл культурологічного профілю України — у розвиток нового 
дисциплінарного знання, проаналізовано науковий доробок вченого.

Аналіз наукової творчості В. М. Шейка доводить: за загальни-
ми критеріями оцінки наукових показників вчений належить до ви-
сокопродуктивних дослідників з широкою науковою проблематикою, 
його праці мають найвищий рейтинг посилань і цитувань у галузе-
вому науковому й освітньому просторах. Праці культурологічного 
спрямування є своєрідною візитною карткою вченого, презентують 
особистість В. М. Шейка як яскравого представника вітчизняної ін-
телектуальної еліти.

Ключові слова: культура, культурологія, мистецтво, науко-
ва діяльність, освітня діяльність, наукові публікації, В. М. Шейко, 
Харківська державна академія культури, Національна академія 
мистецтв України.

Постановка проблеми. Українська культурологічно-
мистецька школа відома своїми славетними традиціями, сут-
тєвими науковими й освітніми здобутками за межами України. 
Її плідному розвиткові сприяють як неформальні та формаль-
ні творчі об’єднання дослідників-однодумців, послідовників 
теоретичних парадигм, концепцій, поглядів знаного лідера-
засновника, так і непересічні вчені-особистості, котрі не лише 
активно продукують та реалізують власні креативні ідеї, зба-
гачують новим знанням науку, а й успішно здійснюють підго-
товку нових поколінь фахівців і науково-педагогічних кадрів, 
ефективно презентують у світовому науковому просторі творчі 
надбання українських вчених.

Активний розвиток культурологічної думки в Україні 
ХХІ ст. пов’язаний зі створенням у 2008 р. Інституту культу-
рології Національної академії мистецтв України (НАМ Украї-
ни). Його перші фундаментальні дослідження зумовлені іде-
ями В. М. Шейка щодо вивчення місця України як держави 
в глобалізованому світі, глобалізаційних процесах світового 
цивілізаційного поступу (Sheiko, 2001; Sheiko, 2011).

Як провідний науковий співробітник Інституту культуро-
логії НАМ України з перших днів роботи цієї наукової уста-
нови В. М. Шейко, відомий в Україні й за кордоном вчений, 
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тоді член-кореспондент Академії мистецтв України 
(нині Національної академії мистецтв України), став 
керівником фундаментального дослідження “Куль-
тура України: історико-культурологічні виміри”. 
Він послідовно презентував свої гіпотези науковій 
спільноті в численних дослідженнях, присвячених 
означеній темі, долучившись до участі у формуванні 
змісту фундаментальних наукових досліджень ново-
утвореного Інституту культурології в Україні.

Його наукові результати студіювання сучасних 
культуротворчих процесів оприлюднені в числен-
них статтях: “Еволюція культурологічно-філософ-
ських основ компаративістики в процесах між-
культурних зв’язків народів світу” (Sheiko, 2011), 
“Культурологія та компаративістика: методологічні 
трансформації” (Sheiko, 2011), “Літературно-ху-
дожні об’єднання України в роки незалежності” 
(Sheiko, 2012), “Еволюція й культура в добу гло-
балізації” (Sheiko, 2012), “Формування моделі осо-
бистості та постулати психоаналізу З. Фрейда” 
(Sheiko, 2012), “Формування об’єднань художників 
України у 20-х роках ХХ ст.” (Sheiko, 2012), “Ево-
люція провідних літературних об’єднань України у 
20-х рр. ХХ ст.: культурологічний аспект” (Sheiko, 
2012), “Культурологічно-компаративістські прин-
ципи формування глобалізаційного культурного 
простору” (Sheiko, 2010), “Культура незалежної 
України й еміграція: стан та перспективи” (Sheiko, 
2010), “Наука та освіта незалежної України: куль-
турологічний вимір” (Sheiko, 2010), “Культуроло-
гічні аспекти компаративістики й діалог культур: 
стан та перспективи” (Sheiko, 2010), “Історико-
культурологічні аспекти української літератури 
(кінець ХІХ — початок ХХІ ст.)” (Sheiko, 2001), 
“Культура та глобалізація: компаративістський 
аналіз” (Sheiko, 2009), “Культурологічні транс-
формації в сучасній Україні: стан та перспективи” 
(Sheiko, 2009), “Процеси інтеграції в європейський 
освітній простір в Україні” (Sheiko, 2009), “Форму-
вання концептуальних основ глобалізації як соціо-
культурного явища” (Sheiko, 2009), “Комунікативні 
соціально-культурні зв’язки України з ЮНЕСКО 
(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)” (Sheiko, 
2009), “Формування інформаційного простору та 
зовнішньої культурної політики України в роки не-
залежності” (Sheiko, 2010), “Літературні періодич-
ні видання України в роки незалежності: культуро-
логічний аспект” (Sheiko, 2009), “Культурологічно-
глобалізаційні процеси в сучасному інформаційно-

му полі України” (Sheiko, 2009) тощо.
В. М. Шейко в 2008 р. як член-кореспондент 

НАМ України в якості проекту ініціював науково-
дослідну тему “Культура України: історико-
культурологічні виміри”, пов’язану з трансформа-
ційними процесами в суспільстві, що вможливило 
статусність цього задуму як одного з основних прі-
оритетів вивчення вітчизняної культури.

У чотирьох фундаментальних монографіях 
В. М. Шейка, створених у межах проекту, “Культура 
та цивілізація в історико-культурній думці України 
в добу глобалізації” (Sheiko & Aleksandrova, 2009), 
“Еволюція художніх і літературних об’єднань Укра-
їни: історико-культурологічний вимір” (Romanenko 
& Sheiko, 2008), “Філософія української національ-
ної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культуроло-
гічний аспект” (Sheiko & Lievina, 2009), “Культура 
України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі 
(історико-методологічні аспекти)” (Sheiko, 2011), 
у понад 60 наукових статтях і 100 інших наукових 
публікаціях актуалізовано основну проблематику 
означеної теми.

Монографія “Еволюція художніх і літературних 
об’єднань України: історико-культурологічний ви-
мір: монографія” (Ганна Романенко, Василь Шей-
ко) (Romanenko & Sheiko, 2008) стала першим у 
вітчизняній історико-культурологічній і мистець-
ко-літературній сферах узагальненим аналізом 
процесів зародження та трансформації мистецьких 
і літературних об’єднань України в історико-куль-
турологічних вимірах. Саме в ній науковці творчо 
осмислили взаємодію, взаємовплив художньо-лі-
тературних об’єднань з фундаментальними про-
цесами духовного розвитку українського народу з 
давнини до сучасності. Під час розгляду історико-
культурологічних парадигм автори монографії ви-
користовували різноманітні методологічні підходи, 
зокрема синергетичний.

Завдання розроблення НДР “Культура Украї-
ни: історико-культурологічні виміри” потребува-
ло ґрунтовного аналізу таких ключових понять, 
як “культура” та “цивілізація”. Саме ці проблеми 
досліджено в наступній монографії “Культура та 
цивілізація в історико-культурній думці України 
в добу глобалізації: монографія” (Василь Шейко, 
Марина Александрова) (Sheiko, 2009), присвяченій 
еволюції історико-культурологічної думки України 
від середини XVIII до початку ХХІ ст. На основі 
фундаментального історико-культурологічного ма-
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теріалу висвітлено генезис і трансформацію циві-
лізаційних проблем культури в добу глобалізації. 
Визначено роль культури в розвитку цивілізації, 
охарактеризовано методологічні можливості си-
нергетичної парадигми в розгляді історико-філо-
софської думки України. У монографії формування 
дефініцій “культура” та “цивілізація” в добу гло-
балізації розкрито на основі детального розгляду 
творчості видатних представників історико-культу-
рологічної думки. Водночас показано еволюцію іс-
торико-теоретичних підвалин української культури 
в глобалізаційно-культурологічних вимірах.

Важливим дослідженням фундаментальної 
теми “Культура України: історико-культурологічні 
виміри” став вихід друком монографії “Філософія 
української національної ідеї та Микола Хвильо-
вий: історико-культурологічний аспект” (Василь 
Шейко, Валерія Лєвіна) (Sheiko, 2009), у якій на 
основі багатьох джерел висвітлено концептуаль-
ні засади філософії української національної ідеї, 
еволюцію якої проаналізовано на творчому дороб-
ку одного з фундаторів національного модерну — 
Миколи Хвильового. З’ясовано формоутворюючу 
роль культури в трансформації філософії україн-
ської національної ідеї. Розкрито особливості її 
розвитку в Україні середини ХІХ — першої трети-
ни ХХ ст. Особливістю розвідки є історико-куль-
турологічна інтерпретація обраної проблематики. 
Значна увага приділяється модерному етапові ево-
люції української національної ідеї загалом та її 
екстраполяції на творчий доробок М. Хвильового. 
Ґрунтовно проаналізовано модерний етап еволюції 
української національної самосвідомості.

Завершальним результатом дослідження вказа-
ної тематики став вихід друком монографії “Куль-
тура України в глобалізаційно-цивілізаційному 
вимірі (історико-методологічні аспекти)” (Василь 
Шейко) (Sheiko, 2011), у якій на основі багатьох 
джерел проаналізовано концептуальні засади як 
традиційних, так і сучасних проблем історії, теорії, 
становлення та розвитку культури України в кон-
тексті еволюції світової культури та глобальної ци-
вілізації. Акцентовано на сталих та порівняно но-
вих історико-методологічних аспектах трансфор-
мації цивілізаційних проблем української культури 
в добу глобалізації. З’ясовано формоутворюючу 
роль культури у визначенні рівня цивілізаційного 
розвитку та міжнародних зв’язків України. Висвіт-
лено основні напрями розвитку культури новітньої 

України в загальносвітовому контексті. Розкрито 
розвиток історико-теоретичних основ вітчизняної 
культурології в глобально-цивілізаційному аспекті. 
Проаналізовано кризові явища сучасної культури 
та цивілізації, окреслено можливості їх подолан-
ня. Фактично ця монографія стала своєрідним на-
уковим підсумком завершального етапу вказаного 
дослідження. Саме на неї було подано в наукових 
журналах декілька позитивних рецензій, зокрема й 
зарубіжних учених.

На основі оприлюднених матеріалів дослі-
дження підготовлено й видано друком кілька під-
ручників та навчальних посібників з української 
культури та культурології. Саме вони являли собою 
освітньо-професійну апробацію дослідження.

Наукові ідеї В. М. Шейка набули поширення в 
статтях, опублікованих у таких виданнях, як “Ві-
сник Книжкової палати”, “Вісник Харківської дер-
жавної академії культури”, “Культурологічна дум-
ка: щорічник наукових праць” Інституту культуро-
логії НАМ України, “Культура України” — збірник 
наукових праць Харківської державної академії 
культури тощо.

Дослідження В. М. Шейка, виконані в Інституті 
культурології НАМ України, підтвердили, що гума-
нітарна наукова думка останніх років, її соціальна 
значимість і актуальність багато в чому залежать 
від ступеня та глибини дослідження таких знакових 
для людства феноменів, як “Культура”, “Глобаліза-
ція”, “Цивілізація”. Подальший розвиток указаних 
явищ уможливлює еволюцію сучасної спільноти.

Здійснений вченим ґрунтовний науковий ана-
ліз культурологічних соціальних трансформацій, 
зумовлених процесами цивілізаційної глобалізації, 
засвідчив, що суттєві всеохоплюючі транснаціо-
нальні глобалізаційні процеси, які не передбача-
ють залучення до загального цивілізаційного роз-
витку різноманітних націй та народів, їх культури, 
об’єктивно сприяють зростанню факторів загаль-
нолюдської уніфікації й водночас — посиленню 
процесів супротиву націй, народів та їхніх культур 
в умовах глобалізації.

Висновки вченого за темою фундаменталь-
ного наукового дослідження “Культура України: 
історико-культурні виміри” з колективом науков-
ців-культурологів Інституту культурології НАМ 
України розкривають трансформаційні зміни у 
свідомості людини, що призвели до кризи люд-
ства на межі другого й третього тисячоліть. Най-
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глибше зрозуміти причини й масштаби цієї кризи 
можливо, насамперед, через дослідження минуло-
го й сучасного стану макроцивілізаційної системи 
й, передусім, кінця ХІХ — початку ХХІ ст., коли 
сформувалися та почали поширюватися глобальні 
цивілізаційні процеси (Afanasiev, 2010; Voropaieva, 
2011; Haievska, 2009; Haievska, 2010; Oliinyk, 2012; 
Oliinyk, 2010).

Визначальними чинниками подолання пробле-
ми розвитку цивілізації, як зауважують розробни-
ки НДР, є культура, наука, освіта та застосування 
новітніх інформаційних технологій. Адже від рів-
ня інтелектуалізації та гуманізації освіти й ви-
ховання багато в чому залежатиме майбутнє люд-
ства (Voropaieva, 2011; Haievska, 2010; Haievska & 
Slyvka, 2009; Dziuba, 2009; Lozko, 2010; Oliinyk, 
2009; Trach, 2010; Troielnikova, 2011).

Вчені Інституту культурології, осмислюючи на-
укову гіпотезу керівника фундаментального дослі-
дження В. М. Шейка, звертають увагу на те, що в 
радянські часи в Україні сформувалася імператив-
на педагогіка, орієнтована на “середнього” учня 
(студента). Кардинальні зміни в житті суспільства 
зумовили реформи в системі освіти. Парадигму 
освіти як індустрію освітніх послуг нині змінила 
нова система освіти як педагогічний процес, що 
безперервно розвивається. Не випадково нині так 
часто звертаються до проблем гуманізації осві-
ти (Sheiko, 2000).

Аналіз науково-педагогічних видань останніх 
років дозволив вченим стверджувати, що допо-
ки переважає застаріле уявлення про гуманізацію 
освіти тільки через її гуманітаризацію, тобто йдеть-
ся про просте збільшення в структурі навчального 
часу кількості гуманітарних дисциплін. На практи-
ці в Україні такий підхід не супроводжується до-
статнім коригуванням змісту основних предметів, 
що призвело до навчального перевантаження та 
зниження рівня загальноосвітньої та професійної 
підготовки фахівців у кінці ХХ ст.

На думку дослідників, основна вимога гумані-
зації освіти (усіх її рівнів) — формування світогля-
ду, важливою складовою якого має стати цілісне 
інтегроване знання, оскільки, зрештою, саме воно 
визначає культурний рівень людини, найповніше 
відповідає інтересам її глобального виживання. 
Саме цим і зумовлене висвітлення проблем цивілі-
зації через культуру та освіту (Sheiko, 2000).

Дослідження свідчить, що вже в середині 60 рр. 

ХХ ст. західні теоретики й методологи освіти ді-
йшли висновку: найважливіші проблеми суспіль-
ства можуть бути подолані, насамперед, через роз-
виток соціальних досліджень, які є передумовою 
подолання труднощів суспільного розвитку (Social 
Research and National, 1964). Однією з причин є іде-
ологія технократизму. У технократичній свідомості 
наука й технологія є символами необмежених мож-
ливостей, вони вважаються панацеєю, а людина 
уявляє себе таким собі Прометеєм, казковою істо-
тою з надзвичайними здібностями. Інакше кажучи, 
наука й технологія в технократичній свідомості на-
були вигляду своєрідних утопічних абсолютів. Тлу-
мачення гуманізації освіти як розкриття людської 
суті будь-якої науки свідчить, що системи освіти, 
виховання й культурного розвитку країни можуть 
успішно функціонувати лише за умов об’єднання 
зусиль представників усіх галузей знань.

Нині, за гіпотезою вчених, в Україні, як і в усьо-
му світі, будь-яка проблема потребує ґрунтовних 
знань з багатьох дисциплін, вимагає міждисциплі-
нарного підходу. Здатність осмислити ситуацію 
в цілісності та взаємозв’язку її складових є най-
важливішим, дійсно необхідним способом здо-
буття знань та усунення розриву між знанням як 
абстрактним узагальненням (типовий освітній під-
хід) і реальними умовами існування людей. Якщо 
до цього додати, що глобальні проблеми сучасності 
в будь-якій сфері діяльності актуалізували питан-
ня етики й культурного розвитку, стає зрозумілим 
об’єктивний інтерес до проблематики освіти в кон-
тексті культури й цивілізації.

Сцієнтистськи обмежений підхід у суспільній 
думці до науки негативним чином впливає як на 
природу, так і на суспільство. За подібного бачен-
ня довкілля не сприймається суб’єктом як таке, де 
діють лише “об’єктивні закони” й де кожний його 
елемент виконує певну задану функцію у велико-
му механізмі, реальному незалежно від чиєї б то не 
було свідомості. Світ для суб’єкта перетворюється 
на простір суб’єктивностей, які набули предмет-
ного вигляду, на обшир, де будь-якому елементо-
ві зовнішнього світу має відповідати чинник світу 
внутрішнього.

Постійне звернення пізнавальної активності 
до проблем становлення, функціонування та роз-
витку культури пов’язане, як відомо, із сутнісним 
прагненням людини до осягнення своєї природи та 
з необхідністю теоретично узагальненої й логіко-
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цілісної картини своєї історії (оскільки створен-
ня такої картини — необхідна умова раціонально 
осмисленого підходу до питання про перспективи 
культурно-історичного процесу). Як слушно заува-
жив Х. Ортега-і-Гассет, “<…> нам потрібно знати 
дійсну, цілісну історію, щоб не повернутися в ми-
нуле, а знайти вихід із нього” (Orteha-y-Hasset, 1989).

Крім того, культура як “світ людини” є тією 
універсальною “смислоутворювальною призмою”, 
крізь яку буття загалом може бути даним свідомості 
суб’єкта. Отже, вивчаючи способи культурогенезу, 
можна обґрунтувати взаємозв’язок між специфікою 
світосприйняття людини та конкретно-історичною 
“архітектурою” її “культурного буття”. Водночас 
без виявлення таких залежностей будь-яка філо-
софська онтологія (якщо вона претендує на науко-
вість) неможлива, оскільки остання не може бути 
культурно-іррелевантною: усі уявлення про “світ 
буття” є своєрідною “похідною” від форми та зміс-
ту “буття людини у світі”.

Сучасний етап розвитку культури характери-
зується багатьма кризовими феноменами й тен-
денціями (як національно-культурного, так і гло-
бального масштабу). Передусім, це так звана криза 
“технократичної домінанти” і, як її наслідок, еко-
логічна криза; дедалі загрозливіших масштабів 
набуває криза духовності загалом та її окремі про-
яви: дегуманізація суспільного буття, знецінення 
особистісних якостей людини, криза соціалізації 
особи, зниження соціально-рольової активності 
індивіда, девальвація інтелектуальної діяльності, 
глобальна освітня криза та ін. Одним із дієвих засо-
бів подолання такого культурно-критичного стану 
є логіко-філософська рефлексія історії культури та 
сучасного її етапу зокрема. Саме цим і зумовлена 
спрямованість дослідження на висвітлення про-
блем цивілізації через культуру.

Визнаючи об’єктом дослідження культу-
ру України, а предметом — історико-культуро-
логічні аспекти трансформації культури Украї-
ни в глобалізаційно-цивілізаційному контексті, 
В. М. Шейко разом із колективом Інституту 
культурології проаналізував еволюцію вітчиз-
няної культури в культурологічному контексті 
глобалізаційно-цивілізаційних процесів, обґрун-
тував концептуальні засади як традиційних, так і 
сучасних проблем історії та теорії становлення та 
розвитку культури України в контексті еволюції 
світової культури й глобальної цивілізації. У пра-

цях акцентовано на наявних та порівняно нових 
історико-методологічних аспектах трансформації 
цивілізаційних проблем української культури в 
добу глобалізації. З’ясовано формоутворювальну 
роль культури у визначенні рівня цивілізаційного 
розвитку та міжнародних зв’язків України. Висвіт-
лено основні напрями розвитку культури новітньої 
України в загальносвітовому контексті. Показано 
розвиток історико-теоретичних основ вітчизняної 
культурології в глобально-цивілізаційному вимірі. 
Проаналізовано кризові явища сучасної культури 
та цивілізації, окреслено можливості їх подолання.

Практично вперше в науковій думці в культу-
рологічних аспектах досліджено трансформацію 
історико-теоретичних засад культури України в 
контексті глобалізаційно-цивілізаційних процесів.

Результати дослідження суттєво збагатили на-
укову скарбницю духовного розвитку українсько-
го народу, оскільки вможливили проаналізувати 
розвиток вітчизняної культури в глобалізаційно-
цивілізаційних аспектах на принципово нових 
культурологічних засадах, які нині стали підґрун-
тям для подальшого розвитку вітчизняної культу-
рології. Вони широко використовуються, особливо 
в діяльності закладів вищої освіти. Г. О. Романенко, 
М. В. Александрова, Т. І. Гаєвська, О. С. Олійник, 
Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Троєльнікова та інші до-
слідники під науковим керівництвом В. М. Шейка 
опублікували 8 підручників та навчальних посіб-
ників з грифом Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України для студентів ЗВО України, а 
результати дослідження висвітлено в надрукованих 
близько 200 наукових працях, зокрема 4 моногра-
фіях та 60 статтях у фахових наукових виданнях 
(загальний обсяг — близько 400 друкованих арку-
шів).

Важливим показником наукової творчості 
В. М. Шейка є фундаментальні розвідки — моно-
графічні праці, підручники, навчальні посібни-
ки — 57 назв (10%), що не лише узагальнюють по-
передні знання, а відрізняються інформативністю, 
повно окреслюють авторитетну авторську позицію, 
цілеспрямоване обстоювання якої свідчить про ви-
сокий рівень сформованості вченого, здатного не 
лише якісно експертувати, а й успішно продукува-
ти власні креативні, методологічно виважені ідеї, 
робити їх доступними для широкого наукового й 
освітянського загалу. Серед основних можна назва-
ти дослідження: “Організація та методика науково-
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дослідницької діяльності” (1998, 2002 – 2006, 2008, 
2011), “Історія української культури” (2001), “Іс-
торія художньої культури” (1999 – 2004, тт. 1–12), 
“Історія української художньої культури” (1999, 
2003, тт. 1–2), “Культура. Цивілізація. Глобаліза-
ція” (2001, у 2 т.), “Історико-культурологічні аспек-
ти психоаналізу” (2001), “Формування основ куль-
турології в добу цивілізаційної глобалізації (друга 
половина XIX — початок XXI ст.)” (2005), “Ево-
люція художніх і літературних об’єднань України: 
історико-культурологічний вимір” (2008), “Історія 
української культури” (2009–2013), “Культура та 
цивілізація в історико-культурній думці України в 
добу глобалізації” (2009), “Філософія української 
національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-
культурологічний аспект” (2010), “Історія культури 
Слобідської України” (2011, 2012), “Культурологія” 
(2012), “Культура України в глобалізаційно-цивілі-
заційних вимірах (історико-методологічні аспек-
ти)” (2011), “Наукова творчість у галузі культуро-
логії і мистецтвознавства” (2016) та ін.

Зважаючи на семантичний склад публікацій, 
сфера наукових інтересів відомого дослідника є 
достатньо широкою, що пов’язано з гуманітарною, 
суміжною проблематикою. У науковому доробку 
В. М. Шейка загальноісторичні, джерелознавчі, на-
укознавчі, культурологічні, мистецтвознавчі, соціо-
комунікативні розвідки. У його публікаторській ді-
яльності чільне місце посідають праці, присвячені 
становленню та долученню до наукового простору 
України двох нових наукових галузей — “культуро-
логія” та “соціальні комунікації”. Науковець актив-
но публікує програмні матеріали на тему перспек-
тив розвитку вищої галузевої освіти і науки в Укра-
їні в контексті світової та європейської інтеграції та 
ін., подаючи в них власне професійне авторитетне 
бачення. 

Водночас, як свідчить аналіз тематичного спря-
мування його основних праць — численних моно-
графій, підручників і навчальних посібників, пріо-
ритетною в наукових інтересах дослідника можна 
вважати проблематику, умовно систематизовану в 
послідовності зменшення кількості книжкових ви-
дань: історія художньої культури (14); історія та 
теорія культури (13); наукознавство (9); культуро-
логія, історія української культури (8); вища осві-
та (6); інформатика (6); загальноісторична тематика 
(1). Тобто тематичний діапазон досліджень вченого 
розширюється аж до відкриття нових наукових на-

прямів: культура як цивілізаційна домінанта; гло-
балізаційні процеси в культурі та суспільстві; куль-
турологічні засади дослідження української куль-
тури й мистецтва; теоретико-методологічні основи 
вивчення проблем мистецтвознавства, традиційних 
і сучасних мистецьких практик тощо. 

Отже, у науковій творчості В. М. Шейка в ме-
жах означеного предметного поля можна виокре-
мити як стабільну, так і змінювану проблематику, 
яка постійно актуалізується завдяки наполегли-
вій праці вченого щодо продукування істинного 
знання. Загалом видовий і тематичний аналіз пу-
блікацій В. М. Шейка доводить, що його наукову 
творчість характеризують широка проблематика й 
жанрове розмаїття. Титульною можна вважати про-
блематику, присвячену дослідженню теоретико-
методологічних засад культурологічних розвідок.

Вивчення організаційно-фірмової структури на-
укового доробку В. М. Шейка засвідчило увесь пе-
релік періодичних і продовжуваних видань, у яких 
найчастіше публікує свої праці вчений; наукові 
зв’язки дослідника; ареал поширення авторських 
публікацій. Пріоритетними є фахові збірники на-
укових праць ХДАК “Культура України” (83 публі-
кації) та “Вісник Харківської державної академії 
культури” (36), наукові часописи “Вісник Книжко-
вої палати” (22) та “Український історичний жур-
нал” (15), науковий щорічник “Культурологічна 
думка” (8), часопис “Вопросы истории СССР” (6), 
збірник наукових праць “Вісник Харківського наці-
онального університету імені В. Н. Каразіна” (5) та 
ін. Загалом науковець співпрацює з багатьма про-
фесійними виданнями, зокрема сучасними україн-
ськими. Також він є головним редактором та/або 
членом редколегій більшості з них.

Важливим свідченням авторитетності вченого-
лідера, високого наукового потенціалу, дослідниць-
кої продуктивності, критерієм оцінювання ефек-
тивності наукової діяльності є показник цитування 
його праць вітчизняним і світовим науковим спів-
товариством.

Е-оприлюднення наукового доробку В. М. Шей-
ка розпочалося в 2015 р., коли на платформі 
GoogleScholar уперше розміщено його бібліоме-
тричний профіль, персональну веб-сторінку, сво-
єрідну візитну картку, тобто здійснено е-деклару-
вання результатів наукової діяльності вченого, 
що стали загальнодоступними у відкритому веб-
комунікаційному просторі й засвідчили його внесок 
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у науку, допомогли сформувати неупереджене уяв-
лення про інтелектуальний потенціал дослідника. 
Дата аналізу ресурсу — червень 2018 р.

На момент дослідження в GoogleScholar наявна 
інформація про 140 праць В. М. Шейка, що є лише 
невеликою частиною (24%) усієї кількості публіка-
цій вченого. Це, звісно, зумовлено значним запіз-
ненням оприлюднення наукового доробку автора у 
веб-просторі (2015 р.).

Аксіологічна структура публікацій дослідника 
за їх ціннісними характеристиками, що зумовлює 
диференційоване ставлення до них читачів, а також 
рейтинг цитувань його окремих праць, дозволяють 
виокремити найкращі праці, титульні твори, важ-
ливість яких визнана професійною спільнотою.

Найцитованішими працями науковця є мо-
нографія “Формування основ культурології в 
добу цивілізаційної глобалізації (друга половина 
ХІХ — початок ХХІ ст.)”, навчальний посібник 
“Історія української культури”, навчальний посіб-
ник “Культурологія”, монографії “Вища освіта в 
країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти”, “Ево-
люція художніх і літературних об’єднань України: 
історико-культурологічний вимір”, статті “Інфор-
маційна цивілізація: проблеми становлення і роз-
витку”, “Освіта в інформаційній цивілізації”, на-
вчальний посібник “Історія української художньої 
культури”.

Висновки. Таким чином, аналіз наукової твор-
чості В. М. Шейка доводить: за загальними крите-
ріями оцінки наукових показників вчений належить 

до високопродуктивних дослідників з широкою на-
уковою проблематикою, його праці мають найвищий 
рейтинг посилань і цитувань у галузевому науково-
му й освітньому просторах. Праці культурологічного 
спрямування є своєрідною візитною карткою вчено-
го, презентують особистість В. М. Шейка як яскра-
вого представника вітчизняної інтелектуальної еліти.

В. М. Шейко — ідеолог і визнаний лідер укра-
їнської, харківської культурологічно-мистецької 
школи, організатор та керівник першої в Україні 
кафедри культурології, ініціатор запровадження в 
Україні двох наукових галузей “культурології” й 
“соціальних комунікацій”, голова першої в Україні 
спецради із захисту докторських (кандидатських) 
дисертацій з культурології, президент Спілки куль-
турологів України, засновник і лідер власної на-
укової школи, головний редактор двох престижних 
фахових збірників наукових праць “Культура Укра-
їни” (серії: культурологія, мистецтвознавство) та 
“Вісник ХДАК” (серія: соціальні комунікації).

Визнанням наукових досягнень дослідника ста-
ло його обрання у 2002 р. членом-кореспондентом, 
а у 2017 р. — дійсним членом Національної ака-
демії мистецтв України зі спеціальності “Етика та 
культурологія”, нагородження срібною й золотою 
медалями “За багаторічну плідну працю в галузі 
культури” Національної академії мистецтв Украї-
ни, а також Української академії наук національно-
го прогресу, Почесною грамотою Верховної Ради 
України. В. М. Шейко — повний кавалер ордена 
“За заслуги” та ін.

1. Афанасьєв Ю. Соціальне призначення мистецтва як систе-
моутворювальний чинник національної художньої культури. 
Культурологічна думка : щорічник наук. пр. К.: Інститут куль-
турології Національної академії мистецтв України, 2010. № 1 
(2). С. 169–173.
2. Воропаєва Т. Формування спільної ідентичності громадян 
України в контексті інформаційної безпеки. Культурологічна 
думка : щорічник наук. пр. К.: Інститут культурології Націо-
нальної академії мистецтв України, 2011. № 3. С. 58–67.
3. Гаєвська Т. До традиції встановлення неробочих святкових 
днів в Україні (1900–2011 рр.). Культурологічна думка : щоріч-
ник наук. пр. К.: Інститут культурології Національної академії 
мистецтв України, 2012. № 5. С. 176–182.
4. Гаєвська Т. І. До змісту понять “свято”, “святок”, “святкува-
ти”. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худож-
ньої культури : зб. наук. пр. К.: Нац. акад. кер. кадрів культури 
і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2010. Вип. 25. 
С. 76–81.
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Summary. Vasyl M. Sheiko is a prominent Ukrainian culturologist, one of the founders and key specialists in culturology 
as a scientific school and academic discipline. The paper analyses V. Sheiko's scientific works and his contribution to 
the development of this new area of knowledge. 

The paper is concerned with the results of the fundamental research “Culture of Ukraine: a Historical and Cultural 
Survey” conducted under an academic supervision of V. M. Sheiko, one of the key specialists at the Institute of Culturology of 
the National Academy of Arts of Ukraine. The author emphasizes that the researcher has examined the historical and cultural 
factors of the transformations of Ukrainian culture in the globalization-civilization context for the first time in the Ukrainian 
science, has studied the issue of humanization of higher education in the discourse of culture and civilization, has contributed 
to the development of theoretical and methodological principles of culturology as a field of knowledge, educational speciality 
and academic discipline.

Analysis of the scientific work of V. M. Sheiko proves: according to the general criteria for assessing scientific indicators, 
the scientist belongs to highly productive researchers with a broad scientific perspective; his work has the highest rating 
of references and citations in the branch of scientific and educational spaces.  The works of culturological direction are a 
kind of a visiting card of the scientist, presenting the personality of V. M. Sheiko as a bright representative of the national 
intellectual elite.

Keywords: culture, culturology, art, science, education, scientific publications, V. Sheiko, Kharkiv State Academy of 
Culture, National Academy of Arts of Ukraine.

Nataliia Kushnarenko
The Scientific Contribution of Academician Vasyl Sheiko to the Development of Culturology in Ukraine

Аннотация. Раскрыт вклад В. Н. Шейко — ведущего украинского ученого-культуролога, одного из идеологов и 
лидеров культурологии как научной и учебной дисциплины, культурологических студий и научных школ культуроло-
гического профиля Украины — в развитие нового дисциплинарного знания, проанализирован научный вклад ученого.

Анализ научного творчества В. М. Шейко доказывает: по общим критериям оценки научных показателей уче-
ный относится к высокопроизводительным исследователям с широкой научной проблематикой, его труды имеют 
самый высокий рейтинг ссылок и цитирований в отраслевом научном и образовательном пространствах. Работы 
культурологического направления являются своеобразной визитной карточкой ученого, представляют личность 
В. М. Шейко как яркого представителя отечественной интеллектуальной элиты.

Ключевые слова: культура, культурология, искусство, научная деятельность, образовательная деятельность, 
научные публикации, В. Н. Шейко, Харьковская государственная академия культуры, Национальная академия 
искусств Украины.
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Научный вклад академика Василия Шейко в становление культурологической мысли в Украине
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

(ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНИ СУДАКОВОЇ)

Анотація. У статті розглядаються наукові дослідження та 
інтерпретації проблематики соціокультурних передумов цивілізо-
ваного розвитку людства Судакової В. М., доктора філософських 
наук, завідувача відділу Інституту культурології НАМ України — 
вченої, наукові інтереси та дослідницькі здобутки якої безпосеред-
ньо пов’язані з працею над темами фундаментальних досліджень, 
які проводить відділ соціології культури. Автором надається стис-
ла характеристика низки робіт В. Судакової за останні роки та 
зазначається наукова значущість її теоретичних напрацювань у 
дослідженнях культурного простору українського суспільства для 
соціологічного та культурологічного знання, сучасної соціогумані-
тарної науки. У статті зазначається концентрація наукового інте-
ресу вченої до проблематики формування й актуалізації стратегій 
глобальної інтеграції, поширення значення соціокультурних ціннос-
тей виразної гуманітарної спрямованості: цінностей солідарності, 
толерантності, миролюбства, ненасилля та конвенційності в ор-
ганізації цивілізованого суспільного співіснування.

Ключові слова: культурологічне дослідження, культурний про-
стір, культурні надбання, культуротворення, цивілізація, глобаліза-
ція, цінності, співіснування, інтеграція, мультикультуралізм.

У цивілізаційному вимірі людських спільнот, як визнача-
ють його сучасні дослідники, суттєвими й обов’язковими є два 
важливих аспекти: інституційне регулювання сфер соціально-
го життя й культурна артикуляція світу, тобто інтерпретаційна 
складова у сприйнятті та поясненні наслідуваного й мінливого 
соціального порядку. Фундаментальним інструментом куль-
турної артикуляції світу, її інтерпретаційним орієнтиром є цін-
ності, що слугують смисловим обґрунтуванням культурного 
виробництва, спрямованості преференційного людського мис-
лення, керованого образами того, чого варто бажати і що має 
бути. Цінності, як і більшість культурних імплікацій, є доволі 
міцними конструкціями, що не піддаються швидкоплинним 
змінам і являють собою сталий ментальний ресурс суспіль-
ства (Ruchka, 2018, 85). Хоча, стверджуючи це, варто врахову-
вати, що сучасні суспільства є утвореннями полікультурними, 
мають у своєму складі величезну кількість частин, об’єктів, 
сегментів, “горизонтів”, ціннісних систем, стереотипів і на-
станов. Культурологія або, радше, культурна антропологія як 
наука виокремлює для себе сферу духовного, змістовного, цін-
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нісного, символічного буття. Культура є суттю со-
ціального, і суспільство значною мірою є засобом 
її збереження й розвитку. Тому, безперечно, пошу-
ки науково обґрунтованих “шляхів” збереження й 
розвитку культури завжди цікавлять вчених, а саме 
культурологічні або культурно-антропологічні до-
слідження в українському науковому середовищі є 
конструктивними й результативними.

Важливим напрямом культурологічного аналізу 
є сфера соціальних комунікацій, що потребує ви-
вчення тенденцій і наслідків глобалізаційних про-
цесів, які породжують нові різноманітні форми 
суспільних взаємодій. Під впливом інноваційних 
інформаційно-технологічних змін посилюється 
глобальна конкуренція та різноманітні міжкультур-
ні конфлікти. Вони стимулюють розвиток нових 
форм соціальної напруженості та соціального на-
силля в сучасних полікультурних суспільствах. Ви-
никають і постійно продукуються ризики неперед-
бачених соціальних наслідків індивідуальної та ко-
лективної діяльності, дослідження яких, на думку 
багатьох відомих вчених, обумовлює необхідність 
розробки інноваційних концептуальних підходів 
до подальшого вивчення інтеграційного потенціа-
лу, ресурсів, детермінант розвитку глобального сві-
ту. Його специфіку зараз важливо розуміти не лише 
в концептуальних координатах усталеного розу-
міння як глобального символічного універсуму, 
який традиційно позначається поняттям “світова 
культура”. Новітній “просторовий поворот” (spatial 
turn) культурологічних досліджень, уважаємо, вар-
то пов’язувати з їхньою пізнавальною орієнтацією 
на вивчення функціональної ролі міжкультурних 
узаємодій та комунікацій, інтегральну сукупність 
яких і можна назвати глобальним культурним про-
стором.

Вочевидь, що ці дослідження також повинні бути 
певним чином змістовно пов’язані з концептуаль-
ною аргументацією практичної необхідності утвер-
дження та пропагування соціокультурних цінностей 
виразної гуманітарної спрямованості, без яких не-
можливе цивілізоване співіснування сучасних сус-
пільств. Такими цінностями є цінності соціальної 
солідарності, толерантності, збереження культурної 
спадщини та культурного різноманіття, а також вар-
тості мирного ненасильницького співіснування, які 
підтримуються конвенціональними нормами чин-
ної системи міжнародного права та миролюбними 
формами міжкультурних комунікацій.

Цей напрямок культурологічної проблематики, 
з безумовно суттєвим та соціально значущим смис-
лом, стає об’єктом дослідницької уваги Судако-
вої В. М. ще на початку її наукової кар’єри. Перша 
дисертація та значний доробок статей науковицібу-
ли присвячені визначенню потенціалу духовного 
виробництва як сфери породження смислів взаємо-
розуміння й практик упорядкування суспільного 
життя на засадах погоджень і договорів. 

У 90-ті роки ХХ століття відбулися важливі змі-
ни в європейському просторі — розпад Радянсько-
го Союзу, отримання Україною незалежності, змі-
на ментальних парадигм і світоглядних настанов. 
Реальністю тих часів стали глибока економічна 
криза й породжені нею явища безвідповідальнос-
ті лідерів, тотальної корупції, посилення бідності, 
злочинності, а також зростання соціального впли-
ву еміграційних і міграційних рухів, що призве-
ло до росту соціальної напруженості, конфліктів 
і навіть війни. Тому не випадково дослідницька 
увага В. М. Судакової в цей час була спрямована 
на вивчення фундаментальних умов запобігання 
міжкультурних конфліктів, практик погоджень, 
мультикультурних соціально-політичних проектів, 
визначення ненасильницьких форм протестів і бо-
ротьби. Реальна потреба визначення й концептуалі-
зації феномену ненасильницьких узаємодій, нена-
силля як суспільного й культурного явища заціка-
вила вчену. Судакова В. М. досліджує цю складну й 
у ті часи непопулярну проблематику й видає моно-
графію, а потім захищає докторську дисертацію на 
тему “Свобода і ненасилля в сучасному суспільно-
му розвитку” (Sudakova, 1996).

У монографії Судакова В. М. розглядає нена-
силля як одну із найважливіших культурних цін-
ностей суспільної організації. Варто зауважити, 
що в радянській соціогуманітарній науці феномен 
ненасилля, по суті, ототожнювався із примирен-
ням, безсиллям, слабкістю. Йому протиставлявся 
активізм, бунт, революційність, сила й насилля в 
різних формах. У свій час навіть М.-.Л. Кінг, якого 
звуть “апостолом ненасилля”, уважав принцип не-
насилля найбільш суперечливим у християнських 
вимогах до людей. А на теренах радянської науки 
ця проблематика викликала лише специфічний су-
против — не помічати, не визнавати як об’єкт нау-
кових досліджень, насмішки. У розвідці Судакової 
було знайдено важливі докази того, чому ненасил-
ля (як ідея, як принцип, як “рецепт”, як технологія) 
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не має необхідного потенціалу втілювання в прак-
тики суспільного життя. Зокрема, увага була скон-
цетрована на важливому питанні: що заважає кра-
сивій і корисній ідеї стати загальним правилом та 
вимогою, чому в східних культурах вона досі вва-
жається привабливою, у той час як у західному сві-
ті культивуються стандарти сили, агресії, насилля? 

На думку дослідниці, ці утаємничені, заховані у 
світ суспільної багатомірності питання торкаються 
неможливості суголосності ненасильницьких ви-
мог і тяжіння до свободи. Індивідуалізм, свобода 
й спрямованість на досягнення — є найважливі-
шими цінностями європейської культури, тому з 
великими труднощами в суспільстві закріплюється 
позитивне ставлення до ненасильницьких засобів 
досягнення й підтримки свободи. У цьому кон-
тексті важливими й інноваційними були зроблені 
Судаковою аналітичні розробки проблем концепту-
альної еволюції тематики свободи, альтруїстичної 
соціалізації, феномени героїзму й жертовності, іс-
торії ідеї та онтологізації ненасилля в європейській 
культурі, ненасильницького ресурсу традиційних, 
повсякденних практик, ненасильницьких засобів 
суспільного спротиву домінуючої влади.

Декілька статей у подальшому дослідниця при-
святила вивченню та розкриттю інтеграційного по-
тенціалу чинних культурних вимог до різних про-
явів і видів ненасильницької поведінки, активізації 
громадських об’єднань і спільнот на принципах 
погодженості, толерантності, конвенціональності. 

Наступний етап наукової діяльності В. М Суда-
кової пов’язаний із роботою в Інституті культуро-
логії Національної академії мистецтв України. Як 
завідувач відділу соціології культури В. М. Суда-
кова керує дослідженнями низки фундаменталь-
них тем: “Нові медіа у виробництві та трансляції 
художньої культури сучасних суспільств”, “Кон-
цепція і практика українського мультикультура-
лізму”, “Єдність культурного простору в контексті 
суспільних трансформацій”. За цей час вона бере 
активну участь у багатьох міжнародних та всеу-
країнських конференціях, публікує 20 наукових 
статей, у яких досліджується проблематика соціо-
культурних детермінант суспільних комунікацій у 
контексті забезпечення умов мирного співіснуван-
ня з врахуванням досягнень класичних, модерних і 
постмодерних наукових теорій, новітніх концепцій 
соціокультурних змін та культурного розвитку.

Так у статті “Концептуально-категоріальні за-

сади дослідження проблем культурної самооргані-
зації” (Sudakova, 2014) авторкою визначається та 
систематизується категоріальна система концептів 
культурного розвитку, культурної самоорганізації, 
процесів культуротворення. У сучасних соціоло-
гічних, філософських, культурологічних дискур-
сах накопичений величезний теоретичний масив, 
використання якого є необхідним для вивчення й 
розуміння суті, особливостей, функцій, потенціалу 
впливовості й ефективності культурної самоорга-
нізації в сучасних полікультурних суспільствах та 
дослідження ментальних утворень, які забезпечу-
ють самовизнання культур. У наукових контекстах 
плідно “працюють” спеціалізовані категорії, науко-
ві поняття, за допомогою яких можливе адекватне 
описання й визначення складних соціальних і куль-
турних утворень та процесів. Загалом вони форму-
ють спеціалізоване інноваційне поле перспектив-
ного наукового пошуку.

Автором зазначається, що концептуалізовані 
знання завжди спираються на категоріальні систе-
ми, у яких формується базове розуміння загально-
го й специфічного. Комплекс понять, які складають 
цю базу в контексті культурного простору, як до-
водить авторка, з часом потребують уточнення й 
оновлення. У статті виділяються та аналізуються 
найбільш евристичні сучасні парадигми, пізнаваль-
ний потенціал яких дозволяє з більшим ефектом 
використовувати базові поняття тематики культур-
ної самоорганізації. Це — теорія світ-системного 
аналізу, теорія комунікативної дії, ідея “культурної 
величі” та інші. Вчена наголошує також на зроста-
ючій методологічній “цінності” ідей геогенетичної 
та матеріально-ресурсної детермінації культурного 
життя, культурної спадкоємності та етнокультурної 
взаємозалежності. На підґрунті проведеного аналі-
тичного розгляду в статті пропонується визначен-
ня смислових залежностей понять категоріального 
ряду навколо терміна “полікультурність”. Цей пере-
лік містить поняття “культурні процеси”, “культур-
ні суб’єкти”, “культурна ідентичність”, “культурна 
самоорганізація”, “мультикультурний простір”. 
Варто також враховувати зростаюче методологічне 
значення термінів “ментальність”, “ментальні ре-
сурси”, “визнання” і, зрештою, поняття, які відо-
бражають реальні складові ментальних ресурсів 
задля забезпечення функціонування культурної 
самоорганізації, а саме: “культурно-символічний 
комплекс”, “традиційні засоби культурного впо-



253

АНАТОЛІЙ РУЧКАISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2019. №15 

рядкування”, “засоби культурної ідентифікації”, 
“ідеологічні комплекси” й “ціннісні системи”. У 
тексті пропонуються визначення низки понять, які 
є дискусійними. Мабуть, саме в цьому полягає зна-
чення подібних, у чомусь схоластичних, але важ-
ливих розробок.

Суттєвим у сучасному науково-теоретичному 
дискурсі є аналітичний розгляд феномену презен-
таційної діяльності, який представлений у статті 
“Культурні презентації як ресурс і стимул креа-
тивного потенціалу культури” (Sudakova, 2015). 
Ця стаття присвячена дослідженню презентацій 
як особливої сфери соціальних узаємодій, у який 
активно продукуються та оновлюються смислові 
зразки організації певних моделей поведінки та 
способів мислення через презентацію та самопре-
зентацію соціального суб’єкта в комунікативному 
просторі. Ці зразки стають безпосереднім підґрун-
тям, ресурсом і стимулом розвитку креативного 
потенціалу культури, чинником постсучасної орга-
нізації глобального соціального порядку. Авторка 
розглядає аналітичну історію досліджень феноме-
ну презентації, виявляє досягнення та обмеження 
психологічного підходу до вивчення презентацій-
них практик. У статті аргументується найбільша 
адекватність саме культурологічного розуміння 
явища презентації. Воно полягає, насамперед, у 
тому, що здатність самопрезентації, самопредстав-
лення є фундаментальною й субстанціональною 
властивістю людини, важливішою потребою знати 
про те, як тебе сприймають оточуючі та як зміню-
вати поведінку, щоб впливати на думки про себе 
в груповому або соціальному середовищі. Автор-
кою описуються сучасні технології презентаційної 
діяльності, структура презентаційної поведінки, 
виявляються новітні тенденції розповсюдження 
технік “показу” себе в медійних системах, нових 
медіа, соціальних мережах інтернету, феноменах 
селфі й дефіле тощо. 

У статті комунікативний простір визначається 
як сукупність презентацій, презентаційних образів, 
масок, картин; наголошується, що фактор інфор-
мованості в сучасному постмодерному суспільстві 
безпосередньо залежить від знання технологій та 
інструментів презентацій. Обґрунтовується потре-
ба аналізувати культурну презентацію як онтоло-
гічне явище, яке в дійсності є найпростішим сут-
нісним утіленням колективного життя людей, що 
породжує або закріплює ідентифікаційну єдність, 

задовольняє особистісну потребу зафіксувати на-
лежність до певної групи, і в цьому сенсі воно має 
фундаментальну особливість — бути інструмен-
том соціокультурної уніфікації. Авторка описує 
специфічні види презентаційних практик, виявляє 
суперечності та звертає увагу на ризикогенний ха-
рактер новітніх презентаційних технологій.

Наведені міркування дозволили науковиці ствер-
джувати, що презентація в системі суспільних 
зв’язків є культурною об’єктивацією особистісних 
або суспільних значень, усвідомлення яких поро-
джує “нові субстанціональності”. Значний еврис-
тичний потенціал містить доведення того, що пре-
зентаційна сфера концентрує й активізує креативні 
моделі поведінки й мислення. Зараз у цю сферу 
залучається велика кількість людей, фахівців, які є 
представниками особливої генерації. Це, переваж-
но, молоді люди. Специфіка їхньої праці спираєть-
ся на розвиток художніх, комбінаторних, креатив-
них здібностей. До того ж вони пов’язані з якісною 
комп’ютерною підготовкою, знанням іноземних мов, 
новітніх ігрових технологій. Їхній емоційний і ро-
зумовий стан потребує реалізації цінностей успіху: 
кар’єрного, матеріального, репутаційного. Це дуже 
важливі причини активності в пошуках нестандарт-
них підходів до показу себе, своєї групи, свого за-
мовника з метою вразити, здивувати. Це — специ-
фічна творчість, вона є більш легкою, більш масо-
вою, більш ігровою й більш технологізованою, вона 
реалізується в нових презентаційних практиках, які 
продукують нові (як позитивні, так і негативні) зраз-
ки й вимоги до розвитку креативних якостей.

Останнє десятиліття ХХІ століття посилює ува-
гу наукової спільноти до якісних змін у суспільстві. 
Прискорені темпи трансформації комунікативних 
процесів певним чином відображають новітні 
тенденції цивілізаційного розвитку: глобалізацію, 
віртуалізацію та медіалізацію соціального світу. 
Впливовими чинниками модернізації інформацій-
но-комунікативної сфери стають медіа-системи 
та їхнє сучасне розмежування на “традиційні” та 
“нові” медіа. Ця проблематика стає об’єктом на-
укового інтересу В. Судакової. Її стаття “Функці-
ональна специфіка соціальних медіа в процесах 
культуротворення” (Sudakova, 2016) присвячена 
виявленню ролі соціальних медійних систем у ко-
мунікативному середовищі сучасних суспільств, 
які в умовах посилення постіндустріальних соціо-
культурних змін і глобалізації стимулюють органі-
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зацію нових форм соціальних взаємодій, породжу-
ють специфічні прояви комунікативної активності. 
Соціальна взаємодія є субстанцією соціальності у 
вигляді раціоналізованої взаємодії — комунікації, 
а також емоційної взаємодії — спілкування. Саме 
в цих видах здійснюється зв’язок між людьми як 
суб’єктами взаємодії за допомогою інформаційних 
повідомлень.

Авторська увага концентрується на виявленні 
й визначенні структурних компонентів складного 
суспільного явища — сучасної медійної системи, 
яка сформувалася як спеціалізована інституціо-
нальна система мас-медіа. Вона утворює, формує 
особливе середовище навколо — інформаційно-
медійний простір. Аналітичний розгляд дозволяє 
визначити поняття медійного простору. Це сукуп-
ність органічно впорядкованих інституцій, відпові-
дальних за вироблення, збирання, обробку, оформ-
лення, передачу соціально/особистісно значущої 
інформації за посередництвом інформаційно-тех-
нологічних та інформаційно-речових комплексів, 
які впливають на соціальне середовище, представ-
ники якого здатні сприймати та розуміти інформа-
ційні повідомлення.

Характеризуючи медійний простір, авторка 
вирізняє чинники, які пов’язують медійну ауди-
торію, медійних акторів, медійні засоби передачі. 
Це — інформаційні повідомлення. Вони формують 
певне “поле” медійного буття з різними, у тому 
числі контроверсійними властивостями: запита-
ми на правдиву й брехливу інформацію, на про-
фесіоналізм і аматорство, на елітарний “продукт” 
і “продукт” масового споживання тощо. У процесі 
аналізу визначаються також контроверсійні функ-
ції медійних структур: інтегративна й конфронта-
ційна; об’єктивність і заангажованість; корпора-
тивні інтереси й суспільні; фактори, які додають і 
формують, та фактори, які відбирають і руйнують. 
Дослідження стверджує, що медійний простір є 
системою дуже складних феноменів, але цей про-
стір — результат культурних трансформацій, які 
потребують вивчення й суті, і розвитку, і режимів 
контролю.

У процесі розвитку соціальних систем інтен-
сивного характеру набувають швидкі зміни медій-
них систем. Вони розширюються й розділяються 
на окремі специфічні підсистеми. Однією із таких 
підсистем стали соціальні медіа. Саме соціальні 
медіа дедалі більше стають специфічним інтер-

активним культурним осередком та важливим 
компонентом повсякденного життя людей. Соціо-
культурна ідентифікація функціональних критеріїв 
медійних систем фіксує функціональні відмінності 
між традиційними та “новими” соціальними медіа, 
що дає змогу оцінити характер специфічних соціо-
культурних наслідків медійного впливу на сфери 
художніх, мистецьких, творчих процесів у куль-
турних середовищах. Саме це, на думку авторки, 
формує у просторі дослідницької уваги предметне 
поле, у якому соціальні медіа породжують продук-
тивні тренди креативності.

Треба зауважити, що в соціальних науках ар-
гументовано встановлено: якщо рівень соціально-
економічного розвитку країни є доволі високим, а 
соціальна нерівность не сягає драматичного рівня, 
імовірність закріплення гуманітарних цінностей 
зростає. Модернізація, яку можна інтерпретувати 
як становлення “нового цивілізаційного зразка”, 
формує вектор переходу від цінностей виживання 
до цінностей самореалізації подальшого людського 
розвитку (Ruchka, 2018, 86). Можна додати, що ста-
новлення такого зразка суттєвим чином залежить 
від конвенціональної природи суспільних відно-
син. Саме на цей аспект звертає увагу В. Судакова 
у своїй статті “Соціальні конвенції як смислові де-
термінанти процесу культурної самоорганізації” 
(Sudakova, 2016). У ній аналізується культурологіч-
на проблема смислового багатоманіття онтологіч-
них конвенційних детермінант процесу культурної 
самоорганізації в сучасних полікультурних суспіль-
ствах. Досліджується організаційно-функціональна 
роль базових культурних універсалій, субстанційна 
основа яких полягає в їхній здатності конвенційни-
ми вимогами регулювати суспільне життя в режи-
мах мирного співіснування. Авторка виявляє спе-
цифічні сфери, у яких акумулюється конвенційний 
досвід. Це — традиційний культурний комплекс, 
ідентифікаційні практики й ціннісні системи. 

Традиційний культурний комплекс розглядаєть-
ся як підсистема суспільного буття, яка на основі 
закріплених досвідом “норм-конвенцій” діє в ме-
жах “культурної моделі виживання”. Ця “модель” 
успадковується в процесах соціалізації. У статті 
також визначається конвенціональний потенціал 
ідентифікаційних практик. Автор підкреслює зна-
чущість культурологічного виміру в дослідженні 
ідентифікаційних практик, який дозволяє в обме-
женні прихованих явищ етнокультурного простору 
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розглядати такі цікаві конвенційні утворення: ети-
кет — як систему соціально легітимізованих норм 
та правил поведінки людей, який є дуже потужним 
інструментом соціальної регуляції; діалог — як 
мовленнєву, знакову взаємодію, як засіб здійснення 
комунікацій у полікультурному середовищі, який 
відповідає за смисл і якість інтеракції; випрошу-
вання — як узаємодію, що базується на порозумін-
ні й милосерді, як взаємини, які в повсякденності 
існують у якості неформальних відносин, визнача-
ючи певну “щільність” комунікації. 

У статті багато уваги приділяється аналізу цін-
нісних чинників конвенціональності та продуку-
вання конвенційних правил і практик. Зокрема, 
з’ясовані особливості впливу ціннісних систем на 
засоби запобігання конфліктності та процеси про-
дукування конвенціональних правил і практик. 
Авторка підкреслює роль культурних універсалій, 
у яких відображаються цінності життя, прав лю-
дини, честі й гідності, справедливості, працьови-
тості тощо. Одночасно попереджає про специфіку 
ціннісних настанов, яка полягає в тому, що саме 
вони дуже чутливі до суспільних змін і під впливом 
ідеологічних чинників можуть провокувати “цін-
нісні розколи”, породжувати ціннісні конфронтації, 
коли цінність людського життя прирівнюється до 
цінності загибелі, жертви, подвигу, саморуйнації; і 
коли цінність державної єдності може протистояти 
цінності права меншості на самовизначення тощо. 
Окрім того, дослідниця стверджує, що в ціннісних 
системах завжди зберігається специфічний кон-
венціональний ресурс. Це, наприклад, шанобливе 
ставлення до гідного ворога, допомога полоненим 
тощо. 

У висновках автор узагальнює логіку викла-
ду змістовних сюжетів від загальних категорій до 
їхніх онтологічних проявів, обґрунтовує тези сто-
совно важливості дослідження онтологічних влас-
тивостей культурної системи, атрибутом якої є кон-
венціональність — тобто здатність людської спіль-
ноти до самовпорядкованості своїх взаємозв’язків 
та відносин. 

У 2017 році В. Судакова видає статтю “По-
лікультурний світ як простір мультикультурних 
практик: проблема концептуалізації цінностей 
ненасильницького співіснування” (Sudakova, 2017). 
Цей доробок вона присвячує аналітичному роз-
гляду актуальної проблеми концептуальних визна-
чень універсальних соціокультурних категорій як 

теоретичної основи мультикультурних стратегій 
і практик у сучасному глобалізованому світовому 
просторі. Авторка виділяє й аналізує сутнісні озна-
ки та смислові характеристики понять мультикуль-
туралізму, конвенціональності, солідарності, толе-
рантності й ненасилля, які відображають комплекс 
фундаментальних регулятивних цінностей цивілі-
зованого співіснування індивідуальних та колек-
тивних суб’єктів суспільного життя. На підґрунті 
аналізу проблем і перспектив модернізації мульти-
культурних практик у статті фокусується увага на 
суперечливих наслідках ідеологізаціїі та політи-
зації концептів толерантності, солідарності, нена-
силля в умовах популяризації соціальних стратегій 
мультикультуралізму та практичних моделей забез-
печення мирного ненасильницького співіснування 
людей у полікультурних суспільствах.

Автором розглядається специфічне для сучасно-
го українського суспільства сприйняття “користі” й 
“проблемності” європейських вимог щодо муль-
тикультурного співіснування. У статті фіксується 
конфронтація культур, ідеологій, які спровокували 
масштабний збройний конфлікт і вкрай актуалізу-
вали пошук засобів його подолання. Дослідниця 
вважає, що використання існуючого політичного, 
соціального, дипломатичного досвіду встановлен-
ня миру можна посилити, залучаючи миротворчий 
потенціал саме універсальних культурних ціннос-
тей. Величезний ресурс ненасильницької інтеграції 
різноманітних соціальних спільнот міститься в тра-
диційних культурних практиках і “рецептах” спів-
життя українського народу. Розуміння суспільної 
значущості розвитку мультикультурних практик 
як фундаментальної онтологічної умови “культури 
миру”, як моделі збереження цивілізації має велике 
значення. У культурних “арсеналах” національних 
держав є досить дієві традиційні миротворчі нор-
ми, заповіді, вимоги, їх треба виявляти, транслю-
вати й застосовувати. Ці культурні надбання мають 
значну об’єднавчу силу.

На завершення авторка звертає увагу на нові 
“течії” в розвитку глобального культурного про-
стору, які пов’язані з транскультурними процеса-
ми. Сьогодні з’являються нові (колись латентні, а 
зараз наявні) явища: етикети, настанови, спокуси, 
потреби, а також речі, техніка, гаджети, які є одна-
ково значущими для різних культурних систем на 
планеті. Це — технологічні алгоритми й мови, ін-
формаційна, трансляційна й презентаційна техніка, 
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феномени моди й реклами, етикетні й моральні нор-
ми, культурні симулякри, стилі спілкування, екс-
клюзивна та професійна лексика тощо. Дослідниця 
доводить, що все це є сукупністю сучасних “гори-
зонтів розуміння” та “просторів взаємовизнання” 
культур, і невипадково зараз величезного значен-
ня набувають та розповсюджуються нові художні, 
мистецькі, літературні форми самовираження й 
самопрезентації, коли шоу і “життя-спектакль” су-
проводжують майже всі політичні, дипломатичні, 
торгові, наукові, освітні, спортивні події. У цей час 
медійні системи в різних видах формують псевдо-
реальність, яка захоплює всі суспільні підсистеми, 
коли “зображення” спотворює й закриває актуальні 
життєві смисли. Можна сперечатися навколо куль-
турної, художньої, гуманітарної цінності медійних 
видовищ, але загалом очевидним є те, що ці явища 
утворюють фундамент нової культури — культури 
глобальної єдності глобального “розмаїття”. 

Урешті решт слід також акцентувати на цікавій 
і актуальній проблемі, яка представлена в статті 
“Культурний простір та особливості його відтво-
рення в умовах глобалізації” (Sudakova, 2018). У 
цьому тексті представлені результати теоретичного 
дослідження, спрямованого на визначення умов і 
тенденцій розвитку взаємодій між індивідуальни-
ми та колективними суб’єктами суспільного жит-
тя в сучасному культурному просторі, а також на 
аналіз ціннісних детермінант відтворення цього 
простору в умовах глобалізації. Авторкою аргумен-
туються висновки щодо безпосереднього впливу 
культурної глобалізації на процеси формування в 
сучасних полікультурних суспільствах нових про-
явів соціальної напруженості; також розглядають-
ся проблеми концептуалізації понять культурного 

простору та простору культури й ідентифікації їх-
ніх базових онтологічних ознак. Дослідницею про-
стір культури визначається як сукупність культур-
но легітимізованих цінностей ненасильницького, 
мультикультурного співіснування, у той час як по-
няття “культурний простір” відображає різноманіт-
тя та функціональну специфіку культурних груп. У 
статті аналізується криза культурних детермінант 
зростання глобальної конкуренції, що посилює й 
специфікує нові прояви соціальної напруженості 
та актуалізує пошук умов і засобів підтримки со-
ціальної солідарності. 

Авторка 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 “інноваційно-
го”. У статті здійснена ідентифікація специфічних 
онтологічних ознак кожного типу та представлене 
обґрунтування їхньього інтегративного потенціа-
лу в контексті посилення практичної значущості 
творчої діяльності соціальних акторів, що реально 
сприяє збагаченню наявних культур та створенню 
унікальних технічних, технологічних, мистецьких 
та духовних “продуктів”.

Як керівник відділу В. Судакова є науковим 
редактором двох монографій за темами фундамен-
тальних досліджень, бере участь у наукових роз-
відках, які проводяться іншими відділами Інсти-
туту культурології, є членом вченої ради Інституту 
культурології, членом спеціалізованої вченої ради з 
захисту кандидатських та докторських дисертацій 
Інституту соціології НАН України, бере участь у 
опонуванні й рецензуванні наукових праць і звітів.
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Summary. The article presents the results of scientific researches and interpretations of the sociocultural prerequisites and 
the basic tendencies of the civilized development of the mankind which are reflected in the works by Valentyna Sudakova — 
the scholar, whose scientific interests and research achievements are directly related to the work on the fundamental studies 
of the department of sociology of culture. The brief description of the works, that were published in the recent years by V. 
Sudakova and the characteristics of the scientific importance of her theoretical ideas in the study of the cultural space of 
the Ukrainian society for sociological and culturological knowledge and for modern socio-humanities are presented by the 
author. The article emphasizes the concentration of scientific interest of the researcher to the problems of formation and 
actualization of global integration strategies, to the growing significance of the sociocultural and humanitarian values, 
such as: solidarity, tolerance, peaceful coexistence, nonviolence and conventionality in organization of the civilized social 
coexistence.

Keywords: cultural studies, cultural space, cultural achievements, cultural creativity, civilization, globalization, values, 
coexistence, integration, multiculturalism.

Anatolii Ruchka
Civilizational Values of Social Communication in the Globalized World (Research of Valentyna Sudakova)

Аннотация. В статье рассматриваются научные исследования и интерпретации проблематики социокультур-
ных предпосылок цивилизованного развития человечества Судаковой В. Н., доктора філософських наук, заведующей 
отдела Института культурологии НАИ Украины — ученой, научные интересы и исследовательские заслуги кото-
рой непосредственно связаны с работой над темами фундаментальных исследований, которые проводит отдел со-
циологии культуры. Автором представлена краткая характеристика ряда работ В. Судаковой в последние годы и 
отмечается научное значение ее теоретических идей в изучении культурного пространства украинского общества 
для социологического и культурологического знания, для современной социогуманитарной науки. В статье отмеча-
ется концентрация научного интереса исследовательницы к проблемам формирования и актуализации стратегий 
глобальной интеграции, роста значения социокультурных ценностей отчетливой гуманитарной направленности: 
ценностей солидарности, толерантности, миролюбия, ненасилия и конвенциональности в организации цивилизо-
ванного общественного сосуществования.
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ПРО СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЯК НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 
РОЛЬ ОЛЕКСАНДРА ГРИЦЕНКА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Анотація. У статті оглянуто основні аспекти історії ста-
новлення в Україні таких напрямів сучасної гуманітаристики, як 
міждисциплінарні культурні дослідження, методологічні аспекти 
аналізу культурної політики, дослідження популярної культури та 
культурних індустрій, трансформація національного культурного 
простору та культури пам’яті в умовах посткомуністичного сус-
пільства й глобалізації. Окрему увагу приділено ролі відомого культу-
ролога О. Гриценка в зазначених процесах становлення. 

Ключові слова: гуманітарні науки, культурні дослідження, по-
пулярна культура, аналіз культурної політики, культура пам’яті, 
символічний простір.

У другій половині ХХ століття у світовій гуманітаристи-
ці окреслився так званий культурний або ж культурологічний 
поворот (cultural turn). Соціологи, історики, перекладознавці, 
політологи, навіть економісти усвідомили, що саме культура, 
як неодмінне підґрунтя більшості процесів у людських спіль-
нотах, обумовлює головні відмінності цих процесів від при-
родних. Науковці історичної школи “Анналів”, прихильники 
мікроісторії та історії ідей зосередилися на процесах соціо-
культурної трансформації та змін у свідомості й уявленнях лю-
дей, а не на голосних політичних подіях, “королях і битвах”. 
Соціологи услід за М. Вебером пояснювали розвиток модер-
них європейських суспільств “протестантською етикою”, по-
літологи услід за Д. Беллом інтерпретували кризові явища в 
країнах Заходу “культурними суперечностями сучасного капі-
талізму”, а послідовники франкфуртської критичної школи, за 
Т. Адорно, віддавали мистецькому авангарду, а не зіпсутому 
споживацтвом робітничому класу, роль рушія революційних 
змін. 

Одним із наслідків цієї трансформації гуманітарної науко-
вої парадигми стала поява спершу у Великій Британії, а по-
тім і в інших країнах цілого напряму в гуманітарних науках, 
що мав принципово міждисциплінарний характер, культурних 
досліджень (cultural studies). Предметом культурного дослі-
дження могло стати практично будь-яке явище суспільного, 
економічного, політичного, духовного чи мистецького життя, 
але воно мало аналізуватися з різних боків, як явище культури 
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в антропологічному сенсі, тобто — з урахуванням 
його споживання та рецепції різними групами сус-
пільства, його репрезентацій у культурному житті, 
його впливу на ідентичності людей, на їхній спо-
сіб життя. Особливого значення за таких умов на-
бувало вивчення масових, популярних культурних 
практик, діяльності й впливу сучасних культурних 
індустрій, а також політики демократичної держа-
ви в культурній сфері. 

Однак усі ці нові й важливі інтелектуальні про-
цеси до початку 1990-х років фактично оминали 
Україну, її гуманітарні науки. Такі поняття (і яви-
ща, ними позначені), як “масова культура” чи “спо-
живацьке суспільство”, уважалися притаманними 
лише прогнилому капіталістичному Заходові, а 
культурна політика цілком належала до сфери ді-
яльності ідеологічних підрозділів правлячої Ком-
партії. 

Тож під кінець горбачовської “перебудови” в 
наших гуманітарних науках розпочався процес 
гарячкового наздоганяння. Молодий науковець і 
письменник Олександр Гриценко був одним із тих, 
хто вже в перші дні після розвалу СРСР, усвідо-
мивши цей інтелектуальний вакуум, почав активні 
зусилля, аби його заповнити власним науковим і 
творчим доробком. 

Зроблю невеликий відступ. Про людей, які 
одержали природничу освіту, але згодом перейшли 
на літературну чи мистецьку творчість або на гу-
манітарні науки, інколи кажуть, що вони не одра-
зу знайшли свій шлях. Із Олександром Гриценком 
було інакше: його змолоду цікавили різні сфери на-
укової та творчої діяльності, і до багатьох із них він 
зробив чималий та істотний внесок. Закінчивши у 
1980 році відділення економічної кібернетики Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка, О. Гриценко через кілька років захистив дисер-
тацію кандидата технічних наук за спеціальністю 
“Автоматизовані системи управління” (1987), а 
паралельно відбувалося його становлення як літе-
ратурного критика, поета й перекладача. Власне, 
й познайомився я з Олександром у 1980-ті не як з 
кібернетиком (хоч сам закінчив сусідній радіофі-
зичний факультет), а як з молодим письменником, 
вельми помітним на тлі оспівувачів “рідних лук” та 
“боротьби за мир”. І говорили ми з ним тоді в київ-
ських кав’ярнях чи в байдарковому поході саме про 
літературу й “перестройку”, яка відкривала шанси 
позбутися нарешті маразму комуністичної системи 

(хоч публічно, звісно, могло йтися лише про засу-
дження ексцесів сталінізму чи “застою”). 

 Майже одночасно із захистом дисертації О. Гри-
ценко видав першу збірку поезій “Карта будня”. 
Процитую власний тодішній відгук на ту книжку: 
“Молодий поет чи не вперше серед україномовних 
авторів зумів проникнути в стихію сучасного міс-
та з відсутньою масовою українською субкульту-
рою. Адже навіть найурбаністичніші наші поети, 
від шістдесятника В. Коротича до “вісімдесятниці” 
О. Забужко, жили в дуже умовному, витвореному 
переважно з культурологічної традиції місті, яке 
мало небагато точок дотикання з реальним сучас-
ним мегаполісом” (“Прапор”, №4, 1989). 

У ті роки О. Гриценко опублікував низку літе-
ратурно-критичних статей про творчість поетів-ві-
сімдесятників (літературного покоління, до якого 
він і сам належав), про українську літературу доби 
“Розстріляного Відродження” (М. Хвильового, 
М. Йогансена, В. Підмогильного, В. Винничен-
ка), про шістдесятників В. Шевчука, Д. Павличка, 
Б. Олійника. Полемічні статті О. Гриценка “Аван-
гард як традиція” (Grytsenko, 1989) та “Реалізм і 
реальність” (Grytsenko, 1989) мали чималий роз-
голос у тодішніх дискусіях про шляхи подальшого 
розвитку української поезії, звільненої від тиску 
цензури та панцира “соцреалізму”. У 1990 році 
О. Гриценка прийняли до Спілки письменників 
України за рекомендаціями І. Драча та М. Рябчука. 

Того самого року О. Гриценко перейшов пра-
цювати до впливового тоді літературного часо-
пису “Всесвіт” як редактор відділу критики. Він 
став помітним учасником кількох перекладацьких 
проектів, що їх здійснила Соломія Павличко (ви-
дання українських перекладів поезій Е. Дікінсон, 
Т. С. Еліота, Е. Е. Камінґса). Ці проекти мали на 
меті наблизити до українських читачів те багатство 
модерної західної літератури, про яке вони доти 
знали хіба що “з третіх рук”. Перекладав він також 
напівзабороненого за радянських часів О. Ман-
дельштама для збірки українських перекладів ро-
сійської поезії “серебряного века”, але через кризу 
книговидання вона побачила світ лише на початку 
ХХІ століття. 

У червні 1993 року ми разом із О. Гриценком 
прийшли працювати радниками міністра культури 
І. М. Дзюби (цікаво, що нашим колегою, який опі-
кувався музичним мистецтвом, став колишній чем-
піон України з боксу в надлегкій вазі й водночас — 
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знавець опери й симфонічної музики Андрій Кочур, 
син легендарного Григорія Кочура). Відтоді й на-
довго основною тематикою наукової та аналітичної 
діяльності О. Гриценка стала культурна політика, 
тим більше, що управлінська проблематика відпо-
відала його базовій освіті та попередній науковій 
роботі. Свою наукову кваліфікацію, а також свої 
знання культурної проблематики в різних країнах 
світу О. Гриценко збагатив завдяки стажуванням у 
Великій Британії (Університет Ворік, де ми разом з 
Олександром у вересні 1994-го вивчали британську 
культурну політику), Сполучених Штатах (стипен-
дія Фулбрайта в Університеті штату Пенсильванія, 
1997), у Центрально-Європейському університеті 
(Будапешт, 2000 та 2002 роки). 

У 1994-му підготовлений О. Гриценком по-
сібник “Культурна політика: концепції та досвід” 
(Grytsenko, 1994) був виданий Академією держав-
ного управляння і самоврядування (нині — НАДУ 
при Президентові України), але використовували 
його в навчальному процесі не лише в цьому виші. 

Прагматичний характер роботи в Міністерстві 
культури та складний, перехідний стан культури в 
Україні обумовили прикладний і водночас рефор-
маторський характер значної частини тодішнього 
інтелектуального доробку О. Гриценка. Ми разом 
підготували в 1994 році проект “Основних поло-
жень Концепції державної куль   турної політики 
України” (Grytsenko & Strikha, 1995). Через ради-
кальність окремих пропозицій цей проект викли-
кав бурхливу реакцію керівництва деяких творчих 
спілок (які тоді ще сподівалися, що з незалежніс-
тю зміниться тільки об’єкт оспівування, а обсяги 
державної винагороди та способи її отримання ли-
шаться ті самі). Та все ж цей проект ліг в основу 
урядового документа “Концептуальні напрями ді-
яльності органів виконавчої влади щодо розвитку 
культури” (затверджені Постановою КМУ № 675 
від 23.06.1997). 

Восени 1994 року О. Гриценко був призначений 
заступником директора новоствореного Україн-
ського центру культурних досліджень, покликано-
го не лише служити осередком аналітичного забез-
печення Мінкультури, а й стати майданчиком для 
розбудови вітчизняної наукової школи культурних 
досліджень, вивчення популярної культури, креа-
тивної економіки та культурної політики сучасної 
України. 

Після передчасної смерті першого директора 

УЦКД В. Подкопаєва (2002) О. Гриценко очолив 
Центр і був його директором до кінця 2012 року. До 
роботи в цьому науковому осередку він залучив ба-
гатьох відомих науковців та інтелектуалів з різних 
поколінь — В. Євтуха, М. Рябчука, С. Тримбача, 
О. Семашка, О. Ірванця, Є. Кононенко, Л. Таран, 
А. Андрес, М. Кушнарьову, І. Кузнєцову, В. Соло-
довника, О. Різника, І. Булкіну та інших. 

Певний час завідувати (за сумісництвом) лабо-
раторією методологічних основ культурної політи-
ки УЦКД і брати участь у багатьох наукових про-
ектах випало й авторові цих рядків. Характерною 
рисою роботи колективу УЦКД було створення 
неформальних дослідницьких команд, які спільно 
вели масштабні наукові розвідки й завершували їх 
колективними працями, об’єднаними справді спіль-
ним баченням предмету, а не лише формальною 
темою та спільною обкладинкою. Тематика дослі-
джень, що ними керував О. Гриценко, охоплювала 
не лише культурну політику України та інших єв-
ропейських країн, а й етнокультурне різноманіття 
та мультикультуралізм, популярну та масову куль-
туру, сучасні культурні індустрії, культуру повсяк-
дення, світську національну міфологію (так звану 
громадянську релігію) та інші актуальні напрями, 
котрі доти ніким (чи майже ніким) в Україні як слід 
не вивчалися. Унаслідок цих досліджень з’явилися 
й заслужили визнання в наукових і професійних 
колах колективні праці, що їх редактором-упоряд-
ником і ключовим співавтором був О. Гриценко: 
“Культурна політика: методологічні, правові, еко-
номічні проблеми” (Grytsenko (ed.), 1995), “Нариси 
української популярної культури” (Grytsenko (ed.), 
1998), “Культура в законі: стан та проблеми право-
вого регулювання культури в Україні” (Grytsenko 
(ed.), 1998), “Герої та знаменитості в українській 
культурі” (Grytsenko (ed.), 1999), “Роздержавлення 
в культурній сфері України” (Grytsenko (ed.), 2001), 
“Багатокультурність і освіта” (Grytsenko (ed.), 
2001), “Українська культура і європейська інтегра-
ція” (Grytsenko & Honcharenko & Myahka, 2007) та 
інші. 

Паралельно з цим О. Гриценко працював над 
монографічними науковими дослідженнями; пло-
дами цієї праці стали його книжки “Своя мудрість: 
Національні міфології та громадянська релігія в 
Україні” (Grytsenko, 1998), “Культура і влада: Тео-
рія і практика культурної політики в сучасному сві-
ті” (Grytsenko, 2000), “Пророки, пірати, політики і 
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публіка. Культурні індустрії й державна політика в 
сучасній Україні” (Grytsenko & Solodovnyk, 2003) 
(у співавторстві з В. Солодовником). 

Кожна з цих праць, по суті, стала піонерською 
у своїй тематиці для української гуманітаристики, 
а багато в чому ці книжки залишаються такими й 
по сьогодні. Зокрема, у книжці “Своя мудрість” 
була запропонована оригінальна концепція на-
ціональної міфології як сукупності акцептованих 
більшістю спільноти текстів, символів, ритуалів та 
цінностей “громадянської релігії” певної модерної 
нації, ґрунтована на працях Е. Дюркгайма, М. Елі-
аде, Р. Барта, а також на ідеях теоретиків бірмін-
гемської школи культурних досліджень Дж. Фіска 
й Дж. Хартлі. На підставі цієї концепції у книжці 
запропоновано огляд різних етапів і напрямів фор-
мування української національної ідеї, від “козаць-
кої міфології”, народництва й державництва — до 
сучасного ідеологічного (на думку автора, міфоло-
гізованого) різноманіття націоналізму, лівого попу-
лізму, прозахідного лібералізму тощо. 

У праці “Культура і влада” О. Гриценко, чи не 
вперше в українській гуманітаристиці, підсумував 
і узагальнив міжнародний та вітчизняний досвід 
теоретичного осмислення й прикладного викорис-
тання культурної політики, оглянув кількасотлітню 
історію взаємин між владою й культурою на укра-
їнських землях. 

Книжка “Пророки, пірати, політики і публіка” 
стала одним із перших монографічних досліджень 
розвитку сучасних культурних індустрій (кіно, 
книговидання, популярної музики) в незалежній 
Україні, а також доволі суперечливого досвіду дер-
жавної політики, котра була нібито спрямована на 
їхню підтримку та розвиток, але через концепту-
альну несистемність і низьку ефективність часто 
виявлялася гальмом для цього розвитку. 

На окрему згадку заслуговує аналітичний огляд 
“Культурна політика в Україні” (Kulturna polityka v 
Ukraini, 2007). У 2004 році міністр культури Укра-
їни Ю. Богуцький домігся долучення нашої дер-
жави до Європейської програми оглядів державної 
культурної політики країн-членів Ради Європи. 
Наступного року робоча група на чолі з О. Грицен-
ком розпочала підготовку Національного звіту про 
культурну політику України, а паралельно група 
експертів з кількох європейських країн знайомила-
ся зі справами в нашій культурі й готувала свій звіт. 
Наслідком роботи української групи став підсумок, 

що його опубліковано як згаданий вище аналітич-
ний огляд, а в травні 2007 року міністр культури 
України Ю. Богуцький успішно презентував На-
ціональний звіт про культурну політику України 
(Cultural Policy in Ukraine, 2007) на спеціальній се-
сії профільного директорату Ради Європи в Страс-
бурзі. 

Іншим важливим для української культури про-
єктом, до якого значний внесок зробив О. Грицен-
ко, стала кількалітня робота з розроблення, а по-
тім — із забезпечення прийняття Верховною Ра-
дою нового Закону України “Про культуру” (2010). 
Щоправда, у ході нескінченних міжвідомчих узго-
джень та “доопрацювань” цей закон втратив значну 
частину тих потенційно корисних нововведень, що 
передбачалися розробниками на початку. 

У 2008 році О. Гриценко став учасником між-
народного наукового проєкту “Між релігійною тра-
дицією, комуністичною спадщиною та культурним 
відродженням: транснаціональні аспекти культури 
пам’яті Центрально-Східної Європи”, що здій-
снювався Центром досліджень історії й культури 
Центрально-Східної Європи (GWZO) Ляйпцізько-
го університету (Німеччина) у 2007–2012 роках. 
Методологічним підґрунтям цього проекту була 
відома концепція культури пам’яті, обґрунтована 
й розвинена Яном Ассманом та Аляйдою Ассман. 
Внеском О. Гриценка до цього міжнародного про-
єкту стало дослідження символічного простору та 
культури пам’яті західноукраїнського міста Трус-
кавець, що розглядалися як поле багатолітньої 
конкуренції кількох урбаністичних і націєтворчих 
проєктів — польського, українського, русифікацій-
ного радянського. Ця праця, опублікована в підсум-
ковій колективній монографії учасників проєкту 
(Grytsenko, 2014), стала першою в цілій низці но-
вих масштабних наукових досліджень О. Гриценка 
з тематики культури пам’яті, політики пам’яті, а та-
кож трансформації символічного простору в різних 
містах України. 

Наступною помітною працею в цьому переліку 
стала монографія “Пам’ять місцевого виробництва. 
Трансформація символічного простору та історич-
ної пам’яті в малих містах України” (Grytsenko, 
2014). Вона виявилася фактично першим в Україні 
міждисциплінарним дослідженням процесів по-
страдянської трансформації культурної ідентич-
ності, культури пам’яті та символічного простору 
Центральної України, як ключового, але не раз 
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обійденого увагою регіону. Дослідження було здій-
снене на багатому матеріалі двох малих міст Чер-
кащини — історичної Звенигородки й заснованого 
вже по війні шахтарського Ватутіного (рідного міс-
та Олександра). У книжці глибоко проаналізовано 
історію формування міського простору обох міст, 
виникнення й розвитку локальних історичних нара-
тивів та пам’ятників, еволюцію місцевих ідентич-
ностей. 

У цій праці автор обґрунтував, а потім — прак-
тично втілив методологічні засади вивчення сим-
волічного простору міст та колективної пам’яті й 
ідентичностей місцевих спільнот на основі методів 
семіологічного аналізу міського простору й культу-
ри пам’яті, теорій національної та культурної іден-
тичностей. 

Наступну масштабну працю з тематики культу-
ри пам’яті та державної політики пам’яті О. Гри-
ценко здійснив уже працюючи в Інституті культу-
рології НАМ України. Вона одержала назву “Пре-
зиденти і пам’ять. Політика пам’яті президентів 
України (1994‒2014): підґрунтя, послання, реаліза-
ція, результати” (Grytsenko, 2017). 

Ця чимала монографія містить вичерпне за охо-
пленням матеріалу й переконливе за методологією 
та обґрунтованістю висновків дослідження форму-
вання, практичного втілення та прямих наслідків 
політики у сфері історичної пам’яті, що здійсню-
валась у період, коли президентами України були 
Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович. Застосовуючи 
дискурсивний аналіз великого масиву документів 
політики пам’яті, автор переконливо розкриває ви-
значені та неявні цілі цієї політики, її ідеологічне 
підґрунтя, тематичні й політичні пріоритети кож-
ного з трьох президентів, а часто — ще й інших 
важливих гравців на цьому політичному полі. Зі-
бравши й опрацювавши величезний масив інших 
джерел, автор проаналізував також практичну реа-

лізацію поставлених президентами завдань, оцінив 
їхні безпосередні наслідки та суспільну рецепцію, 
зокрема — у різних регіонах України. Як і в попе-
редній монографії, О. Гриценко запропонував ва-
гомий методологічний продукт — цілісну методо-
логію вивчення й оцінювання державної політики 
пам’яті, ґрунтовану на методології міждисциплі-
нарних культурних досліджень, аналізу суспільної 
політики, дискурсивного аналізу, а також на автор-
ському варіанті методу стратегічних дилем куль-
турної політики. 

Наступним етапом досліджень із цієї тематики 
стало започатковане Інститутом культурології НАМ 
України в 2018 році виконання науково-дослідної 
роботи на тему “Трансформація культури пам’яті 
сучасного українського суспільства”. У межах цієї 
теми, під науковим керівництвом О. Гриценка, здій-
снюється, зокрема, дослідження сучасної політики 
декомунізації в Україні як соціокультурного явища, 
численні проекти з відродження “втрачених видат-
них пам’яток” — як нерухомих (відбудова зруйно-
ваних храмів), так і нематеріальних (відродження 
втрачених мистецьких традицій і шкіл). 

Іншим напрямом, на якому О. Гриценко плідно 
працює вже протягом кількох років, опублікувавши 
низку наукових праць, є проблематика теоретично-
го моделювання культурного простору, зокрема — 
національного, та осмислення трансформаційних 
змін, що в ньому відбуваються в умовах глобалізо-
ваного світу (Grytsenko, 2016). 

Підсумовуючи, можу сміливо констатувати, 
що адекватно уявити становлення культурних до-
сліджень, аналізу культурної політики, досліджень 
популярної культури та культури пам’яті в сучасній 
українській культурології неможливо, не віддавши 
належного ролі в них Олександра Гриценка, який 
пройшов складну еволюцію від молодого кібернети-
ка й поета до провідного українського культуролога.
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Стриха Максим Витальевич
О становлении культурных исследований и анализа культурной политики как научных дисциплин: роль 
Александра Гриценко в этом процессе 

Аннотация. В статье предложен обзор основных аспектов истории становления в Украине таких направ-
лений современных гуманитарных наук, как междисциплинарные культурные исследования, методологические 
аспекты анализа культурной политики, исследования популярной культуры и культурных индустрий, процессов 
посткоммунистической трансформации национального культурного пространства и культуры памяти в условиях 
постсоветского общества, под влиянием глобализации. Особое внимание в статье уделено роли известного совре-
менного украинского культуролога и писателя Александра Гриценко в упомянутых процессах научного становления. 

Ключевые слова: гуманитарные науки, методология, культурные исследования, популярная культура, анализ 
культурной политики, культура памяти, культурные индустрии, семиотическое пространство.

Summary. The article offers an overview of major aspects of the process of formation of such contemporary humanitarian 
disciplines as cultural studies, studies in public cultural policy methodology, studies of popular culture and creative industries, 
studies in culture of remembrance (Erinnerungskultur), as well as studies in the post-communist transformation of national 
cultural space in Ukraine. Special attention is given to the prominent role of the culture theorist and author Oleksandr 
Grytsenko in this process, in particular, to the importance of his books in it. The earlier one, A Wisdom of Our Own: National 
Mythologies and Civil Religion in Ukraine (1998), was dedicated to cultural analysis of key elements of Ukrainian national 
mythologies (or rather, of the nation’s so-called civil religion), as manifested through works and careers of such prominent 
cultural and political personalities as Ukraine’s national bard Taras Shevchenko, his friends and colleagues Panteleimon 
Kulish and Mykola Kostomarov (regarded by many as the founding fathers of Ukrainian cultural populism), the scholars and 
left-leaning political activists Mykhailo Drahomanov, Serhii Yefremov, and Mykhailo Hrushevskyi, their conservative elitist 
opponents Waclaw Lypynski and Dmytro Dontsov, prominent Ukrainian ‘national Communist’ authors of the 1920s, Mykola 
Khvylovyi and Mykola Zerov, the intellectual leader of ‘the sixtiers’ cultural/civic movement Ivan Dziuba and others. 

Grytsenko’s best known books on public cultural policy, Culture and Power: Theory and Practice of Cultural Policies 
in Contemporary World (2000), and Prophets, Pirates, Politicians and the Public: cultural industries and public policies in 
Ukraine (2003) have been among the few scholarly works offering profound and balanced analysis of complicated processes of 
post-Soviet transformation in Ukraine’s cultural sector. His latest seminal works, Memory as Local Produce: Transformation 
of Symbolic Space and Historic Memory in Ukraine’s Small Towns (2014) and The Presidents and Memory: Memory policies 
of the Presidents of Ukraine 1994-2014: backgrounds, messages, implementation, results (2017), on the other hand, deal 
with various topical issues of Ukraine’s culture of remembrance and the state’s policies in this important field. 

Keywords: humanities, cultural studies, popular culture, cultural policy analysis, culture of remembrance, symbolic 
space. 
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Шановна громадо України!

Колектив Інституту культурології Національної академії мистецтв України
з глибоким сумом сповіщає, що 14 травня 2019 року пішов з життя

директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України,
віце-президент НАМ України, радник Президента України

БОГУЦЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ.

Суспільство України втратило видатного політика, досвідченого й висококваліфікованого дослідника-
культуролога, мудрого й толерантного керівника, авторитетну Людину! 

Присвятивши все своє життя служінню Україні, Юрій Петрович, як відданий і активний захисник ін-
тересів держави, свій талант керівника та організатора спрямовував на реалізацію стратегії гуманітарного 
розвитку країни, створення її позитивного іміджу у світі.

Вагомий особистий внесок Ю. П. Богуцького в становлення і розвиток Національної академії мис-
тецтв України та Інституту культурології НАМ України, розбудову галузі культури і мистецтва, наукове 
осмислення процесів динаміки самоорганізації культуротворення в Україні. 

Юрій Петрович упродовж усього свого життя був прикладом відданості справі, подвижництва в ро-
боті. Успішну реалізацію Юрієм Петровичем державних завдань неодноразово відзначали високими дер-
жавними нагородами України та іноземних країн.

Ми вдячні Юрію Петровичу за увагу та повагу до колег. Нам дуже не вистачатиме душевної щедрості, 
мудрості й оптимізму, порад, турботи, сміливих наукових задумів і планів нашого Директора! 

Працівники Інституту культурології НАМ України висловлюють
щирі співчуття родині та близьким Юрія Петровича Богуцького.

Світла пам’ять про Юрія Петровича завжди житиме в наших серцях.
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ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА БОГУЦЬКОГО — 
ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року на 67 році життя пішов у вічність директор Інституту культурології Національ-
ної академії мистецтв України, віце-президент НАМ України, радник Президента України БОГУЦЬКИЙ 
ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ.

Увесь його земний шлях — це служіння українській культурі, удосконалення механізмів державотво-
рення, створення та реалізація умов для ефективного функціонування сфери культури і мистецтва України 
в усій її присутності в українському континуумі і, зокрема, науки про культуру та людину в культурі — 
культурологію, які реалізовані в його успішному проекті — Інституті культурології НАМ України.

За десять років існування Інститут культурології Національної академії мистецтв України інституалі-
зувався як провідна наукова установа країни (за результатами акредитації НАМ України попередніх років) 
і органічно інтегрувався в гуманітарну галузь знань.

Особливості діяльності свого вдалого, перспективного проекту Юрій Богуцький бачив у реалізації ідеї 
розвитку культурологічної науки в Україні, яка поєдналася з черговою ревізією у науковому пізнанні. Її 
результатом стало формування нової української свідомості, нового стилю мислення та виникнення нових 
підходів щодо усвідомлення минулого та сучасності.

Як засновник інституції та незмінний її керівник і вчений, Юрій Богуцький розширив предметне коло 
культурології, орієнтуючись на поліваріантність у власних наукових пошуках та напрямах і стратегіях 
науковців Інституту. Його культурологічні дослідження (“Самоорганізація та динаміка культури та їх осо-
бливості в Україні”; “Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її 
дослідження” та інші), ініційовані ним дослідження Інституту культурології НАМ України останніх років 
(“Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи”; “Укра-
їнська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей”; “Культура України: 
історико-культурологічні виміри” тощо) презентують методи й методики, апробовані в гуманітарних на-
уках — історії, соціології, психології, мистецтвознавстві, філософії, і спрямовуються на удосконалення  
дисциплінарного інструментарію культурології як потенціал інтеграції до світової гуманітаристики.

У своїх дослідженнях він осмислює культурний процес із застосуванням понятійного апарату синер-
гетики, чим демонструє продуктивність своєї методології для діалектичного сприйняття та інтерпретації 
проблем соціальної самоорганізації українського суспільства як мультикультурного простору.

У наукових роботах Ю. Богуцького знаходимо розуміння докорінних змін у світових інформаційно-
комунікативних потоках, що пов’язане з новими тенденціями цивілізаційного розвитку й самоорганізації 
суспільства. Процеси самоорганізації в українському суспільстві постають одними з найбільш розкритих 
у його дослідженнях. Праці вченого актуалізують проблему самоорганізації як невід’ємну частку люд-
ського життя, заглиблюють у зміни, що відбуваються останнім часом у політичному, економічному, сус-
пільному житті України, а також фіксують історичні виклики, що супроводжують ці зміни. Його науковий 
погляд спрямовувався на вивчення механізмів комунікативної взаємодії та адаптації людини до нових 
умов соціокультурного середовища.

Таким чином, перспективи наукових досліджень Інституту культурології НАМ України були зорієнто-
вані на концептуалізацію теоретичної діяльності колективу, виходячи з інтеграційного підходу до культу-
рології в Україні як науки, що склалася на основі світових наукових трендів.

Волков Сергій Михайлович
доктор культурології, заступник директора
 з наукової роботи Інституту культурології 

Національної академії мистецтв України
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Трансформація культурологічних досліджень Інституту в останнє десятиріччя полягала в розкритті  
проблемного поля культурології за допомогою теоретичного аналізу й узагальнення емпіричних даних, 
соціологічних, історичних, етнографічних, мистецтвознавчих та інших методів дослідження із застосу-
ванням нових методологічних засад теорії цивілізаційно-інноваційних циклів та синергетичної парадигми 
соціокультурного спрямування. Вони розкривають сутнісні особливості сучасного буття культури, зокре-
ма, взаємодії у ньому традиційного й революційно-інноваційного, стійкого й історично мінливого тощо.

Наукова концепція Юрія Богуцького щодо подальших культурологічних досліджень Інституту перед-
бачала вивчення сукупності питань походження, функціонування та розвитку культури як специфічно 
людського способу життя, відмінного від світу живої природи. Перспективним завданням для науковців 
Інституту Богуцький Ю. П. уважав спрямування досліджень на вивчення більш загальних закономірнос-
тей розвитку культури, форми її прояву, присутності в усіх відомих науці культурах, а насамперед — куль-
турі України.

Присвятивши все своє життя служінню Україні, Юрій Петрович як самовідданий і національно свідо-
мий захисник інтересів держави віддавав свій талант керівника й організатора реалізації стратегії гумані-
тарного розвитку країни, створенню її позитивного іміджу у світі.

До останніх днів свого життя Юрій Богуцький залишався радником Президента України, перед тим 
перебуваючи керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президен-
та.

У 1991–1992 роках Юрій Богуцький обіймав посаду заступника міністра культури України, у 1992–
1994 роках — помічника президента України Леоніда Кучми з питань духовного відродження. З 1995 по 
1999 рік — радник, а згодом помічник Прем’єр-міністра України. З 1999 року стає керівником Управління 
з гуманітарних питань Адміністрації Президента України, а з 2001 року — керівником головного управ-
ління Адміністрації Президента з питань внутрішньої політики.

Обійнявши вперше посаду міністра культури і мистецтв України в червні 1999 року, Ю. П. Богуць-
кий тричі очолював Міністерство культури України: у 1999 році, у 2001–2005 роках, у 2006–2007 роках. 
Втративши портфель міністра після “помаранчевої революції”, Ю. Богуцький у 2006 році знову очолив 
Міністерство культури.

У грудні 2007 року Президент України Віктор Ющенко призначив Ю. Богуцького заступником голови 
Секретаріату Президента України.

У 2010 році він перебуває почергово на посадах радника Президента України, голови Державного 
комітету України у справах національностей і релігії та в кінці року призначається першим заступником 
міністра культури України. У 2013 році Юрій Богуцький стає радником Президента України — керівни-
ком головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України.

Ці біографічні факти свідчать про широкий простір державотворчої  діяльності Юрія Петровича Бо-
гуцького, простір — спрямований на розбудову гуманітарної сфери України — культури, мистецтва, на-
уки.

Ю. П. Богуцького проводжали в останню путь 17 травня 2019 року. Того дня до Національної філар-
монії України вклонитися пам’яті видатного державного діяча прийшли Президенти України різних ро-
ків  — Л. Кучма, П. Порошенко, члени уряду України, народні депутати, керівники національних творчих 
колективів, установ і закладів галузі культури, сотні мешканців Києва та делегації з різних регіонів Украї-
ни. Як людина небайдужа до проблем пересічних працівників галузі культури і мистецтва, Ю. Богуцький 
послідовно пропагував розвиток меценатства в Україні, надання благодійникам і представникам різних 
напрямів культури і мистецтва податкових преференцій. Він був прибічником зміцнення зв’язків з не-
державними творчими об’єднаннями та асоціаціями, ініціатором створення громадських експертних рад, 
декларував необхідність державної підтримки творчої молоді та працівників клубів і бібліотек.

Він ініціював створення іміджевих проектів, пов’язаних з презентацією української культури, усвідом-
люючи її мультикультурний характер.

Безперечно, вагомий особистий внесок Ю. П. Богуцького в становлення і розвиток української куль-
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тури, останніми діями якого можна вважати створення Інституту культурології НАМ України та Наці-
ональної академії мистецтв України, пов’язаний з розбудовою галузі культури і мистецтва, реалізацією 
державних завдань цієї сфери людської діяльності, що принесло йому славу найуспішнішого міністра 
культури України останніх десятиліть.

Наукові й державотворчі проекти Ю. Богуцького продовжуються у фундаментальних дослідженнях 
Інституту культурології та реалізуються у його виданнях.
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Президії
Національної академії мистецтв України

Дорогі колеги!

Від імені Президії Національної академії наук України та від себе особисто висловлюю 
глибокі співчуття у зв’язку з великою втратою, що спіткала дружню нам Національну академію 
мистецтв України, — смертю віце-президента НАМ України, директора 1нституту культурології 
НАМ України, академіка НАМ України Юрія Петровича Богуцького.

Нам дуже бракуватиме цієї надзвичайно енергійної, працьовитої та життєлюбної людини, 
кожен день якої був сповнений нових сміливих творчих планів і задумів. Він виконував свій 
обов’язок із честю та гідністю, що засвідчують довгі роки його роботи на відповідальних 
державних посадах.

У цей гіркий і скорботний час сумуємо разом із вами. Світла пам’ять про Юрія Петровича 
Богуцького назавжди збережеться у наших серцях.

3 глибокою повагою — Президент
Національної академії наук України, 
академік НАН України                                                                                              Б. Є. Патон
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Шановні друзі, усіх нас спіткала тяжка втрата.

Дуже сумно усвідомлювати, що перестало битися серце чесної та працьовитої людини, 
видатного українського політика, справжнього українського патріота, мудрого та принципового 
керівника — Богуцького Юрія Петровича, який усе своє свідоме життя віддав українській культурі 
та мистецтву.

Пішла з життя шанована, заслужена, знана в Україні та в усьому світі людина, котра заслуговує 
на найкращі слова поваги, чий внесок у становлення незалежної України важко переоцінити.

Держава завжди по праву довіряла йому найвищі національні посади — міністра культури і 
мистецтв України, директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, 
радника Президента України.

Юрій Петрович був людиною виняткової порядності та чесності, повним творчих сил та енергії. 
Як до рідного батька, за порадою та допомогою до нього зверталися тисячі працівників культури 
України — від потужного обласного закладу до маленького сільського клубу та бібліотеки. Для 
кожного він знаходив добре слово, простягав руку допомоги, втішав, вирішував найскладніші 
соціальні проблеми працюючої людини.

Світлий і незгасний спомин про його добрі земні справи назавжди залишиться в серцях усіх, 
хто його знав. Саме такі яскраві особистості складають основу національної гордості Украйни.

Сумуємо разом з рідними та близькими Юрія Петровича. Вічна та світла йому пам’ять.

3 глибоким сумом —
Голова Профспілки 
працівників культури України                                                                       Людмила Перелигіна
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3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.
4. Стаття має бути підписана всіма авторами й супроводжуватися авторською довідкою українською, російською 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 завданнями, 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 або в хронологічній послідовності.
Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело в переліку літератури, 
через кому вказується сторінка.
Обсяг статті — 20 000–30 000 друкованих знаків з пробілами (0,5–0,75 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 збірника й зовнішньому рецензуванню 
провідних фахівців за профілем та перевірці на оригінальність (антиплагіат).
• 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 в збірнику та в електронній версії на сайті. 

Звертаємо увагу!
З 1 вересня 2019 року матеріали для публікації можна буде надати через платформу Open Journal Systems, сайт 
www.icr.org.ua.


