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Анотація. Стаття присвячена аналізу фігури Третього в діалозі.
Третій інтерпретується крізь призму семіотики та компаративістики.
Застосовуються шість моделей Третього: позитивна онтологічна,
позитивна діалектична ідеалістична, позитивна діалектична матеріалістична, негативно-діалектична, негативна онтологія, онтологія
надлишку. В онтологічній програмі присутності Третій постає як
архетип культури. У діалектиці Третій є законом еволюції. У негативному психоаналізі Третій є вакуумом. У негативній діалектиці постмодерну Третій є відсутнім.
В онтології надлишку ми розглядаємо Третього як «другого
Іншого», суб’єкта, здатного до морального вибору та вірності події. Третій як надлишок поєднує риси метафізики та діалектики. Він
є радикальним розривом і миттєво переводить ворожі стосунки в
дружні. Він також є синтезом, еволюціонує від міри порівняння до
солідарності. Третій є універсальним і сингулярним. Він лежить на
перетині синтагми (культурної пам’яті) та парадигми (індивідуальної творчості).
Любов є найбільш яскравим виявом Третього. Вона постає в
посланнях Павла та у творчості універсалістів ХХ століття. Ми обираємо тлумачення Третього не просто як любові, але і як комедії, яка
однаково піднесено сприймає і сакральне, і профанне. Третій забезпечує діалог як усвідомлене злиття нестач у Реальному. Він сприяє
виходу на горизонти солідарності.
Ключові слова: Третій, любов, комедія, Реальне, діалог, архетип,
розрив, надлишок.

Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми. Філософська та культурологічна концептуалізація фігури
Третього в діалозі постає вельми проблематичною, зважаючи
на остаточну невизначеність цієї символічної іпостасі як певною мірою апофатичної. Нам видається доцільним тлумачення
фігури Третього в контексті, як мінімум, шести онтологічних
моделей, складених упродовж історії філософської думки людства: позитивної онтології присутності (традиціоналізму),
© Євгенія Більченко, 2021
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негативної онтології відсутності (психоаналізу
Ж. Лакана), негативно-діалектичної онтології
постмодерну, позитивної ідеалістичної онтології
(гегельянства), позитивної матеріалістичної онтології (еволюціонізму, марксизму), онтології надлишку (нестачі).
Третій як присутність (Dasein М. Гайдегера)
може розглядатися як синтагмальна сталість:
архетипи, генокоди, універсалії, цивілізаційні ядра
культури, загальнолюдські цінності, на яких ґрунтується діалог як на відправній статичній точці розгортання його подальшого алгоритму. Універсалії
культури, інкорпоровані в психіку людини, є надбанням колективного позасвідомого (К. Г. Юнг),
нумінозного (Р. Отто), сакрального (М. Еліаде). Такий Третій лежить у горизонтальній площині синхронії і належить до зовнішньої осі відцентрового
зміщення (синтагми): він може стосуватися як людства в цілому (універсалізм), так і його окремих
груп, інтегрованих завдяки універсаліям дочірнього (партикулярного) порядку, у ролі яких постають
етнокультурні архетипи.
Третій як статична відсутність у негативній онтології є пустелею Реального — вакуумом,
зяянням, порожнечею, «дірою» в ідентичності,
щілиною в мові, знаком пробілу, «невисловленим»,
«хорою», «замовчуваним», «світлою німотою»,
«загальною незадоволеністю світом» (Л. Вітгенштейн, Г. Г. Гадамер, Х. Ортега-і-Гасет, М. Н. Епштейн, Ж. Лакан, Ю. Крістєва). Такий Третій постає довербальним началом, яке не семіотизується,
не артикулюється, не виражає себе мовою понять.
Його найменування (номінація вакууму) призводить до втрати його визвольного потенціалу й
перетворення Третього на частину системи тиску. Апофатика Третього як Абсолюту повною мірою проявлена в індійській йозі (АУМ), даосизмі
(«увей»), буддизмі (шуньята), дзен (саторі, «золота
середина як відсутність берегів») тощо. На рівні
тексту апофатика Третього постає як генотекст,
або підтекст твору, його аура (В. Беньямін), правда цілого, що плаває «між рядків», у паузах між репліками, порожня повнота й повна пустота. Такий
Третій є метафізичним і він не рухається або постає як трансцендентальне позаісторичне джерело
діалектичного руху.
У діалектиці матеріалістичного ґатунку Третій — це рухливий базис розвитку суспільства, його
виробнича, символічна або психічна економіка,

пов’язана з матеріальними відносинами (у чистому
марксизмі) або з бажаннями цих відносин (фрейдомарксизм). Ідеалістична діалектика вимальовує
Третього як Абсолютний Дух, який еволюціонує і
щодо якого «Я» та Інший є його тимчасовими іпостасями. І лише негативна діалектика постмодерну тлумачить Третього як значуще відсутнє, тобто
фактично заперечує його: постмодерна ризома не
передбачає диференціації «Я», Іншого чи Третього як знаків і значень, події та спогаду, оригіналу
та копії, оскільки орієнтується на Інших як Інших,
тільки Інших, самих собі Чужих, розосереджених
одне в одному, розчинених в екстазі плюральної
віртуальної комунікації і позбавлених спільного
начала, якщо лише відповіддю на цю релятивну
комунікацію не постане організуюча хаос перверзивна копія Батька — замісник у вигляді машини,
що здійснює дигітальний контроль.
Останні дослідження та публікації. До пошуку Третього як до одухотвореної основи спілкування закликають семіотика культури та культурологічна компаративістика, де Третій постає як
міра порівняння і, з погляду семіотики, лежить на
перетині статики й динаміки, синхронії та діахронії, синтагми й парадигми, часу та простору,
метафізики й діалектики, руху та спокою, часу й
простору.
Отже, Третій є одночасно позитивним (універсалії) та негативним (порожнеча, зяяння),
діалектичним, динамічним, діахронічним, парадигмальним (рухається в часі) та метафізичним,
статичним, синхронічним, синтагмальним (перебуває в спокої простору), універсалістичним
(загальнолюдські смисли) та партикуляристським (етнокультурні архетипи). Амбівалентний
характер Третього на перехресті горизонтальної
та вертикальної семіотичних осей метонімії та
метафори, «Я» та «Ми», уявного значення та реально-символічної мови, історії і структури, монізму й плюралізму дозволяє нам найбільш повно
витлумачити його в контексті постлаканівської
психоаналітичної онтології надлишку як «другого Іншого» (роботи С. Жижека та А. Зупанчіч) — частини самості кожного із взаємодіючих
суб’єктів, яка не піддалася апропріації і яка відповідає за наші совість, довільний етос, здатність
до суб’єктивного свідомого морального вибору.
Ці спроможності завжди складають одночасно
нестачу й надлишок (шлейф): вони не вербалізу9
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ються, не семіотизуються, вони є самим Реальним,
Реальним Реального, станом любові як станом короткого замикання, блимання знаків, розходження ланцюгу панівних означників, що виймають
суб’єктів з полону редукцій, стереотипів та інших
форм символічного насилля.
Мета статті — здійснити типологію фігури
Третього з погляду онтології культури як діалогу
культур.
Виклад матеріалу дослідження. Третій як нестача-надлишок-любов дозволяє через сучасний
теоретичний психоаналіз вивести діалог до горизонтів неомодерну, четвертої хвилі розвитку суспільства та універсальної етики, що в принципі
відповідає вихідним інтерпретаціям Третього як
Над-Закону (внутрішнього Закону) у М. Бубера
(«сфера між») та Е. Левінаса («обличчя») — до
моменту апропріації діалогістики політикою мультикультуралізму. Повернемо ж іменам їхні значення, спираючись на вчення Люблянської школи та
бадьюанство. Третій як нестача й надлишок —
це не просто копія, що відображає оригінал (традиціоналізм, модерн), не просто копія, що втілює
втрату (лаконізм, негативна онтологія), не копія
копії (постмодерний потік темпоральності), це
копія як культурна форма, що містить надлишок
справжнього, не вписаний у жодну із символічних
структур, оскільки любов не зводиться до зачарування панівним означником об’єкта бажання, вона
не є фасцинацією перед екранною личиною petit
a. Спроба онтологізувати Третього через новітню
програму буття на основі семіотики та компаративістики — це спроба реставрації суб’єкта істинної
події там, де мультикультуралізм оголосив зяяння,
байдужість та іронію.
Якщо Третій є статичним, якщо він не рухається в часі, то відбувається миттєвий розрив,
раптовий прорив до Ближнього як до універсального солідарного суб’єкта. Тоді Третій є миттю
прозріння в стані щирого напливу любові. Якщо
Третій еволюціонує від порівняльної міри через
терпимість до любові, то Чужий поступово одухотворяється в Ближнього через стадію Іншого,
проходячи (як теза, антитеза та синтез відповідно)
етапи ворога, дивака, друга. Діалектика містить
поза-покладене динаміці трансцендентальне метафізичне джерело руху, метафізика містить злиття
надлишків (діалектичний синтез) у стані радикального розриву: синхронія і діахронія перетинається

в нульовій точці етичного суб’єкта (Третього), що
поєднує самість та іншість. Завдяки Третьому
«Я», яке входить у метафізичну традицію «Ми»,
рухається від пустоти значення до повноти знаку
реально-символічної мови, виражаючи себе через
Великого Іншого та розширюючи свої межі до космічних, соборних кордонів. Завдяки «Третьому»
світ стає втіленням і дзеркалом «Я». Завдяки «Третьому» «Я», що продукує індивідуальні уявні значення ідеальної свідомості, рухається від пустоти
знаку до повноти значення в дискурсі мовлення і
визначається в конотаціях малого Іншого, так що
стає дзеркалом світу, але одночасно долає трагедію
надмірної індивідуальності, жертвуючи Его на користь традиції, спускаючись з вертикалі в горизонтальні глибини загальної культури.
Семіотика й компаративістика Третього роблять його перетином зовнішньої горизонтальної
осі з внутрішньою вертикаллю, точкою зустрічі
дня і ночі, часу і простору, Сходу і Заходу, сингулярності та універсальності, негативності й позитивності, традиції та новації, революції і консервації. У схемі еволюції діалогу «Чужий — Інший —
Ближній» Третій відповідає за послідовність процесів зшивки, розшивки та перепрошивки, першоєдності, роз’єднання та возз’єднання, центризму,
ексцентризму та знову центризму, спілкування,
свободи й любові, сліпого злиття нестач, усвідомлення нестачі та усвідомленого злиття нестач
двох чи більше співбесідників: Батька і Сина, донора та реципієнта в культурі. Історія становлення
діалогічної філософії завжди була тісно пов’язана з
Третім як з осмисленим почуттям любові — основи гуманності людських стосунків. У любові, яка
складає альтруїстичну основу універсальної солідарності, Третій, якщо припустити, що він має діалектичний характер та еволюціонує в парадигмі
часу від міри порівняння на стадії Чужого через
толерантність на стадії Іншого до солідарності
на стадії Ближнього, проходячи всі символічні
діалекти діалогу (ненависть, толерантність, любов), — це фігура посередника в позитивній діалектиці модерну. Одночасно це не позбавляє Третього статичності в негативній онтології та онтології
надлишку, де Третій постає як радикальний метафізичний розрив.
Отже, можемо попередньо постулювати, що
Третій є одночасно присутнім і відсутнім, внутрішнім та зовнішнім. Орієнтація на «провіден10
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ного з кровною спорідненістю, племінною солідарністю, етніцизмом: це встановлення духовного
зв’язку з іншим як продуктом «осьового часу» —
епохи виникнення філософії, прориву Логосу крізь
Міф. Третій є Софією (мудрістю) і Логосом (розумом) одночасно, стиком чоловічого та жіночого,
духовного та душевного начал. Любов до Ближнього — чисто спіритуалістичне, безкорисливе,
альтруїстичне (але не романтичне, не ілюзорне!)
переживання, яке формується попри індивідуальну
вигоду, винятково як самозабуття та самопожертва,
засновані на категоричному моральному імперативі. Здійснення цієї любові — вищий акт альтруїзму,
результат подолання первинного екзистенційного
страху перед Чужим, огиди, ресентименту та ксенофобії. Звільнення від ксенофобії становить відправний пункт і водночас ідеал діалогічної філософії. Тому ми й говоримо про християнську концепцію любові як квінтесенцію символічної іпостасі
Третього.
Християнська духовна традиція у заповідях
любові дала чистий вияв діалогічного ставлення
людини до людини, у якому Третій займає одночасно внутрішнє парадигмальне (Над-Закон) та
зовнішнє синтагмальне (Закон) місце, він є універсальною і одночасно сингулярною істиною,
правдою, що рухається, але водночас залишається
нерухомою. Діалогічність, усвідомлена як християнська цінність, сприймається в іпостасі ідеального прообразу діалогу. Завдяки почуттю любові ми
можемо здійснити спробу онтологічного визначення суб’єкта в істині як форми еманації творчої
енергії, яка дозволяє поєднати трансцендентне та
іманентне, божественне й земне, високе та низьке, сакральне й профанне, розум і віру, матерію і
дух поза уявними сценаріями ідентичності Іншого.
У. Еко, С. Жижек, А. Бадью, М. Долар позбавляють любов лаканівського тиску Символічного, тим
самим виправдовуючи прихований метанаратив у
складі «цинічного» постмодернізму як нової форми
діалектичного переродження традиції Одкровення,
про що неодноразово зауважував і Ю. Габермас.
Любов — це форма екзистенційних стосунків між
людьми за божественним принципом: «Любов є
сам Бог. І поза любові немає Бога, любов робить
людину Богом, а Бога людиною» (Фейербах, 1995,
с. 120). Любов до людини є шляхом до визначення цінності її існування, а тим самим — до визначення існування зовнішніх речей як таких, що не

ційного співбесідника» (О. Мандельштам) передбачає спроможність людини до переживання почуття любові, у стані якої людина творить саму себе
й інших через себе як через Третього. Необхідність
і складність спілкуватися, дружити, любити — вічна проблема людства, до якої воно зверталося на
всіх етапах своєї історії. Тому цінність діалогічності має багато різночасових виявів, семантичних відтінків, тлумачень: від байдужої терпимості,
лояльності, репресивно-пасивної толерантності
й ліберальної іронії — до відвертої прихильності
й гостинності, активної дії, спрямованої на самопожертву заради любові до ближнього. Найбільш
повно цінність Третього як позитивної універсалії
розкрита в лоні християнської культури, де, на відміну від східного синкретичного та моністичного
традиціоналізму, завжди домінувала відмінність
(складка) Іншого, що була відправною точкою взаємодії та основою подолання конфлікту через діалог. Діалог існує не там, де є першоєдність, і не там,
де є лише роз’єднання. Повторимо ще раз: діалектично він являє собою рух від тези через антитезу
до синтезу, від першоєдності через роз’єднання
до возз’єднання, від центризму через ексцентризм
до центризму, від зшивки через розшивку до перепрошивки, тобто — це динаміка Чужого, Іншого,
Ближнього, сліпого злиття нестач, усвідомлення
нестачі та свідомого злиття нестач, — динаміка, яка відбувається через Третього, що одночасно
може як еволюціонувати разом з діалогом (міра,
толерантність, любов), так і поставати істиноюподією, миттєвим станом переривання ворожості,
радикальним метафізичним розривом з ланцюгом
її означників, що раптово перетворює непроникну
сутність Чужого в оголену нестачу Ближнього. Усе
залежить від ступеню готовності співбесідників до
прориву Реального крізь спайки панівних означників Символічного.
Християнська універсалістична концепція
любові — це свого роду «концентрованиий екстракт» діалогічного світобачення. Адже суб’єктом
(і об’єктом) почуття любові як сакрального начала
в людині є Ближній, який, згідно з християнськими уявленнями, належить до категорії не «своїх»,
а саме «чужих». Ближній є апріорним абсолютним
Чужим — ворогом, що раптом чи поступово став
предметом гуманного ставлення. У Ближньому
вбачаємо архетипічну фігуру Чужого, що зазнає
гуманізації. Його сприйняття не має нічого спіль11
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втратили секретності й таємниці, не перетворилися
на пусті знаки, маючи вагу й цінність, смисл і призначення, тілесне або духовне, побутове або символічне, але з онтологічними адекваціями.
Речі не можуть утрачати своєї тілесної (секрет,
вага, таємниця) і духовної (архетип, образ, ідея)
цінності, буття повинне мати ознаки достеменної буттєвості — фізичної чи психічної, повсякденної чи символічної, негативної чи позитивної,
щоб бути справжнім буттям, перебування в якому
чи користування яким складає пригоду, ініціацію,
катарсис, екзистенційний ризик без гарантій безпеки, насолоду, але насолоду справжню, а не трансгресивну й вихолощену до кави без кофеїну чи
безалкогольного пива. Буття передбачає Реальне:
жах і благоговіння, страх і трепет, зачарування і паніку, молитву й медитацію.
Симуляція як зустріч з пустелею Реального
передбачає не просто помноження порожніх символів престижу чи капіталу, але й втрату будь-яких
символів як таких, коли матеріальні речі й духовні
феномени перестають бути речами й повідомленнями, але стають просто функціональними математичними інтерфейсами з мінімальним символічним навантаженням екологічно безпечного бренду,
відтворюючи трангресію відчуженого бажання в
масовому виробництві розважальної інформаційної машини бажань, яка відтворює себе в режимі
ентропії і смерті, подібних до невпинного росту
ракової пухлини.
Любов, отже, — єдине мірило реальності зовнішнього світу, критерій істинності наших уявлень про нього, без неї існують лише екстаз комунікації, релялятивне пласке спілкування, узаємні
дифузія чи розчинення, симуляція і гіперреалізм
як виконання життям ролі самого себе через Уявне за допомогою цифри Символічного в Інтернеті,
дигітальний контроль перверзій. У цьому ракурсі
любов є виявом «туїзму»: розуміння людини як
істотно пов’язаної з іншою людиною і нове уявлення про релігію — «людську релігію», що є
«зв’язком двох людей» (апелюючи до антропологічно переосмисленого буквального значення латинського слова «religio» — «зв’язок»: «Людина
людині Бог»).
Імпліцитно християнський матеріалізм Л. Фейербаха здійснює значний вплив на формування
філософії діалогу М. Бубера, Ф. Розенцвейга та
Г. Марселя, Е. Фромма. Але, на відміну від атеїс-

тично налаштованого Л. Фейєрбаха, М. Бубер розширив стосунки діалогу від міжособистісних до
релігійних, охопивши формулою «Ти» Абсолют у
його містичній життєвій даності, трансцендентній
та іманентній одночасно (хоча й уважав містику
хворобливою формою досвіду, надаючи перевагу
інтуїтивно-мовчазній рефлексії). Е. Фромм, спираючись на категоричний моральний імператив
І. Канта, перетворив любов на засіб спасіння особистості в знеособленому світі машинних механізмів (Фромм, 1998, с. 38). Виникає гостра потреба
в новому одухотворенні людства, у відродженні
«осьового часу», у реставрації універсалій культури, які прийняли б новий вигляд, позбавившись
надмірного модерного раціоналізму й одночасно — завдяки своїй екзистенційності — склали
б ту внутрішню поетичну традицію, яка може
шляхом перепрошивки подолати постмодерний
вакуум. Ми вбачаємо такі універсалії в християнстві, не погоджуючись з трактуванням догматичного марксизму про християнство як про релігію
підкорених і гноблених трудящих, що виникла
внаслідок їхнього страху перед силами природи й
класового суспільства, а також у результаті їхньої
боротьби, уособленої в образі розіп’ятого Бога-Сина, проти гегемонії (Батька). Пояснення Е. Фромма про витіснення образу Сина Батьком у Святій
Трійці (Фромм, 1998, с. 50) як реверанс владі, що
легалізувала християнство, також не відповідає
глибинній містичній сутності тріади іпостасей як
результату діалогу християнства з неоплатонізмом,
де Єдине, Розум, Душа (Бог-Отець, Бо-Син і БогДух Святий) є одночасно динамічними ступенями
й статичними складовими моністичної єдності
теологічної діалектики (метафізики), яка фіксує
не прославляння одноосібної влади царя (що не заперечує зловживання правителями цією ідеєю), а
софіологічну цілісність світу в сакральному (святковому) стані єдності. Крім того, стикаємося з цікавим фактом. Незважаючи на обіцянку порятунку
найбільш стражденним стратам, універсалістичне
християнство не набуває широкої підтримки в найбільш пригнобленого прошарку давньоєврейського
населення — селянства й міської бідноти (у Талмуді — «люди землі», «ам-гаарець»), жахливе ставлення до яких з боку землевласників-садукеїв, та
священників-фарисеїв можна порівняти хіба що зі
ставленням брахманів до шудр у традиційній Індії:
адже ам-гаарець перебували в дискурсі етноцен12
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тризму, і вселенські заклики християнства для фундаменталістів, наповнених мрією про національне
звільнення, були не досить зрозумілі. Натомість до
активних поширювачів християнства належать достатньо заможні люди.
У містичній єдності Трійці позиція (Батько) і
негація (Син), метафізика й діалектика, консервація і революція, Пантократор і Кенозис сходяться
в одну точку повноти-пустоти та пустоти-повноти
(нульову фонему як ім’я Бога, або істину-подію).
Якими ж християнськими архетипами вчасно не
скористалися бідні ортодоксальні іудеї (незважаючи на звернення до них апостола Павла), що
фіксують визвольний, емансипаційний потенціал
християнства? На нашу думку, мова йде про дві
ключові ідеї, а саме: ідея категоричного осуду
насилля і влади «кесарів» як інституту насилля
[Мт. 20:27] та ідея вищої загальної універсальної
рівності [Мт. 5:7]. Щодо першої ідеї читаємо: «…
Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а
вельможі їх тиснуть. Не так буде між нами, але
хто великим із вас хоче бути — хай буде слугою він
вам. А хто з вас бути першим бажає — нехай буде
він вам за раба» [Мт. 20:25–27]. Щодо загальної
рівності: «І коли ви вітаєте тільки братів своїх,
то що особливого робите? Чи й погани не чинять
так?» [Мт. 5:47]. Інтернаціональний, світовий,
революційний дух раннього християнства уособлював діалектичну зміну Закону як авторитарної
традиції букви, послуху й обов’язку на Благодать
як гуманістичну традицію духу, милосердя і прощення: одночасно діалектика не була позбавлена
тут метафізичного розриву, оскільки Воскресіння в
християнстві є не етапом подолання смерті, а місцем, де для смерті немає місця, поза-покладанням
іманентним правилам телеологічного розвитку античного космосу, екзистенційним абсурдом, у який
вірив Квінт Тертуліан.
Незважаючи на датування М. Вебером та
К. Ясперсом «осьового часу» як епохи переходу
від міфологічного партикуляризму до філософського універсалізму більш раннім періодом середини І тисячоліття до н. е., зміна корпоративної
системи цінностей на систему цінностей універсально-індивідуалістичного порядку в християнстві остаточно утвердила солідарність як цінність
міжкультурної комунікації, діалогу різних народів
світу. Людство пройшло переламний момент від
локальних цивілізацій до єдиної світової культу-

ри. На рефлексивно-ідеологічному рівні зазначене відображається у переході від циклічної моделі
динаміки культури, заснованої на статичному, радіальному сприйнятті просторово-часових реалій,
до лінійної концепції культурно-історичного процесу та динамічно-маршрутного хронотопу, закладених у іудейській есхатологічній історіософії, яка
вперше утвердила цінність прогресивістсько-есхатологічної еволюційної історії з зав’язкою, кульмінацією та розв’язкою і в межах цієї позитивної (не
плутати з постмодерною негативною діалектикою
темпораності-ризоми) ідеалістичної діалектики утвердила неповторну одиничність і цінність
сингулярної істинної події. «Осьова доба» стала
часом відкриття людяності в людині, застосованого, за М. Гайдеггером у християнському персоналістичному гуманізмі (1993, с. 192–220). Глибинний світоглядний зміст християнства виявляється
ширшим за його соціально-класові детермінанти
й сходить до загальнолюдських цінностей. Переживання альтруїстичного почуття любові передбачає витривалість щодо власних страждань, що
поєднується з одночасною відкритістю до мук
Іншого, здатністю надати йому дієву допомогу й
порятунок. Панівні класи феодального суспільства
прагнули використати для захисту своїх владних
інтересів такі тези християнського віровчення,
механічно вихоплюючи їх з контексту та спотворюючи їхній зміст, але пам’ятаємо: «Зловживання
ідеєю ще нічого не говорить про її походження»
(Тілліх, 1995, с. 329).
З проблемою Третього як любові в діалозі
суб’єктів через їхню другу моральну іпостась, яка
утворює інтерсуб’єктивність, пов’язана не менш
важлива проблема визначення універсалій культури як її сутнісних основ, щодо якої представники
есенціалізму наполягають на вродженій природі
моральності як богоподібної якості людини, закладеної в неї самим Творцем і такої, що служить
онтологічним доказом буття Божого. Починаючи
від тези Т. Гоббса про «війну всіх проти всіх» і
особливо — від З. Фрейда та Ф. Ніцше з їхніми
танатологічними конотаціями, агресивна природа людини як симптом позасвідомого (Реального в лаканізмі) стала вважатися більш прийнятною позицією для едипальних суспільств табу,
що й породило через атеїстичий екзистенціалізм
Ж. П. Сартра та А. Камю екзистенціальну модель
філософування, згідно з якою сутність людини —
13
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це значуще відсутнє, у неї не закладене ніяке субстанційне ядро, але має місце темпоральне розгортання людяності в процесі виховання і самовиховання, що значно розширює сектор свободи
та відповідальності людини за її перетворення на
власне людину.
Побоювання метафори Генерала, утіленого
в церковно-догматичних табу, визволило людину
з-під тиску директивної цензури, але увігнало її у
режим залежності від власних відчужених бажань.
І навпаки: християнство, яке на перший погляд
«програмує» особистість її богоподібною сутністю, закладеною ззовні, не заперечує індивідуальний
розвиток і не позбавляє людину свободи. Це патрональне обмеження є не стільки закріпаченням і поневоленням, скільки новим розумінням свободи як
моральної необхідності. Змінюється сама суть розуміння свободи, яка постає як теургія (богодіяння) — реалізація людиною своєї боголюдської сутності, здійснення свого призначення до святості.
Тому можна стверджувати, що головною заслугою
християнства в історії людської культури стало відкриття людини як духовної істоти, здатної завдяки духовності до екзистенційного піднесення над
власною біологічною сутністю, до трансцендентного прориву за межі повсякденного і, зрештою, до
свободи, тобто до вільного вибору між Добром і
Злом. Мова йде про відкриття етичного суб’єкта
події істини.
Подібного не відало язичництво, де людина
відчувала себе органічною частиною макрокосму,
перебуваючи в родових стосунках з природою і колективом (Чорна, 1995, с. 35). М. Шелер зазначає,
що рефлексія забезпечила людині екзистенціальну
незалежність від природного світу та «піднесення
над власним існуванням», або трансцензус (Шеллер, 1991, с. 83–85). Справжня свобода досягається
не стільки в протесті проти зовнішньої гегемонії,
скільки в боротьбі людини з самою собою, із внутрішніми слабостями та фантазмами, які особливо
помітно проступають у ситуації кризи патроналізму («смерті Батька»). Свобода, усвідомлена як
конформістська вседозволеність пасивної толерантності, позбавлена дії та самостійного переживання дії (інтерпасивна невротично-обсесивна
свобода), — деструктивна, бо не призводить до
справжнього звільнення, а, навпаки, означає поневолення людини власними вітальними потягами.
Стати вищим не лише за соціум, але й за самого

себе — апофеоз свободи, виражений через трансцензус.
Свобода в християнстві — це обов’язок, довільний етос, свідомий моральний вибір, «усвідомлена необхідність», утілена в переживанні почуття
відповідальності Ближнім, вона набуває екзистенційного характеру й сприймається як основа самості, умова реалізації її як індивідуальності через зустріч з реальним Іншим в Реальному (травмі). Така
призводить до страждання, причина якого криється
в суперечності між індивідуальністю суб’єкта та
колективною соціальністю, яка стандартизує, усереднює, обмежує своїми нормами не тільки нижчі
(вітальні), але й вищі (трансцендентально-духовні) поривання людини. У результаті конфлікту
між особистістю і культурою, «незадоволеність
культурою» з боку її суб’єкта може протікати як
на нижчому («фрейдівському»), так і на вищому
(бердяєвському) рівнях. Потрапивши у полон культури, людина втратила природний контекст свого
існування. За словами Е. Фромма, «коли тварина
трансцендувала природу... вона стала ... найбільш
безпорадною з тварин — народилася людина»
(1991, с. 66–70). Утрата первинної гармонії Золотого віку/раю (зяяння), кастрація стану першоєдності
та спілкування, викликають до життя розвиток раціональності й логічного мислення, які роблять людину вільною, але стражденною, оcкільки, будучи
морально незрілою, вона боїться своєї свободи, як
бояться безодні позасвідомого, що виявилася ось
тут, поруч, надто близько, перетворюючи свободу
на анархію і виявляючи нездатність людини до користування свободою шляхом прийняття мужності
бути собою і нести відповідальність за провину,
Свобода стає джерелом страждання, самотності,
онтологічної туги й жаху: це яскраво ілюструється німецьким мислителем на прикладі біблійного
міфу про вигнання з раю Адама та Єви, які здійснили акт неслухняності в гонитві за пізнавальною активністю (інтелектом, вільнодумством), але
змушені були відтепер страждати (Фромм, 1989,
с. 38). Саме страждання приводить людину до добровільного самоцензурування — віддавання своєї
свободи новому тирану, відчуження від себе своїх
природних прав на користь перверзивного замісника Батька.
Таким замісником у мережевому суспільстві
ліберал-демократії постає машина. Після звільнення від патронального полону Батька — першо14
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єдності, біологічного самозаспокоєння в затишку
колективу — людина потрапляє до другого — психологічного й символічного полону, не менш, якщо
не більш тяжкого для неї, оскільки тепер вона усвідомлює своє становище й залежить від зовнішніх
сил, у ролі яких виступає її власне відчужене позасвідоме. Освенцім стає кінцем гуманізму, глобальний контроль — кінцем ліберал-демократії як
смерті індивідуальності.
Щоб вийти за межі позитивної онтології присутності та негативної онтології відсутності в тлумаченні Третього в діалозі як повноти чи пустоти,
пов’язаної або з вродженою моральністю (архетипи, універсалії, закони еволюції матерії чи духу
тощо), або з зяянням вакуумом, що наповнюється культурою в процесі виховання (інкультрації,
входження в мову), оберемо онтологію надлишку,
згідно з якою за умов вродженості певних потреб
і прагнень суб’єкта, напівусвідомлених інтенцій
та схильностей людини як духовної істоти, їхнього оформлення у відрефлектовані ідеї та цінності
культури є набутим і залежить від ступеню замученості суб’єкта до історичної події. Самість завжди
є надлишком щодо культури, вона формується історією та формує її. А. Бадью, А. Зупанчіч, М. Долар
та інші постлаканісти й представники універсальної етики (К. Ясперс, Ю. Габермас) говорять про
наявність суб’єктивних і одночасно універсальних
загальнолюдських смислів, варіативність яких у
постструктуральних моделях етики подій визначається часом і простором міжкультурного спілкування. У руслі онтології надлишку свобода як
органічно притаманний людській природі імпульс
бачення набуває сенсу моральної необхідності, відповідальності й любові до Ближнього (відданості
події).
Тому християнство, виходячи з усвідомлення
неспівмірності й почасти протилежності між
свободою і соціальністю, наближується до негативної теології психоаналізу, але, на відміну від
нього, наповнює зміст свободи більш позитивною
морально-етичною (соборною) проблематикою і
вводить її у світ інтерсуб’єктивних відносин (категоричного морального імперативу). Адже, якщо
свобода є суб’єктність/духовність, а духовність —
це любов до ближнього, то звільнення можливе,
якщо висловлюватися сучасною мовою, на шляху
солідарності, діалогу та екзистенційної комунікації між люблячими суб’єктами в їхніх нестачах.

Любити людство, відкидаючи водночас його вади
як соціуму, можна в кожній окремій людині, через
кожну сингулярність, осягаючи універсальне ціле.
Християнська концепція любові, яка випливає з
догмату про боговтілення, вибудовує нову картину
«відкритого» до свого Творця світу, у якому людина, осяяна відблисками божественного начала, має
індивідуальну цінність. Це — суб’єкт духу, вищим
виявом духовності якого є любов (дієва практика)
як засіб досягнення екзистенції, трансценденції
та свободи. Головною ж ознакою любові є активна праця з реалізації події істини, служіння і
прощення. Звідси — вчення не про пасивну терпимість, а про активну й подекуди революційну духовну дію.
Індивідуалістична ідея особистості, одночасно пов’язаної (через любов і відповідальність) з
Іншим, — це християнське відкриття, що прийшло
на зміну язичницькій картині світу з притаманним
для неї етноцентризмом, племінною замкнутістю
та партикуляризмом, реалізація якого передбачала
солідарність групових своїх у їх ворожому протиставленні груповим чужим. Християнський персоналізм (сингулярне начало) — це одночасно універсалізм (усезагальне начало): цінність кожної
окремої людини, яка прийшла на зміну корпораціям, — це цінність людства взагалі. У християнстві
(як і в буддизмі) рятується не етнос, раса чи каста,
але суб’єкт як духовно вища за окремий колектив
і незалежна від станових параметрів істота: отже,
отримати спасіння можуть представники всіх етнічних і соціальних груп, якщо досягнуть відповідного морального рівня. Усі — рівні: у «Царстві
Божому» немає народів, але є тільки люди, становлення ж кожної людини — це зведення себе у
кенотичну точку абсолютного нуля як основу перебудови суб’єкта: «Хто-бо найменший між вами
всіма — той великий!» [Лк. 9:48]
Варіативним є темпоральні вияви Третього на
рівні динаміки діалогу, завдяки якій образ Третього
еволюціонує мірою гуманізації образу Іншого. Так,
на початку діалогу (на стадії Чужого) Третій постає
як міра (критерій порівняння), у середині діалогу
(на стадії Іншого) — як Закон (неупереджено-нейтральна санкція), а наприкінці діалогу (при переході до Ближнього) він перетворюється на «другого Іншого» (внутрішнє переживання солідарності).
Третій — це втілення несуперечливої суперечності,
непарності, нетотожності собі: будучи незмін15
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ним щодо суб’єктів інтеракції, він іманентно змінюється, зберігаючи водночас внутрішню самототожність. Криза мультикультуралізму в мережевому суспільстві дигітального контролю змушує нас
критично переосмислити діалектичну тріаду діалогу як руху за схемою: «Я» — не-«Я» — оновлене
«Я», оскільки момент миттєвого розриву упередженостей між тими, хто спілкується, набуває все більшого значення у світлі структурного психоаналізу
екранної культури. Загальна структура діалогу в
контексті метафізики може бути позбавлена діахронії сходження: вона передбачає одночасну тотожність протилежностей у цілому, яким постає
органічна єдність усіх учасників. Відтак, від діахронії ми переходимо до синхронії і звертаємося до
універсальної етики Реального. Коли ми говорили
про моделі інтерсуб’єктивних відносин як зразки
взаємного зміщення уявних сценаріїв ідентичності
та обопільного обміну зовнішніх і внутрішніх причин насолоди, що виявляються, як на рівні інтимного життя, так і на рівні політичного існування,
ми не виходили за межі двох колець Борромео: Уявного та Символічного.
Іншими словами, ми застосовували фантазмічний психоаналіз, до якого в цьому питанні тяжіють
Ж. Лакан, М. Долар та С. Жижек, говорячи про те,
що вся дійсність є ідеологічною, включаючи діалог
як узаємодію уявних наративів. Виняток у цьому
потоці означників складає найбільш радикальна
позиція учениці А. Бадью — Аленки Зупанчіч, яка
намагається вивести любов за межі символічного
екрану означників, звільнивши суб’єкта із стану
фасцинації перед панівними брендами малих та великих інших, petit a (Зупанчіч, 1994, с. 67–99). Тут
убачаємо шлях діалогу, де любов, політика, наука
та мистецтво як істини-події є механізмами спротиву Символічному, прориву за його кліпові межі,
радикального протистояння іманентним правилам гри, яку веде суспільство насолоди.
Для того щоб розрізнити кастрованого
суб’єкта, залежного від екранного сценарію, та
суб’єкта, який здійснив перебудову ідентичності
в бік відтворення цілісності, походження, пам’яті,
безперервності, сутності, необхідно диференціювати поняття насолоди як Уявного/Символічного
та бажання як Реального. Любов як істинна подія
не редукується до сублімації бажання у фантазм.
Об’єкт справжньої любові як людський партнер — це симптом, а не фантазм, рана, а не шов.

Ідентифікація із симптомом і є катарсисом, вивільненням, розшиванням. Нам необхідно за фантазмом побачити людину з її травмами, нестачами та
розривами. Тоді й відбувається діалог. Такий травмований суб’єкт у його вразливості й смертності,
яким є кожен з нас як другий «Я» (другий Інший) і
є внутрішнім Третім. Навіть якщо це відбувається на екрані, у візуальних лабіринтах мережі чи
артхаусу, монітору чи скайпу. Екран як втілення
стадії дзеркала також може бути виходом, дірою,
проколом, проривом до Реального, якщо розглядати екран як Символічне Реальне, у дусі гайдегеріанського дому буття, коли мова (знак) є втіленням
домовного, того, що як знак «пробіл» існує «між
рядків» (дитяче белькотіння із спотиканнями мовлення, або la-language).
Реальне є кінцем інтерпретації, завершенням
семіотики та герменевтики, перериванням насолоди, спровокованої чужою ідентичністю. Повернення до витоків онтологічного традиціоналізму
в межах постлаканівського психоаналізу є неминучим, і ми думаємо, що Ален Бадью та Славой Жижек це чудово розуміють, діагностуючи політичні
та соціальні процеси через любовні. Річ як об’єкт
фантазму в усій її катастрофічній недоступності,
нумінозній екстатичності, нелюдськості та непроникності має бути припинена через процес, який
позбавляє об’єкт бажання уявної куртуазної любові в бік любові як істинної події, любові як травми
Реального. Насолода потребує олюднення. Інакше
вона загрожує перерости в ненависть. Піднесення
коханого може бути різним: це — або ідеалізація,
або уміння бачити дійсно ідеальні (етично прийнятні для тебе) риси в реальній людині, не сакралізуючи їх. Примусова естетика як фантазм має
поступитися місцем довільному етосу повсякденності як симптому. Тоді суб’єкт набуває людських
рис, а не рис кумира.
Ж. Лакан у тій частині свого психоаналізу,
яка наближується до бадьюанського Реального, у
семінарі «Тривога» (Лакан, 2012, с. 35) дає відповідь на запитання про вихід за межі сублімації як
опосередкованого переведення об’єкта бажання у
фантазмічну символічну історію піднесеності. Любов — це не піднесена ілюзія, любов — це дійсний
страх. Страх супроводжує і діалог. Байдуже, чи є
цей страх хорором глядача перед екраном, чи жахом перед зустріччю з коханою людиною. Страх —
це завжди тривога від буття, від зіткнення з влас16
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ним позасвідомим, це — одночасно мужність бути
в діалозі, в бутті, у спів-бутті. Щоб розкрити сутність любові як діалогу, звернемося до мистецтва
комедії, зокрема, до архетипу Трікстера. Трікстер,
сприйнятий не як дурень-блазень-пересмішникскоморох, а як месія-юродивий-божевільний-трагік, розриває Символічне як продукт раціональної
сублімації моделі «розумного» (панівного означника в ланцюгу). Божевільний знаходиться поза
правилами гри, безумець здійснює радикальний
розрив зі світом стереотипів. Справжній діалог є
трікстеріадою безумства, як і справжнє кохання,
він — алогічний у екзистенційно абсурдному сенсі
цього слова.
Любов як Реальне — це комедія, яка є зворотним щодо сублімації жестом — жестом десублімації (Зупанчич, 2020, с. 75), переведення бажання
до об’єкту-речі з режиму Уявного як часової парадигми ідеальних значень у режим Реального як
просторової синтагми символічної мови, тобто з
семіотичного бачення десублімація є поверненням
до пустелі Реального, в усій непереносності її переживання. Запитання в тому, чому це — комедія,
а не трагедія? Річ у тім, що трагедія як феномен
дисциплінарного суспільства дзеркала (метафори)
передбачає пафос поетичної метафори — відстані,
яка потворне, інтимне, внутрішнє перетворює на
прекрасне, публічне, сценічне. Трагедія як сублімована любов — це театральна сцена, екран кінотеатру, комп’ютерний монітор, де бажання як предмет
табу сублімуються (опосередковуються) або як результат трансгресії відчужуються (переносяться).
Комедія як Трікстеріада — це радикальний розрив,
як із сублімаційним пафосом командно-адміністративної цензури поліцейського суспільства, так і з
новим тоталітаризмом постмодерної клоунади ринку. Комедія не є просто брехливою розвагою чи сатиричним викривленням правди. Якісний сміх позбавлений цинізму десакралізації піднесеного. Він
показує, як піднесене моделюється з порожнечі,
він дає нам можливість побачити саму порожнечу.
Піднесений об’єкт бажання на мелодраматичному
екрані неоліберального сентиментального насилля — це порожнеча, сконструйована сублімацією,
і сміх її де-сублімує. Це не просто визвольний сміх
над репресивним сміхом, що повертає себе на своє
законне місце. Це — прихований плач над апропріацією сміху. У комедії присутня частка скорботи,
як у трагедії — частка радості.

Комедія показує надлишок як нестачу — зазор між Реальним і Символічним, тим самим дискредитуючи Уявне. Хороша комедія, на відміну
від іронічного сміху дисидента, не оголює і не
викриває: вона демонструє механізми одягання й
приховування. Це — не просто викривання Уявного й розкриття прихованого під ним Реального:
тоді комедія не працювала б в умовах ліберальної
цензури, в умовах репресивного цинічного сміху постмодерної політки, яка сама є комедійним
екраном. Комедія показує оператора, що наводить
світло на символічний екран: вона демонструє, як
з елементів Реального, уявних елементів нашої
фантазії, які тільки і є дійсними (позасвідомим),
створюється Річ (фетиш, фантазм) і як ці елементи
співвідносяться між собою. Більше того: якісна комедія діє символічно, не деконструюючи екран, не
просто розриваючи з ним у формі утворення надлишку (порожнечі), а подвоюючи його і тим самим
знищуючи екран повністю. Діалог є знищенням захисного екрану між людьми. Комедія створює тріщину між синтагмою та парадигмою, означником
та означуваним, мовою та домовним і водночас показує видимості їх обох.
Тому комедія як ефект розвінчання ризоми є
дієвим жестом повернення суспільства насолоди
у страхітливу правду його бажань, у середовище
Реального Іншого як базового об’єкту-речі. Класична трагедія також виконувала цю функцію,
коли показувала реальність тіла як розпластану
поверхню страждання (наприклад, «Антигона»),
коли Реальне як предмет табу ставало причиною
болю і страждання. Але в трагедії мав місце ефект
піднесення. Піднесення Реального в Символічне,
його очищення, означало діонісівський катарсис. У
класичній трагедії блиск естетики та світло етики
поєднані за законами Платона в гармонію блага,
пізнання та краси, гармонію, відому від Ф. Шиллера до І. Канта. З руйнуванням класичної естетики
й вивільненням бажання показувати страждання як еманацію — це робити перформанс смерті,
адже ніхто нічого не забороняє: героїні піднесеного страждання — Офелія, Антігона, Медея — не
можливі: у постмодерні це — просто клієнтки в
секс-шопі де Сада, рекламні образи на банерах.
Тепер важливою є не фізична смерть, а місце, де
для неї немає місця, тобто, за А. Бадью, диво Воскресіння — істинна подія вірності самому собі,
своїй здатності вийти за межі власних бажань.
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смерті, ризику, та в присутності духу там, де мова
йде про нестачу й солідарність. Монтаж комедії
показує нам надлишок як нестачу: радикальний
розрив поєднує відмінні видимості в реальну тотожність. Справжню любов між людьми, яка протистоїть політиці мультикультуралізму своєю соціальною солідарністю та особистою взаємністю,
споріднює з комічним контекстом істинна подія радикального розриву — диво трансцендентальності
й одночасно доступності Реального. Перебуваючи
в любові, людина існує в Реальному, поза ланцюгами означників. Це не зачарування панівним
означником, як трактує любов цинічний (постмодерний) клінічний психоаналіз, це — насолода від
того, що в тебе немає страху розчаруватися, бо ти
нічим не зачарований.
У реальній любові ми бачимо коханого
об’єкта нестачі в його проникності, без символічної дистанції. Навіть сміхотворність об’єкта любові ніяким чином не занижує його піднесеності, бо
сама опозиція «смішне — піднесене» зникає, бо
все є смішним і все є піднесеним одночасно або
все не є ні тим, ні тим, немає різних рівнів у сприйнятті банального й оригінального, повсякденного
і святкового, бездарного й талановитого начал в
об’єкті — усе приймається на одному рівні: мова
йде про дивовижність доступності трансцендентного, сакрального, божественного, його софійної
близькості та звичності. Так, любов до традиції,
якщо це справжня любов, передбачає не рабське
корпоративне поклоніння перед її буквою, а дружбу з її духом — пристрасне особисте й одночасно
універсальне переживання її глибини, що комусь
може здатися зухвалістю. Ця особлива егалітарність любові робить її феноменом Реального, артикульованого в недомовленостях «сфери між» у
діалозі. У любові тотожність досягає максимальної величини, не знімаючи водночас відмінностей,
які виглядають незначними на тлі універсальної
істини.
Відмінність любовної фантазії від діалогу в
любові полягає також у хронотопічній структурі
комунікації. Ілюзія любові ніколи не може знайти
собі гідних місця і часу: вона завжди в атопії, завжди «десь не тут». Суть же Реального у тому, що
воно — неможливе і саме тому відбувається тут і
тепер (згадаймо лозунг студентів Сорбонни 1968
року: «Будьте реалістами — вимагайте неможливого!»). Реальне не запитує, де йому відбуватися.

До такої вірності автоматична любовна машина не
може дотягнутися. Реальне як воно є стає основою
перебудови, любові, революції.
Реальна любов між реальними людьми — це
саме життя, що є антиподом культурі екрану. Така
любов завжди має комічний ефект: цю думку дуже
легко пояснити тим, що в любові (якщо це дійсна
любов, а не куртуазне піднесення) не має місця для
Речі, не має місця для фантазму, не має місця для
непроникності Іншого в якості ідеалу, уявного сценарію. Така любов відбувається лише в площині
Реального, де всі ознаки життєдіяльності коханої
людини — високі та низькі, сакральні й профанні, піднесені та смішні, буттєві й побутові, надчуттєві та соматичні — рівні між собою та однаково
приємні для люблячого, який не звертає увагу на
непристойні симптоми фізіології коханої людини,
оскільки сам має подібні симптоми й цілком здатний до усвідомленого злиття із цими симптомами
(слабкостями, травмами, хворобами). Чи не до
цього нас закликає вінчальна обітниця, про яку так
часто згадують у «радості» й так зрідка в «горі»?
У любові не екран грає нами, а кожен з нас покидає гру та вступає в Реальне (страта, кенозис) і тим
самим відділяється від символічного порядку гегемонії.
Висновки. Якщо діалог є комедією прориву Реального крізь Символічне, то Третій у такому діалозі є поліфонічним феноменом: у ньому переплітаються іманентне й трансцендентне, негативне й
позитивне, абсурдне й осмислене, діалектичне та
метафізичне, традиційне й інноваційне, трагічне та
смішне, доступне та недоступне, синтагмальне й
парадигмальне, синхронічне й діахронічне, статичне та динамічне, метонімічне й метафоричне, горизонтальне та вертикальне, внутрішнє і зовнішнє,
часове й просторове, свідоме та позасвідоме, оригінальне й запозичене, універсальне й сингулярне
начала. Воно — повнота й пустота, голосні та приголосні звуки, мова й домовне, самість та іншість,
воно — усюди й ніде, що робить любов позбавленою піднесеності: Бог не «десь там», а тут, поруч,
у єпіфанії обличчя коханої людини — прекрасної в
бутті та потішної в побутовості, сильної і слабкої,
жорсткої і ніжної, вишуканої і смішної, недосяжної
і милої. Хіба не ця соборна общинність двох і більшої кількості людей руйнує екран їхніх удаваних
життів? Є саме життя, у його нейтральності, у відсутності сорому там, де мова стосується медицини,
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Подібно до стану японського просвітлення саторі,
воно не наступає спеціально: чим більше його наближаєш, тим воно стає більш далеким, чим навмисніші твої дії, тим воно недосяжніше. У знаменитій своїм ефектом смішного піднесеного й тому
майже трагічній комедії Е. Рязанова «Іронія долі»
герої зустрічають любов у хронотопі, який з бачення символічного порядку є утопією. Спроба перенести часопростір, змістивши стосунки в більш
«відповідні обставини», — це вже не місце реального, а його мелодраматичний зсув, за яким стоїть
ілюзія діалогу та любові, трансгресія та естетизація катастрофи, спосіб утечі від Реального, миттєве
переведення його в Символічне, яке заповнює перетворену на культ фантазмічного кохання нестачу.
Справжнє робиться тут і зараз: від класової революції — до церковного вінчання. Це — роздирання завіси життя, що перемагає покрив знаковості.
Гармонійна лінійність символічного ходу гегемонії
порушується сюрреалістичним монтажем кохання,
що чудово демонструють наративи фільмів Д. Лінча, де реальні почуття піддаються деформаціям завдяки слабкостям героїв.
Нереальний партнер повинен залишатися не-

доступним і наділеним непроникними уявними
якостями: наприклад, якщо переходити до політичного прикладу, Євроспільнота для країн пострадянського блоку не може збутися як їжа, яку
потрібно безпосередньо жувати, насолоджуючись
ковтанням. Це — їжа на віддаленому й красиво
сервірованому столі, об’єкт без задоволення прямим споживанням, принада й примара. Він не
може бути осягненим ніколи. Іншими словами,
він заміщається сублімацією. Реальний партнер
любові — відкритий, як рана: це їжа, яку ковтаєш
цілком, гірка вона чи солодка. Любов є «десублімацією» в плані досяжності об’єкта, доступності
трансцендентного, можливості неможливого, реальності Реального. Можна сказати, що в любові
бажання не набуває характеру символічної насолоди, руйнується кліповий образ екрану, деконструюється оптика горизонтального погляду, ми
можемо як бажати, так і відмовлятися від бажань,
бо наші стосунки знаходяться поза їх цариною.
Якщо перевести сказане в простір діалогу, нам
потрібна фігура Третього як Реального в руслі
любові, яку пропонує універсальна етика як антиекран.
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Бильченко Евгения Витальевна
Метафизика и диалектика Третьего в диалоге культур: аксиологическое и психоаналитическое измерения
Аннотация. Статья посвящена анализу фигуры Третьего в диалоге. Третий интерпретируется сквозь призму
семиотики и компаративистики. Применяются шесть моделей Третьего: положительная онтологическая, положительная диалектическая идеалистическая, положительная диалектическая материалистическая, негативно-диалектическая, негативная онтология, онтология избытка. В онтологической программе присутствии Третий предстает
как архетип культуры. В диалектике Третий есть закон эволюции. В негативном психоанализе Третий является вакуумом. В отрицательной диалектике постмодерна Третий является отсутствующим
В онтологии избытка мы рассматриваем Третьего как «второго Другого», субъекта, способного к моральному
выбору и верности событию. Третий как избыток сочетает черты метафизики и диалектики. Он является радикальным разрывом и мгновенно переводит враждебные отношения в дружеские. Он также является синтезом, эволюционирует от степени сравнения к солидарности. Третий является универсальным и сингулярным. Он лежит на
пересечении синтагмы (культурной памяти) и парадигмы (индивидуального творчества).
Любовь является наиболее ярким проявлением Третьего. Она проявляется в посланиях Павла и в творчестве
универсалистов ХХ века. Мы выбираем толкования Третьего не просто как любви, но и как комедии, которая одинаково возвышенно воспринимает и сакральное, и профанное. Третий обеспечивает диалог в качестве осознанного
слияния недостатков в Реальном. Он способствует выходу на горизонты солидарности.
Ключевые слова: Третий, любовь, комедия, Реальное, диалог, архетип, разрыв, избыток.
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ЄВГЕНІЯ БІЛЬЧЕНКО

Yevheniia (Ievgeniia) Bilchenko
Metaphysics and dialectics of the Third in the dialogue of cultures: axiological and psychoanalytic dimensions
Abstract. The article analyzes the figure of the Third in the dialogue. The Third is interpreted through the prism of
semiotics and comparative studies. Six models of the Third are used: positive ontological, positive dialectical idealistic,
positive dialectical materialistic, negative-dialectical, negative ontology, ontology of surplus. In the ontological program
of presence, the Third appears as an archetype of culture. In dialectics, the Third is the law of evolution. In negative
psychoanalysis, the Third is a vacuum. In the negative dialectic of postmodernism, the Third is absent.
In the ontology of surplus, the Third is considered as the second Other, a subject capable of moral choice and fidelity
to the event. The Third, as an excess, combines the features of metaphysics and dialectics. It is a radical break and instantly
changes hostile relations into friendly ones. It is also a synthesis, evolving from comparison to solidarity. The Third is
universal and singular. It lies at the intersection of syntagm (cultural memory) and paradigm (individual creativity).
Love is the most vivid manifestation of the Third. It is manifested in the epistles of Paul and in the works of universalists
of the ХХth century. The author chooses the interpretation of the Third not just as love, but also as a comedy that perceives
both the sacred and the profane equally sublimely. The Third provides dialogue as a conscious fusion of shortcomings in the
Real. It contributes to the horizons of solidarity.
Keywords: Third, love, comedy, Real, dialogue, archetype, gap, excess.
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Анотація. У статті запропоновано концептуальні підходи до
характеристики масової культури (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ж. Бодріяр) та її критику в постсучасній культурологічній думці й розглянуто переваги переорієнтації дослідницької парадигми з бінарного
протиставлення «елітарне – масове» на занурення в принципи «артактивізму» (Б. Гройс) на прикладі феміністських розвідок екрану.
Здійснено спробу об’єднання концепції «габітуса» П. Бурдьє з емансипаційними ідеями ґендерних розвідок для розширення осягнення
проблеми «символічного насилля».
Встановлено, що деякі представники феміністичної традиції
акцентували, що головним джерелом розповсюдження насильства
є родина, здебільшого, чоловік або домінуючий партнер. Сьогодні
очевидно, що символічне насилля не сконцентроване в родині, а
розосереджене в культурі (зразки стандартизованої вроди, тіла тощо).
Відповідно, нові культурні запити, що виникають як спротив окремим
проявам символічного насилля, спрямовують/скеровують до необхідності раціонального конструювання власного проєкту самості.
Ключові слова: культура масова, культура елітарна, культурний
дискурс, екран, екранний простір.
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У ХХ столітті аналітика культури здійснювалася здебільшого через бінарну опозицію елітарна (висока) — масова культура з дещо зверхнім ставленням до культури масової
(Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ф. Джеймісон, П. Бурдьє та ін.).
Приміром, у концепції культурного капіталу П. Бурдьє проголошував, що «стосунки з високою культурою» служать основою для стратифікації класу гегемонів і підлеглих класів, коли

«прогулянки музеями майже винятково є справою
середнього та вищого класів (у європейському розумінні
цих класових відмінностей), а робітничі класи були майже одностайні в нехтуванні цінністю мистецтва в цілому
й сучасного мистецтва зокрема» (Mirzoeff, 1999, p. 12).
Пересічна людина не володіє набором символічних кодів,
що унеможливлює її доступ до мистецьких артефактів.
Водночас у культурологічних дискусіях усе частіше виникало питання зв’язку між художнім визнанням і економічним
успіхом, і більшість філософів культури прийняли тезу про те,
© Ганна Чміль, 2021
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що комерціалізація феноменів мистецтва призвела
до загибелі так званого високого мистецтва та знищення диференціації між культурою і повсякденним життям. Впливові групи

Т. Адорно й М. Горкгаймер ввели в дослідження культури концепцію масової культури, що
згодом була замінена концепцією культурної індустрії. У межах своїх розвідок вони припускали, що
«сучасна масова культура керується й нав’язується
зверху й що загроза, яку вона представляє, не в масах, а в тих, хто володіє нею» (Huyssen, 1986, p. 48).
У теорії Т. Адорно й М. Горкгаймера культурні запити формуються не в лоні маси, їх породжує
не попит на певні культурні артефакти з боку мас,
а навпаки, культурні гегемони сприймають фрагменти мас як об’єкти, яким варто нав’язувати продукти, що створюються культурною індустрією
(Adorno, 1991, р. 100).
Однією з характерних рис мас є їхня інфантильність, що провокує виникнення патерналістських імпульсів серед діячів культурної індустрії:
маса потребує опіки, яка реалізується шляхом
чітких екранних директив щодо необхідності відповідності пропонованим патернам поведінки,
способом життя й думання: «…сила ідеології культурної індустрії така, що конформізм замінив свідомість» (Adorno, 1991, р. 105). Для Т. Адорно й
М. Горкгаймера регресивний ефект, який чинить
екран, був очевидним.

спільноти, яка утворена з вільних людей, здатних
на критичну оцінку довколишньої дійсності та самих себе, на пошуки власних орієнтирів у хаосі
буття, — стан, який філософи окреслили «ефектом
анти-Просвітництва». Усе, що потрапляє в екранний простір, у своїх образах набуває ілюзорної зрозумілості — так формується спрощене мислення,
для якого звичним є буття-з-екраном. Але продукти масової культури все ще начебто мають містити
натяк на наявність у своїй структурі посилання на
свою належність до царини «високої естетики».
Онтологічний каркас культурної індустрії, як
і його категоричні імперативи, не передбачають
створення вимірів свободи або принаймні просторів девіації, адже кожне відхилення від норми вже є вписаним у межі культурного й ідеологічного простору. На відміну від змісту високого
мистецтва, зміст образів екрану, специфікований
особливостями їхнього виробництва й трансляції,
«не призначений для індивідуального сприйняття,
а покликаний апелювати до нової форми масової
суб’єктивності та навіть створення її» (Johnston,
2016, p. 97). Кожен із продуктів, що здобуває розповсюдження в просторі масової культури, слугує
зміцненню ідеологізованості й обмеженості систем
колективного мислення.
Висока культура вимагала виконання певних
умов і проходження через системи цензів від тих,
хто бажав долучитися до неї, масова культура сама
пропонує та популяризує себе, обіцяючи миттєве
позбавлення від тягарів буденності, що, звісно, є
лише ілюзією. Але варто відкинути уявлення про
те, що середні глядачі несвідомі фантомного характеру продуктів екранної культури, — вони свідомі,
але звичка до миттєвого екранного задоволення
штовхає на самообман,

«Невипадково цинічні американські кінопродюсери кажуть, що їхні картини мають
створюватися на рівні одинадцятилітніх, —
вони мають намір перетворити дорослих на
одинадцятилітніх» дітей (Adorno, 1991, р. 105).

«вони змушують свої очі заплющити й висловлюють схвалення, що водночас є огидою до
себе; вони відчувають, що їхнє життя стане зовсім нестерпним, щойно вони перестануть чіплятися за задоволення» (Adorno, 1991, р. 103).

Екран наповнює свідомість мас образами, які
притлумлюють концентрацію уваги на реальних
соціальних проблемах. Заразом частина образів
є екстерналізацією загальнолюдських фантазій у
примітивній, але заспокійливій психіку формі.
Екранний простір унеможливлює формування

Більшість артефактів сучасної екранної культури створюється за правилами (жанрова, вікова,
тематична диференціація), що відомі глядачам: перед екраном вони почуваються в безпеці, адже уявляють, наче екран — це лише екран. Вони «вражають наповал», послання, які вони містять, виклю-

«безсоромно переносять мотив прибутку
на культурні форми, автономія творів мистецтва, які, звичайно, рідко переважали в абсолютно чистій формі, поступово усувається культурною індустрією» (Adorno, 1991, р. 100).
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чають можливість гри смислів і значень, що дає
їм перевагу перед артефактами високої культури,
«читання» яких вимагає підготовки, знань історії
розвитку традиції, аналітичного й естетичного мислення тощо.
Масова культура перевершила високу культуру у своєму глобальному розповсюдженні, з вузького виміру мистецької практики, у якій задіяна незначна частина освіченої еліти, вона перетворилася
на розгалужену інституалізовану систему, головна
мета якої полягає в розробці ефективних механізмів психологічного контролю:

ве поле, тепер вона є цілковито резистентною до
ідеологічного впливу, байдужою до ігор, у які грають політики. Маса відхиляє і знищує будь-який
раціонально сконструйований вплив, ідеологи не
можуть зробити правильний прогноз щодо ефекту екранних ідеологем, які вони розповсюджують.
Масу, що мовчить, неможливо довести до обурення, яке виникає як наслідок порушення моральних
та етичних норм, адже опозиції наявне — належне,
припустиме — неприпустиме; і навіть реальне —
нереальне вже втратили сенс, як втратило онтологічний сенс розрізнення між фільмом про війну та
реальною війною, новини про яку транслюються з
екранів (Бодрийяр, 2016).
Тезу про те, що ЗМІ впливають на колективну
свідомість мас і навіть формують її, Ж. Бодріяр рішуче відкидає: «…маса — медіум потужніший за
всі засоби масової інформації, отже, це не вони її
підкорюють, а вона їх захоплює й поглинає» (Бодрийяр, 2000, с. 52).
(Пост)сучасна культурологічна думка вимагає критичного переосмислення будь-яких бінарних підходів, зокрема аналітики протиставлення
елітарна — масова культура, через неприпустиме
спрощення картини живого життя. Нові соціальні
явища не вписуються в сталу картину світу й думання, існування яких тепер доповнене віртуальними двійниками, що для деяких суб’єктів мають
онтологічний статус, вагоміший за реальний світ.
Водночас кожен з сьогоденних суб’єктів, навіть
той, хто в ідеологічному й економічному вимірі
існує в умовах домодерної цивілізації, демонструє
таку залежність від екрана, його художніх і нехудожніх проявів, що поділ на елітарну та масову
культуру виглядає невиправданим: трансформації
медіакультури (від перших фотофіксацій і перших
кроків глобального розповсюдження впливу ЗМІ
до сучасного буття-в-соціальних-мережах) подолали соціальні та «класові» відмінності, сформувавши єдиний соціальний простір. Крім того, у
концепціях масової культури, змальованих вище,
не згадуються позитивні емансипаційні тенденцій,
що розповсюджуються в культурі завдяки екрану,
тому й пояснити виникнення акторів течії спротиву, митців-авангардистів, що порушують канони
створення екранного матеріалу, неможливо.
Аби знайти вихід з окреслених складнощів, філософ нових медіа Б. Гройс запропонував концепцію «арт-активізму», яка описує спроби вирішення

«Повторюваність, одноманітність і повсюдність сучасної масової культури мають
тенденцію викликати автоматичні реакції і
послаблювати сили індивідуального опору»
(Adorno, 1991, р. 160).
Т. Адорно й М. Горкгаймер звертають увагу на те, що панівна ідеологія тяжіє не тільки над
«серйозними» явищами — політикою, економікою,
виробництвом тощо, через екран вона опановує
«вільним часом» людей, який, згідно з помилковими уявленнями, вони вважають своєю приватною
справою, а в дійсності його форма й зміст цілком
сформовані культурними гегемонами.
Французький філософ Ж. Бодріяр запропонував дещо іншу схему взаємин між такою ідеологією
і масами (Бодрийяр, 2000). На його думку, товарне
виробництво й усе, що з ним пов’язане, утратило своє становище владного, контролюючого механізму, справжня влада належить структурам, які
продукують сенси й транслюють їх з екранів. Але
розповсюдження екранної культури внесло зміни в
онтологічний фундамент соціального буття: соціологічна маса перетворилася на «масу, що мовчить».

«Масам подають зміст, а вони жадають видовища. Переконати їх у необхідності серйозного підходу до змісту або хоча б до коду повідомлення не вдалося здійснити ніякими зусиллями.
Масам вручають послання, а вони цікавляться
лише знаковістю. Маси — це ті, хто засліплені
грою символів і поневолені стереотипами, ті,
хто сприймає все, що завгодно, лише б це було
видовищним» (Бодрийяр, 2000, с. 14–15).
Сьогоденна маса залишила владне сило24
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складних суспільних проблем засобами екрану без
надлишкових теоретичних конструкцій, але з урахуванням множинного, неоднозначного характеру
більшості соціальних феноменів.

сексуальності й жінки, «сексуалізація жіночого
тіла дійсно була улюбленою фігурою або об’єктом
знання в дискурсах медичної науки, релігії, мистецтва, літератури, масової культури тощо» (De
Lauretis, 1987, p. 13).
Паралельно з розвідками, які здійснював
М. Фуко, перші інтерпретації кіно, здійснені в
межах феміністичної парадигми, підкреслювали
об’єктивізацію жіночого ґендера в класичному голлівудському наративі. Жінка в екранному матеріалі
завдяки підібраному одягу, поведінці, а також особливим кінематографічним засобам і кодам (освітленню, кадруванню, системі погляду тощо) перетворилася на «об’єкт погляду вуайериста, головне
місце сексуальності й візуального задоволення»
(De Lauretis, 1987, p. 13).
Наочним прикладом художнього спротиву
недосконалій дійсності й неефективності бінарного мислення в межах екранного простору стала
феміністична критика екрану й ті трансформації в
уявленнях про жінок, які вона здійснила в західній
культурі: «…сила феміністського проєкту полягає в
його здатності продемонструвати способи політичного конструювання категорії жінки і її [жінки] постійне пригнічення» (Byerly, & Ross, 2006, р. 18).
Однією із перших важливих подій в розгортанні феміністичної боротьби з тривіалізацією
ролі жінки і її зведенням до вузького репертуару
стереотипів вважається робота «Візуальне задоволення і наративний кінематограф» Л. Малві (Laura
Mulvey), у якій авторка проаналізувала можливості
впливу екранного матеріалу на закріплення підкореного статусу жінки в суспільстві на прикладах з
класичного голлівудського кінематографу.
Переформулювавши ідеї Л. Альтюссера щодо
ідеологічного конструювання суб’єктів, Л. Малві
наголошувала на тому, що «формальні умовності
класичного голлівудського кіно змушують глядача
прийняти патріархальну ідеологію, сформульовану
у фільмах» (Curran, & Donelan, 2009, p. 144). Жінка
на екрані — не суб’єкт, а пасивний об’єкт для чоловічого погляду (глядацького погляду чоловічого,
загарбницького типу), саме він дає їй онтологічний
статус у обмін на еротичну насолоду, виникнення
якої вона в ньому стимулює. Глядач ідентифікує
себе з героєм-чоловіком, який грає з жінкою,
маніпулює її поведінкою і долею; усі екранні події
неодмінно розгортаються так, що чоловік опановує
жінку (Penley, 1990, p. 42).

«Арт-активізм прагне не просто критикувати систему мистецтва та загальні політичні й соціальні умови функціонування цієї системи. Замість цього він намагається змінити
ці умови за допомогою мистецтва — не всередині художньої системи, а за її межами, тобто
намагається змінити умови самої реальності»
(Гройс, 2018, с. 52).
Варто зазначити, що розповсюдженню тенденцій емансипації перешкоджають не тільки економічні й політичні гегемони: зазвичай протистояння
розгортається між тими, хто проголошує необхідність змін, і тими, хто виступає проти них,

«арт-активісти реагують на прогресуючу
кризу сучасної соціальної держави та намагаються замінити собою соціальні інститути й
неурядові організації, які з різних причин не
можуть або не хочуть виконувати свою функцію» (Гройс, 2018, с. 52).
На підставі заклику до необхідності розповсюдження механізмів культурної, соціальної і
ґендерної емансипації як головної цінності арт-активізму, ми припускаємо, що теоретичне підґрунтя
цієї течії варто шукали в постмодерній філософії.
Наприклад, у розвідках М. Фуко, присвячених технологіям формування поглядів на сексуальність,
які уможливили трансформацію уявлень про ґендер як про сталу онтологічну фігуру.
Для М. Фуко царина сексуальності й сексуальних стосунків не є незначним фізіологічним
виміром: вона конструюється культурою та перебуває під пильною увагою ідеологічної і політичної еліти (Фуко, 2010). Культура формує безліч
«нормалізуючих» дискурсів, що говорять різними
мовами (мовою закону, релігії, моралі, звичок, освіти тощо) і впливають на сприйняття та ставлення
до тілесності й усіх процесів, які супроводжують її
існування, тому влада в концепції М. Фуко — це не
група можновладців, а сила, яка здатна до продукування сенсів, значень, норм і цінностей. Історична
аналітика цих дискурсів унаочнює ототожнення
25
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Уже перші інтерпретації екранного простору, здійснені в межах феміністської парадигми,
показали, що «жіночий погляд, жіночий дискурс,
жіноче бажання, змальовується у фільмі тільки
для того, щоб доповнювати чоловічій персонаж»
(Penley, 1990, p. 43). Водночас гетеросексуальність
і стандартизоване уявлення про мужність використовувалися як структуруюча норма.

Геї, лесбіянки, бісексуали й трансґендери (за
переконаннями П. Бурдьє, «головні жертви символічного насилля») в історії західної цивілізації
завжди утворювали маргіналізовані групи через
невідповідність соціальним уявленням про норми
(за винятком Еллади і її доволі толерантному ставленню до гомосексуальності). Зазвичай вони не отримували репрезентації в «культурних дзеркалах»,
адже сприймалися як дещо небезпечне, огидне, те,
чим краще не бути. Але сьогодні саме екран дозволяє маргіналізованим групам заявити про себе та
отримати представлення в соціальному просторі.
Сучасний екранний світ унаочнює множинність
дискурсів, зокрема множинність дискурсів сексуальності, поступово знищуючи тягар гетеронормативності та дозволяючи суб’єктові будь-якої статі
«інвестувати» себе у різні способи самовизначення.
Але помилковими є погляди про те, що повне
прийняття дискурсу інших уже здійснилося. Як і в
часи першої хвилі фемінізму, інші сприймаються
як загроза культурній монополії, адже домінуючі
правила співіснування виявляються лише одним із
варіантів серед багатьох можливих.
Незважаючи на те що робота Л. Малві отримала статус класичної в межах феміністичних
розвідок екрану, вона зазнала й критики. Сучасні
інтерпретатори екранних артефактів наголошують
на тому, що

«Чоловіче тіло потрібно відточити й перетворити на знаряддя героїчної дії, саме тіло
визначало перемогу над антагоністом героя,
чия фізична непривабливість відповідала аморальному характеру» (O’Brien, 2014, p. 13).
Л. Малві закликала до розширення жіночих
«типів», що з’являються на екрані, і наголошувала
на необхідності створення кіно, що в ідеологічному сенсі було б альтернативним класичному голлівудському наративу. Старий наратив передбачав
репрезентацію і легітимацію існуючого соціального порядку з «чоловічої точки зору», з фантазіями,
забобонами та страхами, які їй властиві. Трансляції стереотипізованого образу жінки завдали шкоди й жінкам, і чоловікам: над чоловіками тяжіють
ілюзорні уявлення про жінок і взаємодію з ними,
жінки сприймаються як неповноцінний додаток
до чоловіків, вони позбавлені прав і можливості
їх реалізувати. Нове кіно, що створюється в межах
феміністичної парадигми, має бути спрямоване на
коригування стандартизованих уявлень про ґендерну взаємодію. Ідеологічними засадами нового
кіно мало бути знищення класичної структури оповідання і «візуального задоволення через повернення до традицій та цінностей лівого авангарду,
ідей С. Ейзенштейна й Д. Вертова» (De Lauretis,
1987, p. 129).
Варто зазначити, що в сьогоденній екранній
культурі вже з’являється кінематограф такої ціннісної орієнтації. Феміністична критика суттєво вплинула на виникнення змін у смислах, які транслює
екран. Образи героїв, що демонструють відсутність відповідності до гетеронормативних стандартів, більше не подаються задля глузування, окрім
того, відсутність відповідності до гетеронормативних стандартів не є головною характеристикою цих
героїв («Трансамерика», 2005 р., «Лоранс у будьякому випадку», 2012 р., «Життя Адель», 2013 р.,
«Місячне сяйво», 2016 р.).

«для вирішення нагальних проблем у сьогоднішніх медіа феміністській теорії кіно потрібно виходити за межі Голлівуду й узаємодіяти з більш широкими традиціями міжнародного кіновиробництва» (Chaudhuri, 2006, p. 123).
Крім того, є й більш фундаментальні теоретичні зауваження, що стосуються перегляду самої
концепції погляду. З бінарної диференціації між
глядачем і видовищем акцент має бути перенесений на самий сенс образів, які отримують репрезентацію: проблема класичного кінонаративу не
в тому, що «чоловіки роблять жінок еротичними
об’єктами, а погляд є вираженням цього процесу»,
а в репертуарі образів, який транслюється з екрану й з яким глядач будь-якої статі себе ототожнює
(Chaudhuri, 2006, p. 106).
Іншим важливим теоретичним питанням, яке
виникло як побічний ефект феміністичних розвідок, є питання сенсу поняття маскулінності:
26
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«…критичний інтерес до теми маскулінності є прямим наслідком уявлення феміністського руху про те, що ґендер конструюється соціально, а не є природною категорією»
(Chaudhuri, 2006, p. 106).

дять, що «чоловіки й чоловіча суб’єктивність історично мінливі й ідеологічно нестабільні, постійно
конструюються і реконструюються» в екранних
репрезентаціях (Chaudhuri, 2006, p. 106). Але для
багатьох людей криза маскулінності є тотожною
кризі в структурі владних відносин: сучасна культура уможливила усвідомлення того, що Того, хто
може вирішити усі проблеми й взяти на себе відповідальність, у об’єктивній дійсності не існує.
Жінка конструювалася через її відносини з чоловіком, чоловік — через ідентифікацію з образом
справжнього чоловіка, але екран унаочнює той
факт, що пасивна, мазохістична, ексгібіціоністська
поведінка жінки й загарбницька, агресивна, безсоромна поведінка чоловіка — це лише популярні
культурні забобони, а не фіксована онтологічна неминучість.
П. Бурдьє в роботі «Чоловіче панування»
(«Masculine Domination») ставить питання про причини життєздатності чоловічої гегемонії впродовж
майже всієї історії західної цивілізації (Bourdieu,
2001). Фундаментом ієрархічних структур є уявні
чи реальні відмінності між рівнями, які їх утворюють. На думку П. Бурдьє,

Послідовники феміністичного напряму шукають шляхи комфортного співіснування всіх ґендерів, їхня вища мета полягає в знищені ідеологем,
що впродовж тривалого часу тяжіли над культурою. Однією з таких ідеологем є маскулінність: чоловік — завжди агресивний, рішучий, демонструє
загарбницьку поведінку й не має права на почуття,
окрім почуття збудження.
Екранний вимір дещо пом’якшує цю ідеологему, трансформуючи її в образ героя, який може
порятувати весь світ. Крім того, зазвичай на екрані

«справжня мужність приписується чоловічому тілу, тілесна концепція або стереотип істинної мужності є настільки потужними
саме тому, що на відміну від абстрактних ідей
або ідеалів, їх можна було побачити, торкнутися» (O’Brien, 2014, p. 10).

«головною причиною тотального розповсюдження патріархату є його здатність натуралізувати відмінності — система чоловічого
домінування зобов’язана своїм успіхом, принаймні частково, наданню природних, біологічних пояснень [існуючій] ієрархії» (Mottier,
2002, p. 327).

Художнім утілення кризи маскулінності в сучасній культурі інтерпретатори, зокрема Я. Фрейзер (Ian Fraser), вважається фільм «Бійцівський
клуб» режисера Д. Фінчера: репресивний тиск уявлень про маскулінність провокує психічний зрив у
головного героя, що супроводжується виникненням галюцинації-унаочнення сукупності уявлень
про мужність, що насправді є лише підсвідомим
фрагментом життя його психіки, фантазією про те,
якими рисами та якостями наділений «справжній
чоловік». З одного боку, божевілля героя провокує
жахи й спокуси капіталістичного світу, дарами якого він звик користуватися, а з іншого — їхні ідеологеми, зокрема ідеологема маскулінності, стимулюють «інтимний бунт» (Ю. Крістева), відразу до
соціального порядку, його норм і цінностей.

Чоловічий і жіночий типи тілесності слугують обґрунтуванням необхідності вслід за різними
поведінковими й соціальними моделями. Жіноча
здатність до народження дітей позиціонується як
стратегічний фундамент для життєвої реалізації
жінки: вона має присвятити себе пошуку партнера,
піклуванню про дім і дітей. На підґрунті генітальних відмінностей конструюється соціальна диференціація, яка є реальною, але не є єдиною з можливостей соціального упорядкування.
Відома дослідниця ґендерної проблематики
В. Моттьє (Veronique Mottier), наголошує на тому,
що ідеологічна ґендерна конструкція перевершує
можливості біологічних, моральних і психологічних пояснень, ґендер відноситься до царини реалізації владних відносин, і саме аналіз ґендеру з

«Бунт реалізується не тільки психічно, але
й соціально, і має глибокі політичні наслідки,
що викликають кризу й змушують суб’єкта
здійснювати пошуки нових сенсів» (Fraser,
2018, p. 142).
Дослідження феномену маскулінності дово27
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позицій влади лежить у основі фемінізму (Mottier,
2002, p. 328).
Владні стратегії ґендерної нерівності, що
заручені підтримкою екрану, транслюють «еротизацію чоловічого домінування і жіночого підкорення», розповсюджуючи вплив символічного
насилля (П. Бурдьє) (Mottier, 2002, p. 329). Такий
тип сексуальної взаємодії між чоловіком і жінкою
закріплюється і передається в поколіннях, впливаючи на формування уявлень про зовнішність, належну поведінку, світогляд тощо. Сексуальне життя ієрархізоване, це визначає патріархат політично
(Mottier, 2002, p. 329). Гра в покорення і підкорення
має амбівалентні наслідки: закріплює нерівність,
безправність жінок, водночас даруючи еротичну
насолоду активним чоловікам і пасивним жінкам.
Екран в таких дослідницьких стратегіях фігурує як простір, який пропонує глядачам різних ґендерів різні типи фантазій: чоловіків він спонукає
до жаги оволодіння, підкорення жінки, жінку — до
бажання притягувати чоловічу увагу, визнати «еротичне панування чоловіка» й зрештою підкоритися
(якщо перевести на мову концепції символічного
насилля П. Бурдьє), у таких механізмах стосовно
до жінки насилля реалізується за її співучастю
(Bourdieu, 2001).
Цариною символічного насилля є ментальний,
а не фізичний вимір.

можливлював виникнення нетрадиційних систем мислення і життєвих стратегій (Mottier, 2002,
p. 330).
Екранний простір класичного голлівудського
наративу й сьогоденні послідовники цієї традиції
(«П’ятдесят відтінків Ґрея», реж. С. Тейлор-Вуд,
2015 р.) утримували жінок у стані відмови від
рефлексії над своїм соціальним, економічним і
політичним положенням, що примушувало їх автоматично наслідувати стратегії підкорення.

«Відповідно до того, як люди реагують на
обставини, у яких вони живуть, вони звикають
до конкретних реакцій і з часом повторюють
їх, практично не усвідомлюючи [сутність своїх
дій], не здійснюючи вибір, незалежно від того,
чи дійсно мають місце умови, які вперше сформували певну реакцію» (Mottier, 2002, p. 330).
Занурення в габітус не передбачає розвитку
раціонального мислення, воно прогнозує несвідоме дотримання умов існування сталого соціального
порядку (Бурдье, 1998; Бурдье, 2018). Жінка сприймає патерни жіночності, які пропонує екранний
простір, формуючи з них свою ідентичність, і її
ідентичність дозволяє їй орієнтуватися в соціальній узаємодії без прийняття рішень і відповідальності, що тягне за собою прийняття і реалізація
рішень.
Прагнення покори з боку жінки гарантує толерантність і прийняття з боку соціального поля. Це
положення стосується не тільки прагнення підкорення певному чоловікові, а й бажання відповідати традиціям і цінностям соціуму взагалі, зокрема
традиції піклування про свою тілесність як про
медіум соціальної взаємодії, медіум між сприйнятою нормою й нормою, що транслюється.
Деякі представники феміністичної традиції
наголошували на тому, що головним джерелом розповсюдження насильства та пригнічення є родина,
здебільшого чоловік або домінуючий партнер. Сьогодні очевидно, що символічне насилля не сконцентроване в родині, а розосереджено в культурі.
Яскравим прикладом символічного насильства над тілесністю є зразки стандартизованої вроди,
що пропонує екран, і яким намагаються наслідувати обидва ґендери. Мова тілесності не відображає
реальність, вона унаочнює існуючі дискурси щодо
норм тілесності.

«Ґендерна нерівність — це символічне насильство, якому жінки й чоловіки підкоряються охоче, без необхідності та примусу, адже
його ефект полягає в створенні символічних
нормативних образів ідеальної ґендерної поведінки» (Mottier, 2002, p. 330).
Перепони на шляху розповсюдження символічного насилля майже виключені: формування
картини світу у свідомості деяких суб’єктів відбувається через культурний вплив, отже, нерівність
сприймається як норма, що не передбачає виникнення альтернатив до сталих уявлень про взаємини
чоловіків і жінок.
Концепція габітуса П. Бурдьє, що передбачає існування низки «диспозицій, сформованих як
відповідь на об’єктивні соціальні умови», сьогодні
неможливо уявити без екрану як його засадничої
складової, адже саме через трансляцію патріархальних ідеалів упродовж тривалого часу він уне28
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«Сприйняття, переживання і розуміння
реальності створюються і опосередковуються
мовою, людина занурена в символічний порядок, і саме це занурення у світ значень уможливлює та запускає сприйняття, переживання і
розуміння нашого тіла й реальності в цілому»
(Vasterling, 2003, p. 207).

Класичний голлівудський наратив віддзеркалив картину ґендерного буття на екрані, що примусило представників першої хвилі фемінізму
замислитися над тим, що штовхає жінок на підкорення моделям ідентифікації, моделям, у яких
жінка — це лише неповноцінний додаток до чоловіка, об’єкт його візуальної насолоди й сексуальної
втіхи. Постановка питання про підстави релевантності таких моделей дозволяє виявити масштаби й
механізми розповсюдження ґендерної нерівності й
символічного насилля. Варто зауважити, що влада, яка розосереджена в культурі, не є чимось поза
або над соціумом, члени соціуму є її агентами та
медіумами, тому саме на них, принаймні частково,
лежить відповідальність за існуючий соціальний
порядок. Більшість перепон на шляху розповсюдження ґендерної свободи ховається не в правових
нормах, а в нормах думання і традиціях.
На нашу думку, абсолютизація і поляризація
дослідницьких та життєвих стратегій є неприпустимим явищем для сучасної культури, адже в історії
такі ментальні феномени призводили до виникнення різних форм несправедливості та насилля.
Різноманітні емансипаційні тенденції і течії
вплинули на те, що (пост)сучасний світ має стати
цариною «інституціолізованого індивідуалізму»
(У. Бек), для якого характерною є концентрація
прав і свобод навколо окремого суб’єкта, а не груп
суб’єктів. Так, на думку У. Бека, здійснюється визволення від «примусової ідентифікації» і водночас
актуалізуються процеси послаблення впливу традиційних цінностей, ґендеру, сім’ї на формування
свідомості окремих суб’єктів (Бек, 2001).
Нові культурні запити, що виникають як спротив окремим проявам символічного насилля, штовхають до необхідності раціонального конструювання
власного проєкту самості. Так формується контекст,
у якому суб’єкт несе відповідальність за своє життя і
в якому невдачі є результатом власних помилок, а не
соціальної нерівності й несприятливого соціального
положення (Phipps, 2014). Навіть якщо ґендер здобуває осягнення і з репресивного механізму перетворюється на інструмент маніпуляції іншими людьми
(наприклад, молоді жінки користуються своєю вродою для того, щоб здобути соціальні та економічні
блага), сьогодні він утратив здатність тотального
впливу на формування життєвого сценарію.
Отже, у межах традиціоналістських поглядів
на соціальний світ ґендер визначався біологічно,

Отже, патерни піклування про тіло й бажані
результати цього процесу не є природними або
необхідними, вони конструюються домінуючими
культурними групами та системами соціальних
практик, мовою П. Бурдьє, ґендерні фрагменти
габітусу конструюються як відповідь на запити
символічного насилля.
Залежність психіки суб’єктів від правил, що
формуються системою відносин, майже виключає
можливість соціальної девіації, емансипації. Здатність до рефлексії над домінуючими соціальними
порядками й навіть осягнення реального стану
речей не гарантує здобуття ресурсу для змін фрагментів системи, що викликають обурення.
Представники різних ґендерів як соціальні
агенти вимушені транслювати символічне насилля, підкорювати або підкорятися (Bourdieu, 2001).
Але плата за спроби спротиву є високою: відмова
від слідування сталим соціальним правилам гарантує знищення звичних шляхів самоідентифікації і
викликає відразу до інших серед консервативних
членів спільноти.
Соціальне буття, яке П. Бурдьє описує в «Чоловічому пануванні», є резистентним до будь-яких
змін: габітус, зокрема через екранний вплив, формує свідомість суб’єктів, нав’язує їм ідеали й цінності, а вибір, який роблять суб’єкти — це вибір з
обмеженої низки варіантів (Bourdieu, 2001).
Феміністичний дискурс більш оптимістичний:
незважаючи на певну «дослідницьку» скептичність
і визнання об’єктивного факту того, що «ґендерні
норми не можуть бути подолані одним вольовим
актом», парадоксальним чином шлях трансформації суспільних узаємин існує, він полягає в унаочненні й осягненні механізмів формування та розповсюдження ґендерної нерівності (Mottier, 2002,
p. 334). Через те, що жінки володіють досвідом
приниження й підкорення, вони можуть концептуалізувати свої ролі в соціальному бутті та почати
стратегічну розробку варіантів спротиву, що й відбувається в феміністичній критиці кіно.
29
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але для сучасної культурологічної думки ґендер —
це штучне утворення, сформоване з фрагментів
різних дискурсів, соціальних практик, традицій
співіснування, мови тощо, і сьогодні ця низка доповнена ще й впливом технологій екрану. Варто
зазначити, що конструювання (в осередках консерватизму: школа, сім’я, ЗМІ, менталітет, державний апарат, традиції) і деконструкція (в осередках
теоретичного та практичного авангарду: у художніх експериментах, критиці ґендерних аспектів
ідеології, інтелектуальних розробках, що стосуються перегляду сталих моделей співіснування
людей) ґендеру відбувається одночасно: уявлення
про ґендер і моделі поведінки, які йому властиві,
зазнають невпинних трансформацій, наприклад,
боротьба феміністок з екранними образами 60-х
років ХХ століття і сучасні розробки в царині феміністського порно неможливо ототожнити чи навіть порівняти. Ідеологія і її критика, джерелом та
медіумом яких є екран,

Феміністична акцентуація на аспектах існування жіночого ґендеру в культурі й на екрані стала великим проривом, адже інші спроби аналітики
сексуальності не враховували ґендерної диференціації і того факту, що на чоловіків і жінок впливають різні репресивні механізми. Але саме завдяки
феміністичній парадигмі досліджень екрану сучасні філософія та політика змушені враховувати голоси різних ґендерів.
Отже, екранний простір є найточнішим відображенням сучасного світу, адже навіть маргіналізовані групи, що в історії культури не отримували
репрезентації, сьогодні мають можливість заявити про себе, свої інтереси й цінності. Крім того,
звична культурологічна диференціація на високу
та масову культуру, причетність та інтерес до яких
раніше слугували критеріями для соціальної стратифікації, також утрачає свою релевантність через
те, що екран знищив онтологічне розрізнення між
припустимим і неприпустимим для унаочнення,
прекрасним і жахливим, існуючим і належним.
Тотальність «буття-з-екраном» і розповсюдження
соціальних мереж поступово унеможливлюють інформаційну гегемонію однієї групи, адже кожен із
сучасних суб’єктів має можливість без обмежень
продукувати «екранне знання».

«не є системою реальних узаємин, які
керують існуванням індивідів, вона є уявним
відношенням суб’єктів до реальних узаємин, у
яких вони живуть і які керують їхнім існуванням» (De Lauretis, 1987, p. 6).
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Чмиль Анна Павловна
К проблеме постижения «символического насилия» в экранном дискурсе
Аннотация. В статье предложены концептуальные подходы к характеристике массовой культуры (Т. Адорно,
М. Горкгаймер, Ж. Бодрияр) и её критику в постсовременной культурологической мысли, рассмотрено приоритеты
переориентации исследовательской парадигмы из бинарного противопоставления «элитарное – массовое» на погружение в принципы «арт-активизма» (Б. Гройс) на примере феминистских исследований экрана. Предпринята
попытка объединения концепции «габитуса» П. Бурдье с эмансипационными идеями гендерных разведок для расширения осмысления проблемы «символического насилия».
Установлено, что некоторые представители феминистской традиции акцентировали, что главным источником
распространения насилия является семья, в основном, человек или доминирующий партнер. Сегодня очевидно, что
символическое насилие не сконцентрировано в семье, а рассредоточено в культуре (образцы стандартизированной
красоты, тела и т. д.). Соответственно, новые культурные запросы, возникающие как сопротивление отдельным
проявлениям символического насилия, направляют/устремляют к необходимости рационального конструирования
собственного проекта самости.
Ключевые слова: культура массовая, культура элитарная, культурный дискурс, экран, экранное пространство.

Hanna Chmil
To the problem of comprehending symbolic violence in screen discourse
Abstract. The article proposes conceptual approaches to the characterizing of mass culture (T. Adorno, M. Horkheimer,
J. Baudrillard) including its critique in postmodern cultural thought and considers the advantages of reorienting the research
paradigm from the binary opposition of elitist – mass to immersion in the principles of art-activism (B. Groys) on the
example of feminist screen study. The author attempts to combine P. Bourdieu's concept of habitus with the emancipatory
ideas of gender research to expand the understanding of the problem of symbolic violence.
It has been found that some members of the feminist tradition emphasized the family, mostly the husband or the
dominant partner, to be the main source of violence. Nowadays, it is obvious that symbolic violence is not concentrated in
the family but is scattered in culture (i.e. beauty standards, body shape, etc.). Accordingly, new cultural demands arising as
a resistance to certain manifestations of symbolic violence direct/guide to the need for rational construction of one's own
project of self.
Keywords: mass culture, elite culture, cultural discourse, screen, screen space.

32

Стаття надійшла до редакції 19.11.2020

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2021. №19

ВАЛЕНТИНА СУДАКОВА

УДК 316.43
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2836-9961
DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.33-45

ПОСТМОДЕРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК
ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ
ЯК НАУКОВА ТА ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА

Судакова
Валентина Миколаївна
доктор філософських наук,
Інститут культурології
Національної академії
мистецтв України, м. Київ
sudakova-icnam@ukr.net

Судакова
Валентина Николаевна
доктор философских наук,
Институт культурологии
Национальной академии
искусств Украины, г. Киев
sudakova-icnam@ukr.net

Valentyna Sudakova

Doctor of Philosophical Sciences,
Institute for Сultural Research,
National Academy
of Arts of Ukraine, Kyiv
sudakova-icnam@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена аналітичному розгляду постмодерних змін культурних практик повсякденного життя в просторі
повсякденних комунікацій. Автором дана характеристика сучасних
наукових досліджень стану повсякденних культурних практик, які
трансформуються під впливом тенденцій глобалізації, віртуалізації
та індивідуалізації суспільного життя. Аргументована важливість наукового розуміння феномену повсякденності як універсальної транскультурної основи людського співіснування. У роботі з’ясовуються
причини суперечливого характеру гуманітарних наслідків новітніх
змін повсякденної активності людей. Зокрема, наголошується на
небезпеках та ризиках прискореної зміни світоглядних та ціннісних детермінант соціальних дій; зафіксовані суперечливі наслідки
трендів дисфункціонального впливу на традиційні культурні норми
повсякденних взаємодій та комунікацій; охарактеризовані зміни просторових та часових параметрів повсякденності в постмодерному
суспільстві.
Ключові слова: постмодерне суспільство, культурна практика,
повсякденне життя, глобалізація, віртуалізація, індивідуалізація, рутинізація.

Актуальність і постановка проблеми. Глобалізаційний
наступ на світовий порядок у ХХІ столітті суттєво перетворює життя людства в усіх напрямках, формуючи своєрідний
«технологізований» простір діяльності, узаємин, спілкування,
медійних, інформаційних посередників і «знарядь» організації
сучасних спільнот, нові проблеми співіснування і, у контексті
нашої тематики, помітні зміни повсякденного світу. Але зараз вчені фіксують уже другу хвилю глобалізації, коли нарощується швидкість змін і радикальні поляризації суспільних
процесів. Достатньо очевидно загострюються породжені нею
проблеми, коли поглиблюються і, одночасно, нівелюються
відмінності між різними соціокультурними кодами інтеграції
суспільних груп, висвітлюючи багато явних і ще неявленних
трендів. Поглиблення таких відмінностей є досить відчутним,
але нівелювання, або їх уніфікація є абсолютно виразним процесом змін у основних сферах життя: суспільного загалом і
повсякденного зокрема.
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Дослідження сутності, значення та новітніх
змін у повсякденних практиках є важливим дискусійним напрямом соціологічних та культурологічних досліджень. Сучасні й постсучасні смисли
повсякденності поставлені в площину актуальної
проблематики такими вченими, як М. Мафесолі, М. де Серто, З. Бауман, Е. Гіденс, А. Грінфілд,
Р. Флорида. В Україні видані серйозні наукові праці, які містять перспективні ідеї, багато новітньої
інформації, у тому числі емпіричних даних щодо
специфіки модернізаційних процесів у культурі. Зокрема, це праці таких дослідників, як Є. Більченко,
Н. Костенко, В. Пилипенко, А. Ручка, Ю. Савельєв,
Л. Скокова, В. Судакова, В. Танчер, Т. Титаренко,
Г. Чміль, М. Шульга, Р. Шульга та інших вчених.
Водночас, варто констатувати певну гносеологічну
суперечливість наукових результатів проведених
досліджень. Зараз, коли «друга хвиля» глобалізації
загострює процеси постмодерних перетворень у
соціокультурному просторі, нового осмислення й
визначень потребують зміни культурних практик
повсякденного життя. Саме тому наукова проблема, яка постала перед сучасними суспільствознавцями полягає в тому, що за межами пізнавальних
координат зазначених теорій залишаються питання
про оновлені смисли й особливості повсякденного життя сучасної людини, про постмодерні перетворення культурних практик спілкування, побуту, праці, про гуманітарні наслідки визволення
повсякденної активності з простору суспільного
контролю.
Мета цієї праці полягає в тому, щоб визначити
гносеологічне значення концептуальних позицій
щодо проблеми повсякденності; здійснити аналітичний розгляд повсякденності як транскультурного феномену, її онтологічні смисли та гуманітарні
інтенції, а також виявити специфіку повсякденності в постмодерному суспільстві як виклик цивілізації та протиріччя постмодерної трансформації
культурних практик повсякденного життя, їхні деструктивні наслідки та креативний потенціал.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Глобалізаційний наступ на світовий порядок у ХХІ
столітті суттєво перетворює життя людства у всіх
напрямках, формуючи своєрідний «технологізований» простір діяльності, узаємин, спілкування, медійних, інформаційних посередників і «знарядь»
організації сучасних спільнот, нові проблеми співіснування і, у контексті нашої тематики, помітні

зміни повсякденного світу. Але зараз вчені фіксують вже другу хвилю глобалізації, коли нарощується швидкість змін і радикальні поляризації процесів. Більш очевидними є породжені нею проблеми,
які загострюються і детермінують багато явних
і неявлених ще трендів. Розгляду цього «поля»
присвячена монографія вітчизняної дослідницікультуролога Є. Більченко; вона вважає, що основною проблемою нового етапу («другої хвилі»)
глобалізації є дисонанс між двома протилежними
тенденціями її розвитку: уніфікацією та диверсифікацією, що зараз мова йде про нівелювання
або поглиблення відмінностей між знаково-символічними кодами різних культур (Більченко, 2020,
с. 55). Дійсно, поглиблення таких відмінностей є
досить відчутним, але нівелювання або уніфікація
є абсолютно виразним процесом змін у основних
сферах життя: суспільного загалом і повсякденного зокрема. Наприклад, в останнє десятиріччя завдяки новітнім технологіям організації домашньої
праці (найбільш рутинного виду діяльності в повсякденному житті) відбулося оснащення домогосподарств на всіх континентах однаковими інструментами, технікою, засобами будування і ремонту,
підтримки санітарних норм побуту, моделей одягу,
взуття, косметики тощо. Змінилися види діяльності, практики спілкування, праці й гри, святкування,
дозвілля, розваг, відпочинку, переміщень. Набули
масового розповсюдження практики омолодження,
репродуктивності, стандарти моди, тілесності, зачісок, офіційного й повсякденного дискурсу, практики організації шлюбних, сімейних, родинних
відносин, інші складові життєвого світу людини,
тобто глобалізм, інформатизація і технологізація
призводять до різкого оновлення простору повсякденного життя. Відчутно зросла роль і поширилось використання глобальної (англійської) мови
і, відповідно, знання про різноманітні культурні
традиції, можливості знайомств, межі розуміння
і самопрезентації, відповідно поступово складаються нові етикетні норми (часто дуже спрощені),
практик привітань, компліментів, звернень тощо
(Судакова, 2020, с. 23).
Звичайно, ці процеси актуалізують дослідження проблем постіндустріальної модернізації різних
«континентів» культурного світу, у тому числі сфери повсякденності, культурних практик співжиття,
спілкування, праці, узаємодій, внутрішньогрупових і міжособистісних відносин. До таких, онов34
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лених відносин з помітними утрудненнями повільно чи швидко «звикає» населення в усіх країнах,
«звикає» й засвоює, повторює, тобто перетворює
на культурні практики. Зараз стає очевидним, що
зміни у сферах повсякденного буття розгортаються
з такою швидкістю, що за ними не встигають не
тільки представники зрілих і похилого віку когорт,
але й зовсім молоді люди. Перед очима вчених,
громадськості, політиків, економістів, керівників
виникла й «захоплює» культурний плацдарм реальність постмодерної трансформації повсякденності,
яка потребує теоретичних, методологічних і емпіричних досліджень.
Передісторія досліджень явища й поняття повсякденності охоплює відносно короткий проміжок
часу. Лише в ХХ столітті поняття «повсякденність»
стає об’єктом філософського та наукового теоретизування. Жахливі світові війни ХХ століття, як відомо, суттєво посилили соціальні страхи щодо репресивного впливу масових суспільно-політичних
та громадянських рухів. Водночас у масовій свідомості утвердилось і стало поширеним розуміння
цінності миру, повсякденного життя, захищеності,
стабільності, буденних турбот і праці.
Доцільно зазначити та нагадати, що визнаним
важливими здобутком філософського осмислення
реалій початку й перших десятиліть ХХ століття стала розробка концепції «життєвого світу», смисловим
ядром якого, по суті, є концепт повсякденності.
Вочевидь, життєвий світ — це простір, у якому розгортається реальне життя людини. Визнаним фундатором цієї ідеї є Е. Гусерль. У просторі
феноменологічної редукції він стверджує, що життєвий світ — це світ живого діяльного суб’єкта. У
цьому світі людина живе в «наївно безпосередній
установці», це — культурно-історичний світ, який
суб’єкт, будучи ізольованим, переживає у досвіді свого буття. Варто вказати, що важливий внесок у розробку концепту повсякденності зробив
А. Шюц, який стверджував, що повсякденність —
це процес життєдіяльності людей, який розгортається в соціальній ситуації на підставі самоочевидності існування людей і набутого буденного досвіду. Для нього повсякденність відображається в
понятті «інтерсуб’єктивна реальність» в ситуаціях
«лице до лиця», коли «Я» конституює «Іншого» в
момент сумісності дій, коли параметри такої «сумісності» сприймаються як «звичайні», «такі, що
приймаються на віру», і коли досвід «Іншого»

сприймається як значущий у єдиних для них межах
комунікації, цінностей «первинного» та «звичайного» світу значень.
У другій половині ХХ століття концепт «життєвого світу» набуває особливого наукового значення. Це поняття є методологічно цінним і досить
точним у визначенні складного й суперечливого
прошарку між людиною та реальністю суспільного
й громадського життя. Поняття «життєвого світу»
по суті стає теоретичною основою повноцінної філософсько-соціологічної концептуальної доктрини
«комунікативної раціональності» Ю. Габермаса.
Її смисловим центром вчений уважає ідею відтворення «життєвого світу», що відбувається завдяки
культурно-репродуктивним практикам; саме вони є
інструментами культурної репродукції досвіду переживання повсякденності.
Цей стислий огляд ідей найбільш відомих
вчених ХХ століття не може не враховуватись у
подальших дослідженнях складної природи людського буття, специфічною реальністю якого є
повсякденність як фундамент життя. Власне заради організації цього повсякденного фундаменту
життя формуються і здійснюються різноманітні
практики людської активності, причому у двох напрямах. З одного боку, це — намагання створення і
забезпечення умов безпечної, комфортної, красивої
(ситної, теплої, веселої, зручної і тому подібне) повсякденності. З іншого — намагання подолати повсякденність, у якій домінують важка, нудна праця,
повсякчасне переживання одного й того ж порядку,
повторюваність, монотонність, нудьга, самопримушування, відсутність подій, подяки.
Вочевидь, що пов’язане з технологізацією
побутової праці вивільнення людей від найбільш
важких і рутинних обов’язків позитивно сприяє
значному зростанню обсягу вільного часу людини, який завжди сприймається як соціальне досягнення. Але в новітніх умовах це «досягнення»
породжує нові проблеми і навіть негаразди. Сфера
повсякденності — об’єкт найбільш бажаної і найбільш помітної модернізації. ХХІ століття — час
небачених швидкісних радикальних трансформацій, тому наукове осмислення таких змін потребує
досліджень, нових методологічних прийомів, нової
лексики, нових визначень.
В когорті вчених, які зосередили свої зусилля
на вивченні складних тенденцій сучасного соціокультурного розвитку, варто відзначити М. Маффе35
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солі, А. Грінфільда, М. де Серто, Р. Флориду, В. Танчера. Кожен з них виявляє та аналізує нові інформаційні аспекти проблеми, яку ми розглядаємо.
Тією чи іншою мірою у своїх книгах вони намагаються визначити певні бачення для аналізу
окремих сторін новітньої реальності повсякденного життя, щоб дослідити її: більш «технологізовано» — А. Грінфільд, виявляючи, що наша здатність
компетентно виконувати повсякденні обов’язки
тепер залежить від різних непрозорих чинників —
від речей, про які нам раніше просто не було потреби задумуватися, це — інформаційні технології та
індустрії (Гринфилд, 2018); більш «антропологічно» — М. Маффесолі, інтерпретуючи з позиції концепту «органічності» повсякденність як реальність

суспільствах. Загалом, повсякденне життя — це
досить дивний світ: без нього не можна жити, принаймні цивілізованій людині, і, одночасно, усе життя люди намагаються від нього втекти: хто в гори,
хто в окопи, хто бігає за суцільним святом. Відома в
Україні вчена-психолог Т. Титаренко в епіграфі до
розділу «Буденність — небуденність в особистому
світі», передуючи теоретичному аналізові, міркує:

«Нудьга й тягучість повсякденності, її пасивність, передбачуваність, розміреність, без
яких так незатишно, так небезпечно було б нам
у цьому метушливому світі… Знайомі, звичні
ритми спільноти, ритми комунального життя, що стимулюють індивідуальне мистецтво
жити. Кризи, які час від часу обов’язково переривають ідилію буденного спокою, спалахуючи, руйнують звичний стиль життя, вимагають
від нас максимальної усвідомленості, пильності, зібраності та відповідальності. Святковий
настрій, карнавальний стан як дозвіл бажаного
й забороненого, готовність до сміливих, радісних, несподіваних імпровізацій у власній світобудові — усе це лише підкреслює особливий
смак і аромат нудьги й тягучості повсякденності» (Титаренко, 2003, с. 210).

«племінних масових ритуалів, що посилюють органічний аспект соціальної агрегації
і даний процес може бути результатом солідарності, повсякденного життя, релігійних практик тощо» (Маффесолі, 2018).
М. де Серто, виявляючи реальні протиріччя в
розумінні й баченні феномену повсякденного життя розглядає його «багатовекторно» в контексті
«процедур повсякденної винахідливості», «повсякденності й народної культури», «практик використання простору», «культури маргінальної більшості» з блискучим аналізом (Де Серто, 2013).
«Гуманітарно проблематичною» можна назвати позицію В. Танчера — відомого українського
вченого — у його визначеннях «Людини в ситуації
постмодерну»; з відчутним занепокоєнням він підкреслює негативні наслідки радикальної індивідуалізації (Танчер, 2019, с. 109).
Насамкінець, Р. Флорида — один з найвідоміших знавців «постмодерного знання» та ще й
виразник «оптимістичної» позиції — пропонує
цікаву й переконливу систематизовану інформацію
щодо новітніх «постмодерних» надбань цивілізації, що відбулися за дуже короткий час порівняно з
іншими епохами та які швидко, разюче, якісно, навіть радикально й позитивно вплинули на повсякдення (Флорида, 2018).
Означені нами ідеї цілком переконливо фіксують суперечливий характер соціального впливу
основних транскультурних детермінант комунікативних практик на процеси відтворення повсякденного життя в глобалізованих полікультурних

Це важливі й правильні фіксації протиріч
повсякденного життя як арени специфікованого
сприйняття часу, простору, переживання, але погляд аналітика на суперечливі процеси й наслідки
«наступу» на сьогодення викликів постмодерну,
а у деяких суспільствах навіть розвинутого постмодерну, потребує в класичній академічній традиції пізнання, по-перше, здійснити опис сутності
й базових функцій повсякдення; по-друге, надати
характеристику буттєвого стану й структури повсякденності в просторому вимірі; по-третє, розглянути буттєвий стан і структуру в часовому вимірі; по-четверте, визначити зміни, які зараз постали відчутно значущими, але для багатьох людей
і спільнот є шкідливими.
Сутнісні смисли повсякденності. Сутність повсякдення в широкому розумінні полягає в тому,
що це «частина» життєвого світу — це світ досвіду живого діяльного суб’єкта, у якому людина
живе в «наївно безпосередній настанові». Повсякденність — поняття, що відображує досвід переживання «простого» життя, сферу буденних, тра36
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диційних та інноваційних культурних практик;
культурні практики повсякденного життя — це інтегральна система взаємодій у режимі відтворення
існуючих і затверджених традицією або сучасним
досвідом групових (сімейних, родових, общинних,
етнічних) цінностей і норм організації на загальному просторі життя окремих індивідів, а також
спільнот на різних підставах (дружніх, сімейних,
шлюбних, родинних тощо). Найважливіша частина життєвого світу — повсякденність — підтримується, відтворюється завдяки атрибутам співіснування, виконуючи декілька фундаментальних
функцій: підтримка сімейних, родинних, дружніх
стосунків, функція надання загальної безпеки, попередження і стримування внутрішніх конфліктів,
функція захисту, підтримки й консервації порядків
забезпечення життя і виживання, функція організації певних норм комфорту тощо.
Просторовий вимір повсякденного життя.
Просторовий вимір буття є атрибутивним фактором життя і виживання людей як виду. Просторова визначеність пов’язана з реальною, не метафоричною, «площиною» — це «Дім», часова — з
годинниками, які «керують» розкладами, темпами
життєвого часу, часу перебування у сфері повсякденних турбот.
Дім є матеріальним об’єктом, фізичним простором розгортання людської життєдіяльності. Але
не тільки й не стільки. Дім — це втілення ідеальної
(духовної) близькості, тепла (у прямому й переносному значенні), спокою, захисту й безпеки. У
культурі українського символічного світу поняття
«дім» виступає втіленням базових функцій, коли
розуміється в широкому сенсі: домівкою може бути
й палатка й навіть палац може не бути домівкою.
Універсальна культурна значущість дому є очевидною. Як об’єкт емпіричного визначення повсякденність, згідно з її базовим смислом, виконує важливішу функцію (це — функція захисту — основна
парадигма культурної моделі виживання), і матеріальним реалізатором та вмістилищем ідеї захисту
виступає Дім, домівка, оселя, хата.
Основні сенси й смислові виміри, пов’язані зі
своєю домівкою добре відомі: загальні протиставлення «своє/чуже», захищеність у своїй оселі, закритість від чужих, можливість вільних дій у своєї
хаті, острах її втратити, маркування розподілу сфер
жіночого й чоловічого впливу, родинні зв’язки, родинна пам’ять (історія), любов до дітей, повага до

батьків, гостинність, естетизація простору дому
тощо. В українській культурі хата — об’єкт любові, турботи, ретельного догляду, прикрашення. Для
будь-якої людини, групи, родини важливішим є
певне предметне, речове оточення, яке відмежовує
«власне», «своє» від «іншого», «чужого», тому дім
є концентрованим виразом такого «оточення».
Універсальну економічну, соціальну, антропологічну, культурну значущість дому підкреслює
українська дослідниця Л. Скокова:

«Дім є місцем проживання родини чи індивіда, а отже, зітканий з мережі міжлюдських
відносин — із рідними, близькими людьми, а
також приятелями, колегами, сусідами. Осмислення цих зв’язків, встановлення (або ні) відносин близькості й довіри теж відбувається в
межах дому. Дім є приватним простором і, одночасно, показником соціального статусу, презентацією культурних смаків і преференцій…
Дім є локусом емоційних, соціальних і культурних смислів» (Скокова, 2018, с. 251).
Метафорично можна казати, що повсякденність «живе» в домі. Це та частина життєвого простору, яка закріплена в комунікативних, діяльнісних, поведінкових і «робочих» практиках, у практиках побуту. Побут — опредмечений сегмент домашньої повсякденності, але саме такий її сегмент,
який яскраво демонструє його транскультурний
смисл. Це — набір різноманітних форм діяльності,
праці щодо організації і підтримки порядку, чистоти навколо людини, родини, групи, які живуть у
«Домі»; це — набір речей, дій і взаємодій, якими забезпечується це життя. Це — люди (як правило —
члени родини), які добровільно або примусово забезпечують побут, виконують різні, у тому числі
важкі, рутинні, однорідні дії, забезпечуючи життя
і відпочинок родинної групи. У побуті виробляються, використовуються і вдосконалюються знаряддя
праці, одягу, прикрас тощо — усе те, що в ролі артефактів «розповідає» через століття про культурні
досягнення історичних епох з далекого минулого.
Побут включений у основи існування людського буття, супроводжує і стимулює зусилля,
якими забезпечується. Це — складні системи ментальних і предметних компонентів, які постійно
відтворюються, знання і техніки підтримки певних
культурних стандартів, культурних практик побу37
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ту. Практики прибирання оселі, збереження дітей,
вигодовування, лікування, формування первинних
дитячих навичок — це складові основної функції
побутової культури. Заготівля і готування їжі, виготовлення і ремонти одягу, взуття, прибирання приміщень, санітарія та особиста гігієна й тому подібні — постійні, важкі, рутинні, монотонні, автоматизовані, але життєво необхідні практики — важка
доля людини, яка живе тільки таким повсякденним
життям.
Отже, саме побут як сфера реалізації потреб
життя, виживання, спілкування є прагматичним
засобом збереження стану фізичного й емоційного благополуччя (на будь-якому рівні розвитку
культури), є конститутивним атрибутом, фактором
реалізації базових потреб людини, який окреслюється простором дому. І століттями, і тисячоліттями сфера побуту, його функцій майже не змінювалась. Об’єктом «побутової праці» завжди була
їжа, «порядок» в оселі, діти, домогосподарство,
«суб’єктом» — найчастіше жінки. Можна констатувати: дім як культурне явище, як простір побуту,
зберігаючи базову функцію, дійсно виступає втіленням і маркером повсякденного життя.
Однак прискорений розвиток повсякденних
умов життя під тиском глобалізації досить очевидно трансформує цей «осередок захисту й щастя».
Постмодерна реальність «перетворює дім на варіант космічної капсули» (за Більченко, 2020, с. 82 ),
яка вміщує сегреговані умови перебування, одночасно втрачаючи просторові переваги «чистої» повсякденності, гублячи смисл «власного» простору.
По-перше, це — орендні, готельні, офісні оселі й
кімнати в гуртожитках, до яких не можна звикнути
й не треба звикати, які не можуть стати рідним місцем, бо вони не мають побутової основи; позбавляючи людину повсякденних турбот, ці «місця»
не створюють зв’язків близькості з цим місцем,
спрощують стосунки з іншими членами сумісного проживання, загалом — найбільш придатні для
одинаків. По-друге, на іншому полюсі — великі
домівки (палаци) — зразок крайнощів анфіладних
коридорів, нагромаджень «шкатулок» з картинками, серед яких реальним домом є одна кімната.
Не дуже привабливий осередок для традиційного
сприйняття дому, тим більше рідного дому з його
аурою, речами й навіть привидами, місце, в якому
можна зустріти старість. Але різні люди — різні
бажання.

Безумовно, «космічна капсула» має свої позитивні якості. Це — притулок для дуже зайнятої
(молодої), «постмодерної» людини, яка живе й працює одночасно, і на одному місці харчується замовленою їжею, користується одноразовим посудом,
одноразовим одягом, які навіть замовити можна не
виходячи з такої «капсули», тобто постмодерна людина існує в постмодерній «халабуді» поряд з екраном, який показує все, що забажаєш. Але це — не
речі, це — зображення, симулякри. До таких міркувань можна додати твердження зі статті вітчизняних культурологів Г. Чміль і Н. Корабльової. Вони
пишуть:

«Усе це на тлі сучасного світу, полоненого
симулякрами, тому агресивність, розваги, орієнтація на рекламні зразки, які здатні створювати ілюзію щастя за його реальної відсутності
беруть у полон людину, а розвинене технологізоване суспільство означує їй один вимір —
споживання, стимулювання суто фізіологічних реакцій за пріоритету знаків та імітації»
(Чміль, & Корабльова, 2020, с. 39).
Вчені наголошують на шкідливому впливі постмодерного мистецтва на наявний соціокультурний порядок. Можливо в цих висловлюваннях певним чином перебільшується «руйнівна міць» мистецтва, але в останні роки ознаки руйнації «цього»
світу (сфери комунікацій, буденного дозвілля, побутової праці тощо) спостерігаються практично в
усіх сферах суспільного життя і, вочевидь, зазначені руйнівні негативні прояви формуються не лише
мистецтвом.
Таким чином, маємо дві індивідуалізовані позиції: схвальна підтримка вивільнення від традиційної, «репресивної» повсякденності та емоційна
(почуттєва) критика «постмодернізації» повсякденної сфери життя — і бачимо, що вони не вирішують проблеми будування привабливого стилю
життя. Тому вважаю доцільним навести ще одну
цитату:

«Ризикнемо заявити, що правильної відповіді «що робити», ми не знаємо, та й чи можлива вона, але є певна «норма осягнення реальності», значить є і певна «відповідність» (від
слова «відповідь») сучасних інтелектуалів на
пошуки «нової суб’єктивності», що сприятиме
38
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дискурсивному оформленню позиції суб’єкта
в пошуках власного місця в соціумі й культурі»
(Чміль, & Корабльова, 2020, с. 39).

буючих відповідальності), тобто годинниковий час
почав регулювати складання точного розкладу трудових дій, форм відпочинку. «Годинники» почали
поділяти послідовність життєвого часу на робочий
та вільний, визначати довжину повсякденної частини в структурі загального часу життя. Можна
тільки уявити, як змінилася повсякденність, яку
почали сприймати в часовому вимірі. У наші часи
ці зміни відчутно прискорюються, набуваючи небаченої швидкості в останні десятиліття.
Повсякденне життя в часовому вимірі має вигляд буденності. Буденність, буденщина включена
в повсякденність як атрибутивна характеристика,
бо саме вона виключає із неї подію. Будь-яка низка
дій, рухів, переміщень набуває статусу події, коли
вона містить у собі дещо цікаве, нове, неповторне,
інтригуюче. Саме події розривають тканину буденності, творять реальність, яка порушує сталий,
сумний порядок. Буденності протистоять свята,
інші радісні, урочисті, навіть трагічні події; будні — безрадісне, однорідне життя, буденщина —
соціальний стан, у якому відсутні події. Повсякденніть, у своєму основоположному значенні, — це
буденщина, це рутинна сукупність дій, які в силу
своєї однаковості, повторів, рухів по колу осмислюються як необхідність, а іноді навіть як кара. Буденщина — це перебування в безподійності, вона
асоціюється з тьмавим побутом, з відчуттям безглуздих зусиль людини-автомата.
Побут у домі — це просторова характеристика
повсякденності, буденщина — часова, темпоральна. Стандартизоване побутом життя, жива рутина,
яка руйнує світосприйняття суб’єкта, руйнує особистість, коли людина існує як особистість «від
свята до свята». Соціальні системи, у яких важка
рутинна праця була «обов’язком» (це досвід радянського життя) програмувала різні засоби маскування, проводила політику прикрашення туги й руйнівних для психіки працівників наслідків буденщини
у віршах та піснях на кшталт «трудовые будни —
праздники для нас». Звісно, будні і свята — два
полюси в континуумі «повсякденність — яскрава,
осмислена праця, пригоди, творчість». Навіть напруження, перемоги, поразки здатні «прикрасити»
бідне враженнями, спрощене, однорідне, рутинне
життя.
Але з рутиною не все так просто. Це — дуже
суперечлива властивість буденного життя. З одного
боку, у цій сфері побут і будні, буденщина прева-

Можна констатувати: дім як культурне явище,
як простір побуту, зберігаючи базову функцію, дійсно виступає втіленням і маркером повсякденного
життя. Повсякденність живе за стінами дому, саме
в домі царює побут.
Часовий вимір повсякденного життя. Часова (темпоральна) визначеність простору повсякденності є важливішим фокусом у розумінні
фундаментальності повсякденного життя, тобто
фактор часового домінування в процесах початку,
здійснення і завершення повсякденних дій, проживання і переживання їхньої поступовості, темпів, швидкості втілює і відображує атрибутивність
життя. Сама назва цієї частини проживання для людини говорить за себе: «по — всяк - день» означає
«кожен день» або «день за днем», тобто — це «низка», «плетениця» станів, які послідовно повторюються; життя за певним (часто жорстким) розкладом — ось що таке «час» повсякденного життя.
Відомий сучасний дослідник Дж. Урі в книзі,
присвяченій видам суспільної мобільності, відмічаючи часовий вектор розвитку суспільства, пише,
що хоча влада годинникового часу загальновизнана, історія її виникнення дуже складна.

«До ХVІ ст. повсякденне життя в Англії
було проблемно-орієнтоване: тиждень не був
важливою одиницею часу… Ситуація почала
змінюватися між ХVІ та ХVІІ століттями, коли
почалося розповсюдження домашніх годинників і значна кількість представників середнього й вищого класів почали навчатися в школі,
де всі дії здійснювалися за розкладом» (Урі,
2012, с. 161).
Урі підкреслює, що це вплинуло на введення тижневого циклу в організацію праці, змінило
техніки підрахунків трудових днів і ставок оплати
праці, а також уведення в побутову мову терміну
«пунктуальність». Саме поява «годинникового
часу» вплинула на формування «часової дисципліни», використання годинників, гудків і дзвоників,
які стають фіксаторами часу, відбулася розбивка
часу дня, тижня на робочі й вихідні дні, складання
графіків (послідовність подій, записаних і потре39
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люють над «яскравим блиском» свят. Буденне життя — це життя від свята до свята, часовий простір
між яскравими, радісними або трагічними подіями.
У буднях — рутина, однорідність, нудьга, бажання
її подолати «втечею» з дому або перебудовою дому
з усуненням побуту. Реальний життєвий досвід показує, що навіть комфортна повсякденність набридає, вона монотонна, рутинна, вона, за висловом
Г. Зімеля, протиставляється пригоді, як періоду вищого напруження сил і гостроти переживань.
Об’єктивно базовим недоліком повсякденності виступає регламентованність, чіткі, непорушні
дисциплінарні вимоги тощо. З великою очевидністю така повсякденність представлена в армійських
режимах організації життя, у якому домінує устав,
строга регламентація, норми підкоряння та покарання. Поступово в такому середовищі з’являються,
а з часом закріплюються різні засоби її подолання.
Безглузді, часто жорстокі практики «посвячень»,
ініціацій, «проводів» у формалізованих (збройних — «батьківщина») навчальних колективах є
позасвідомим засобом подолання рутини, навіть
невід’ємною частиною перебування в таких колективах. Яскравим прикладом рутинної повсякденності була реальність життя великої кількості
людей у радянському союзі. У той час для всіх була
обов’язковою праця на промислових підприємствах, населення жило й працювало за фабричним
гудком роками, з рідкими відпустками й «радісною
працею» на дачі. Рутинізація життєвого простору,
однаковість «завдань», чіткий розклад часу праці,
часу відпочинку, часу святкування, тьмаве життя в
умовах товарного дефіциту впливали на самопочуття людей, які втрачали впевненість у майбутнє.
За 10–20 років такого життя людині не було чого
пам’ятати, наставав час сумувати за непрожитим
життям. М. Хайдеггер уважав повсякденність «неаутентичною» формою існування. Для радянських
людей це було нормою життя.
Рутина, рутинне життя не просто теоретична
проблема. Рутина буденного життя часто, особливо молоддю, сприймається як безглузде, нецікаве,
сумне життя. Відомо, що однією з психологічних
потреб молоді є потреба презентувати себе як людину «з досвідом», яка «знає життя», є демонстративна потреба в досвіді переживання трагедії (реальної або видуманої), коли участь у війні, бійці,
подіях з виразною (переможною) яскравістю додає
хлопцю привабливості та самоповаги. Така потре-

ба має різні прояви, у тому числі хуліганство, інші
правопорушення, навіть участь у злочинах, цінність «окопного» братерства, ризиковані пригоди,
демонстративна розкріпаченість, хоробрість тощо.
Здається, що «втеча» від рутини, прокламація екстремального життя, поведінки, як єдино істинного, героїчного, яскравого життя, дійсно прикрашає реальність, висвітлює красу подвигу, жертви,
хоробрості, мужності. І, одночасно, така поведінка
свідчить про незгоду, протестне сприйняття особою насилля життєвої рутини, жорсткість якої почасти перебільшується, а застосування практик її
«руйнування» має часто трагічні наслідки.
Рутина в буденному й небуденному вигляді є
суперечливою властивістю повсякденного життя.
Відомий сучасний соціолог Е. Гіденс звертає увагу на позитивні функції рутинізації. Він доводить,
що рутина є специфікованою формою забезпечення стабільності в житті спільнот, забезпечує цілісність особистості соціального діяча в процесі його
повсякденної діяльності, а також є важливою складовою інститутів суспільства, які є такими лише за
умови свого безперервного відтворення.

«Дослідження рутинізації, — пише вчений, — дає нам головний ключ до роз’яснення
типових форм узаємовідносин, які існують
між базовою системою безпеки, з однієї сторони, та рефлексивно створюваними процесами,
які властиві епізодичному характеру соціальних взаємодій, з іншої. Ми можемо досліджувати психологічну сутність рутини, коли звернемося до наслідків ситуацій, у яких усталені
моделі буденного повсякденного життя були
підірвані або просто знищені — проаналізувавши так звані «критичні ситуації» (Гідденс,
2003, с. 112).
Гіденс наводить приклад, описаний Б. Беттельхеймом щодо досвіду існування полонених
у концтаборах, де не лише страх, голод і побиття
були засобами травмування в’язнів, але й дуже болісним було руйнування буденних звичних форм
повсякденного життя. Руйнація рутинного життя
в таких умовах (без надії на «рутинну повсякденність», на «майбутнє», на «звільнення від безглуздої роботи») була найбільш болючою. «Зуміли
вижити лише ті, хто хоча б почасти контролював
власне повсякденне життя», — пише Беттельхейм.
40
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Підрив саме основ повсякденного життя, як зазначає Гіденс, став причиною розмивання верхнього прошарку соціалізованих реакцій, посиленням
тривожності, що впливала на регресивні зразки поведінки, які руйнували фундамент базисної системи безпеки, що спирається на почуття домінуючої
довіри до інших. Ті, хто був погано підготований
до зустрічі з такими проблемами, пішов «на дно»,
ті, хто зберіг почуття гідності — вижив, хоча їхня
ресоціалізація відбувалася роками (Гидденс, 2003,
с. 112–114).
Ці твердження авторитетного британського
соціолога соціальних процесів необхідно враховувати, коли ми починаємо сприймати деякі суспільні
явища в одномірному ракурсі. Тому варто розуміти, що рутина повсякденності є одночасно й руйнуванням, і відтворенням стабільності життя, і це
уявлення навертає на необхідність пошуку засобів
подолання руйнівних властивостей рутинності в
повсякденному житті.
Можливо, вивчення реальних (традиційних і
сучасних) повсякденних практик за допомогою інноваційних методологічних «рецептів» дозволить
виявити та дослідити нові тренди трансформацій, передбачити наслідки, але, безумовно, можна
стверджувати, що постмодернізаційні зміни системи культурних практик у повсякденному світі є
найважливішим фактором та засобом подолання
монотонної, безрадісної і рутинної буденності та
створення умов, за котрими повсякденність «масового споживача», представника «маргінальної
більшості», звичайної людини буде змінюватися
в напрямку різнорідності, насиченості й осмислення. Проте, постмодерні трансформації несуть
і певні ризики суттєвих, навіть небезпечних перетворень.
Постмодерні трансформації культурних
практик повсякденності. В останні роки ми стаємо свідками суперечливих проявів і наслідків таких трансформацій. Традиційність, обрядовість,
нормативізм, родинна пам’ять, практики спілкування, відкритості, гостинності та ін. змінюють
своє місце в шкалі ціннісних переваг, поступово
втрачають людську значущість. У всьому світовому культурному просторі руйнуються порядки
селективних залежностей, інформаційна індустрія,
медійні системи, як завойовники масової свідомості, здатні деформувати й підкорювати значні прошарки населення всієї планети, більшості, яка по-

ступово, але дуже помітно маргіналізується. І, хоча
повсякденні практики мають значний потенціал
самозбереження, зараз саме в них, як у «клітинках» цивілізації, відбуваються своєрідні мутації,
руйнуються звичайні форми спілкування, звичаї,
знецінюються зразки й цінності усталених соціальних порядків, нарощуються ризики, наприклад,
«інтернетної» соціалізації дітей і молоді, особливої привабливості набувають задирливі, шокуючі
стилі спілкування.
Постмодерність, як реальність епохи глобалазації, віртуалізації та індивідуалізацїї суспільного
життя, живе в «носіях», суб’єктах. Це — переважно молоді люди. Вони заполонили бари, ресторани, вулиці, курорти в західноєвропейських і
американських культурних анклавах, але «потяги»
з цими людьми вже прийшли на колії української
реальності, і вони ввійшли в наше (уже не архаїчне, але ще достатньо традиційне) життя. Їхня найбільш активна частина — це хлопці й дівчати; вони
демонстративно нехтують звичайними правилами
поведінки, голосно обговорюють свої сексуальні бажання, відпочинки в нічних клубах, участь у
«ризикованих» флеш-мобах, демонструють незалежність від звичаєвих вимог до охайності: рвані
джинси, потерті майки, оголені животи й стегна,
вони розмовляють особливою (сленговою) мовою
у повсякденному житті, дуже прагматичні й часто
пишаються цинізмом.
Вочевидь, що зазначене — це наратив не
кращої реальності, але зараз вона здається певним культурним відхиленням, яке, можливо, є
викликом суто молодіжної поведінки. Але постмодерна реальність не порушує і формує інші
«стандарти» поведінки, життя, спілкування, жадоби до знань, успіху; наполегливість, відданість
професії, якісна освіта й культура поведінки,
стриманість у бажаннях і вірність сімейним цінностям не заважають членам сучасних «світів»
бути модними, сучасними зразками в осередку
молодіжної когорти.
Зрозуміло, що людині краще жити в соціокультурних умовах, де збережені й підтримуються
традиції, обряди та ритуали. Але, час традиційності добігає кінця. ХХІ століття — це «вісь часів»,
«осьовий час» (за К. Ясперсом) — метафоричний
вираз, що визначає перебіг епох, час «наступу» на
історичну «тишу» доінформаційної ери, час радикальних змін людського життя, що особливо поміт41
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но в просторі повсякденного життя, коли можливе
становлення такої реальності, яка зараз не може
бути усвідомленою без зречення від усього, що
століттями вважалося ціннім, прогресивним, життєстверджуючим, заразом від «застарілих» уявлень
про добро й зло.
Базові креативні імперативи суспільних змін в
постмодерному світі.
Звісно, що годинник історії ніколи не припиняє свою ходу. Разом з наступом своєрідного
етапу нових реальностей, які дивують і лякають
багатьох представників наукової спільноти та здаються очевидно невиправданими й руйнівними для
звичайних споживачів інформації, відбуваються
дійсно шокуючі процеси, які породжують вибухи
інновацій у сферах організації та підтримки креативних моделей мислення і винаходів. Креативний
потенціал суспільних угруповань завжди був таємницею, його втіленням уважався розум і почуття
індивідуала-творця, а твердження, що талант, геніальність — властивість однієї людини, — аксіома
психологічного й антропологічного знання. Але
саме новий етап розвитку глобальної цивілізації
спростовує це традиційне уявлення.
За перші десятиліття ХХІ століття склалася
нова парадигма сприйняття можливостей світової культури, яка в тенденціях розвитку виявила
факт різкого нарощування творчого потенціалу,
який спирається на три важливих етапи: руйнація традиційності, означення креативного ресурсу
людини і формування «Креативного класу». Рух
у такому напрямку містить можливості колосального прориву з «Індустріальної епохи» в «Креативну епоху». Саме ці ідеї обґрунтовує і пропагує
Р. Флорида — відомий дослідник постмодерного
світу і його колосальних можливостей ефективного використання економічного, соціального, політичного, культурного, людського капіталів. Він
підкреслює:

У своєму дослідженні процесу появи в постмодерному культурному полі Креативного класу
Флорида обґрунтовує альтруїстичну позицію позитивності постмодерних трансформацій, умовою
прогресивного розвитку яких він уважає нарощування креативного ресурсу в добу виразної зрілості
суспільств епохи постмодерну й майже безмежних
темпів їхнього можливого вдосконалення. Ознаки такої «зрілості» він бачить у бурхливих подіях
2011–2012 років (Арабська весна, «Захопи Воллстріт»), у тому, що авангардом таких подій

«були студенти із середнього класу та молоді професіонали — високоосвічені люди, які
добре розуміються на цифрових технологіях і
є представниками Креативного класу, хоча серед учасників цих акцій протесту були також
анархісти, люди без певних занять і розчаровані представники робітничого класу» (Флорида,
2018, с. 362).
Він також наводить інші приклади соціально-революційної активності, щоб довести, що «в
Креативному класі» нарешті почало розвиватися
те, що Маркс називав «класовою свідомістю»», а
це, на думку вченого, свідчить про його цілковиту
зрілість.
Особливо важливими є ідеї щодо визначення
критеріїв ідентифікації Креативного класу. Флорида виділяє, по-перше, саме реальність Креативного
класу, у якому базовим виступає «суперкреативне
ядро»: це професії (на першому місці в галузі програмування і математики, потім іде галузь архітектури та інженерної справи, природничі та соціальні
науки, потім галузі освіти й мистецтва); по-друге,
креативні професіонали (на першому місці професіонали сфери бізнесу та фінансових операцій,
юриспруденції, охорони здоров’я тощо). Індекс
креативності, як доводить Флорида, є найважливішим інтегральним показником функціональної
ефективності креативного класу. Саме тому вчений
приділяє значну увагу роз’ясненню змісту цього
індексу. Він стверджує, що Індекс креативності —
це зведена інформація на основі трьох показників,
як він пише: «три «Т» соціокультурного розвитку:
технології, талант і толерантність. Ці три «Т»
виступають комплексним системним показником
єдності наукового та гуманітарного вимірів культури майбутнього.

«Ми не можемо зупинити хід історії і порушити логіку капіталізму, але ми можемо й
мусимо перейти від безглуздого зростання
(Індустріальної епохи) до розумного зростання (Креативної епохи), яке базувалося б на використанні всіх можливостей людини, робило
б нас щасливішими, створювало б більше вражень, а також наповнювало наше життя смислом» (Флорида, 2018, с. 362).
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ВАЛЕНТИНА СУДАКОВА

Запропоновані Флоридою ідеї здаються перспективними для подальших досліджень. Він уважає, що постмодерні перетворення «епохи індустрії» мають позитивні перспективи.

до радикального оновлення повсякденного життя
в просторових (домашніх, побутових) та часових
(буденних, рутинних) вимірах, які певним чином
порушують сталі культурні практики підтримки
цінностей співжиття.
ХХІ століття — час «наступу» на історичну
«тишу» доінформаційної ери, час радикальних
змін суспільних порядків, що особливо помітно в
просторі повсякденного життя, коли можливе становлення такої реальності, яка загрожує багатьом
цивілізаційним цінностям і «застарілим» уявленням про добро й зло. Розробка ефективних технологій культурного діалогу та соціальних узгоджень
є важливим завданням для громадськості й влади,
для науковців, які вивчають феномени «наївності»,
простоти», «рутинності» та «загроз» постмодерної
повсякденності, загалом виявляють певні стимули
для конструктивного осмислення питань гуманізації суспільного життя.
Важливий теоретичний внесок у розвиток
знання про постмодерні впливи на повсякденні
й соціокультурні сфери сучасного життя робить
відомий американський вчений Р. Флорида, який
переконливо доводить можливість конструктивних
змін у глобалізованому світові, у різних сферах соціального, економічного й культурного розвитку
на підставі та завдяки колосальним можливостям
і ресурсам Креативного класу. Три «Т» у запропонованому ним Індексі креативності (технології,
талант, толерантність) виступають комплексним
системним показником єдності наукового та гуманітарного вимірів культури майбутнього.

«Кажуть, що ми живемо в цікаві часи, на
світанку масштабної і фундаментальної трансформації не лише способу нашого життя, а й
способів виробництва й споживання, що лежать у його основі. Це часи й величезних можливостей, і значних ризиків» (Флорида, 2018,
с. 363).
Висновки. У загальному визначенні «повсякденність» — це поняття, зміст якого відображує
певну систему різноманітних процесів переживання конкретними індивідами свого рутинного
буденного життя на основі усвідомлення ними
самоочевидної пізнавальної та практичної значущості раціонально впорядкованого накопиченого
та засвоєного людьми соціального та культурного
досвіду. Як онтологічний феномен повсякденність
є безпосереднім, «живим» виразом персоніфікованого життєвого світу людей. Вочевидь, що таке
розуміння сприяє осмисленню повсякденності як
універсальної транскультурної основи людського
співіснування.
Визначення сутності, атрибутивних ознак і
функцій повсякденності стимулює дослідження
причин, умов і трендів її трансформацій. Інформатизація, глобалізм, усеосяжність культурних зразків, доступність цифрових технологій призводять
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Судакова Валентина Николаевна
Постмодернистская трансформация культурных практик повседневной жизни
как научная и гуманитарная проблема
Аннотация. Статья посвящена изучению постмодернистских изменений культурных практик повседневной
жизни в пространстве повседневных коммуникаций. Автором дана характеристика современных научных иссле44
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дований состояния повседневных культурных практик, которые трансформируются под влиянием тенденций глобализации, виртуализации и индивидуализации общественной жизни. Аргументирована значимость научного понимания феномена повседневности как универсального транскультурного базиса человеческого сосуществования.
В работе выясняются причины противоречивого характера гуманитарных последствий новейших изменений повседневной активности людей. В частности, обращено внимание на опасности и риски ускоряющихся изменений
мировоззренческих и ценностных детерминант социальных действий; зафиксированы противоречивые последствия трендов дисфункционального влияния на традиционные культурные нормы повседневных взаимодействий и
коммуникаций; охарактеризованы изменения пространственных и временных параметров повседневной жизни в
постмодерном обществе.
Ключевые слова: постмодерное общество, культурная практика, повседневная жизнь, глобализация, виртуализация, индивидуализация, рутинизация.

Valentyna Sudakova
The postmodern transformation of the cultural practices of everyday life as academic and humanitarian problem
Abstract. The article is devoted to analytical study of the postmodern transformations of everyday life under the spatial
and temporal context of everyday communications. The author characterizes the contemporary researches of identification
of the present state of the everyday cultural practices, which transform by the influence of the globalization, virtualization
and individualization tendencies of social life. The article argues the significance of academic understanding of the everyday
life phenomena as the transcultural basis of human coexistence. It explains the reasons that determinate the controversies of
the humanitarian consequences of the newest changes of the human everyday activities. The author pays special attention
upon the real dangers and risks that are results of the radical changes of the worldview and value determinants of social
actions. The trends of dysfunctional influence to the traditional cultural norms of everyday interactions and communications
are identified and analyzed. The author characterizes changes of the spatial and the temporal parameters of everyday life in
postmodern society.
Keywords: postmodern society, cultural practice, everyday life, globalization, virtualization, individualization, routine.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичне підґрунтя для зародження та становлення структуралізму в західноєвропейському
мистецтвознавстві 1930–1940-х років, а саме теорії представників
віденської школи. Висвітлено основні поняття та терміни концепції
структуралізму, що формувалися теоретиками того часу в контексті
розвитку мистецтвознавства. Зроблена спроба променювання ідей
структуралізму у сферу дизайну з залученням досліджень французьких теоретиків Клода Леві-Стросса й Ролана Барта. Насамкінець
були співвіднесені основні теоретичні положення щодо структуралізму як моделюючої діяльності та структуральної людини як творця
смислів із проектним полем в дизайні та професійними обов’язками
дизайнера. У розгляді певних структуралістських ідей в роботах
французьких дослідників в контексті сучасного процесу створення
промислового виробу було доповнено змістовність концепції структуралізму та виявлено її певну прогностичність щодо розвитку дизайну в цілому.
Ключові слова: мистецтво, дизайн, структуралізм, структуральна людина, функція, естетика.

Постановка проблеми. Дослідження в області теорії та
історії мистецтва й дизайну були ускладнені в епоху постмодернізму багатьма суперечливими факторами, викликаними
інтенсивним оновленням змісту духовного життя, різноманіттям цілей і завдань гуманітарних дисциплін, а також постійно
мінливим рівнем базових знань. Однак активізована диференціація і спеціалізація теорії та практики в мистецтві та дизайні
того часу, їхнє протистояння традиційному розумінню предмету художнього мислення не заперечує і необхідності проходження єдиної загальнонаукової методології. Такою методологією постає методика міждисциплінарних досліджень, що
стала однією з провідних тенденцій у науці другої половини
XX ст. та є спрямованою на синтез знань, отриманих у межах окремих наукових дисциплін. Незважаючи на актуальність
міждисциплінарного знання і в сьогоденні, передумови його
виникнення, особливо в частині дизайну та мистецтва, усе
ще недостатньо розкриті. Відправним пунктом у цьому випадку постають теоретичні положення концепції структуралізму в західноєвропейському мистецтвознавстві 1930–1940- х
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років, як першої спроби організації системного
взаємозв’язку між елементами художньо-проєктної
діяльності.
Останні дослідження та публікації. У загальнотеоретичному осмисленні робота засновується на дослідженні С. С. Ванеяна, який розглядав
становлення та розвиток напрямів у філософії,
естетиці та культурології XX століття. Дослідження В. Г. Власова представляє особливий інтерес,
оскільки послідовно розкриває формування явища
міждисциплінарності в мистецтвознавстві в цілому та з оглядом на концепцію структуралізму як
один з первинних кроків до реалізації цього процесу. Структурний підхід у дизайн-проєктуванні
представлений у публікації Є. А. Долгової. Незважаючи на наявність учбово-методичної та наукової
літератури, що розкриває значення структуралізму
в мистецтвознавстві XX століття, комплексне розкриття цієї концепції в мистецтві та дизайні, із зазначенням їхніх художньо-проєктних зв’язків, усе
ще недостатньо представлене.
Мета статті полягає у висвітленні концепції структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну для більш повного
осмислення структуралістських теоретичних положень як першої спроби організації системного
взаємозв’язку між елементами художньо-проєктної
діяльності.
Виклад матеріалу дослідження. Структуралізм у історії класичного мистецтвознавства
сформувався на основі теоретичних напрацювань
деяких представників віденської школи. Саме у
Віденському університеті наприкінці XIX століття історія мистецтва була вирізнена як самостійна
дисципліна, таким чином діяльність університетських вчених того часу була об’єднана поняттям
віденської школи. Першу віденську школу складають професори Віденського університету Рудольф фон Айтельбергер (Rudolph Eitelberger),
Франц Вікхофф (Franz Wickhoff), Алоїз Рігль
(Alois Riegl).
Алоїз Рігль, професор кафедри історії мистецтва Віденського університету, в основу своєї теорії, викладеної в книзі «Проблеми стилю. Основні
положення до історії орнаменту» (1893), помістив
поняття «художньої волі» (нім. Kunstwollen) — потужного духовного імпульсу, що визначає історичну еволюцію і якісну своєрідність художніх форм.
На думку А. Рігля, рушійні сили, що викликають

розвиток мистецтва, лежать винятково у сфері самого мистецтва й виражаються

«в поступовому переході від тактильного,
дотикового (нім. Haptish) підходу в створенні й
сприйнятті форми в древніх народів до оптичного (нім. Optish) у людей Нового часу. Спочатку предмет зображується в межах площини, потім він поступово емансипується від неї,
площина перетворюється на уявний простір, а
потім уже простір панує над предметом» (Власов, 2017, с. 32).
Згодом Алоїз Рігль став основоположником
формальної школи мистецтвознавства.
Продовжувачем віденської школи університетського мистецтвознавства, але в іншому напрямі, став чеський дослідник Макс Дворжак (Max
Dvorak) — наступник А. Рігля. М. Дворжак розглядав історію мистецтва як історію ідей, залежність
творів мистецтва від «духу епохи» (нім. Zeitgeist):
панівних етичних, релігійних і філософських уявлень. Назва першого з п’яти томів посмертного
видання його робіт: «Історія мистецтва як історія
духу» (1924) стає девізом нового напряму в історії мистецтва. На відміну від теорії А. Рігля про
формальну еволюцію стилів, в основу концепції
М. Дворжака була покладена «історія духу»: розвиток ідей і уявлень про світ, утілених в антиномії
«ідеалізм — натуралізм». Дворжак уперше став
розглядати еволюцію художніх форм як відображення духовного життя суспільства на тому чи
іншому етапі його історичного розвитку (Власов,
2017, с. 34).
До другої віденської школи відносяться послідовники Алоїза Рігля і Макса Дворжака: Ганс Зедльмайр (Hans Sedlmayr), Гвідо фон Кашніц-Вайнберг
(Guido Kaschnitz von Weinberg), Отто Пехт (Otto
Pächt), Йозеф Стржіговскі (Josef Strzygowski) та
інші. Ж. Базен у книзі «Історія історії мистецтва:
від Вазарі до наших днів» (1986) назвав діяльність
другої віденської школи «новою хвилею формалізму» (Базен, 1994, с. 268), на її основі сформувалися
німецько-австрійська школа гештальтпсихології і
структуралізм. На цьому етапі розвитку історико-теоретичної думки вкоренилося переконання в
тому, що художній розвиток може бути описано не
тільки назвами хронологічних меж історичних типів та їх повторюваних стадій, але також у категорі47
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ях формоутворення (Власов, 2017, с. 35).
Найбільш значний внесок у формування німецької класичної формальної школи мистецтвознавства вніс і Генріх Вельфлін (Heinrich Wölfflin),
якого не задовольняла класична університетська
«описова історія мистецтва», тому власну концепцію він назвав «систематичною». На думку Ж. Базена, Г. Вельфлін був прихильником «чистої візуальності» й уважав, що твір мистецтва можна зрозуміти тільки «візуально», через форму, що володіє
власною цінністю і «не зводиться ні до чого іншого» (Базен, 1994, с. 135). Так Г. Вельфлін був переконаний, що історику мистецтва варто навчитися
такому способу зорового сприйняття, як «мислення
формою» за допомогою вивчення творів мистецтва
«з олівцем в руках». Сам Ж. Базен пише про те, що
він за прикладом Вельфліна взяв до рук олівець і,
малюючи, проаналізував складну композицію архітектурного твору. Водночас, за визнанням самого
Базена, відсутність у нього «художнього дару» все
ж дозволила зрозуміти «продуману морфологію»
твору, що має «цілком ясне походження» та в якій
«не було нічого довільного» (Базен, 1994, с. 135).
Г. Вельфлін вивів п’ять пар «основних понять
історії мистецтва»:
• лінійність — мальовничість;
• площина — глибина;
• замкнута форма — відкрита форма (тектонічність і атектонічність);
• множинність — єдність (множинна єдність і
цілісна єдність);
• ясність — неясність (безумовна й умовна ясність) (Вельфлин, 2009, с. 21–265).
За його твердженням, ліва частина пар понять
характеризує ранні стадії розвитку того чи іншого
історичного типу мистецтва, а також мистецтво
класицизму, права — пізні стадії і мистецтво стилю
бароко. Узаємодія всіх п’яти пар «категорій споглядання» обумовлює різноманіття перехідних стадій
розвитку стилю (Вельфлин, 2009, с. 267).
Саме в особі Г. Вельфліна класичне мистецтвознавство звернулося безпосередньо до вивчення закономірностей формоутворення, специфічних
для образотворчого мистецтва. Візуальне прочитання виявилося домінуючим, як і в теорії «художньої волі» А. Рігля, у цілому

1929 року австрійський історик мистецтва
Ганс Зедльмайр (Hans Sedlmayr) підготував до видання зібрання творів Алоїза Рігля. Він також додав написану ще 1927 року передмову «Квінтесенція вчення Рігля», у якій розкритикував формально-стилістичний метод Г. Вельфліна та А. Рігля, що
«апріорно підміняє» безпосереднє сприйняття і переживання твору мистецтва умоглядними схемами
й класифікаціями.
Згідно з Г. Зедльмайром, становлення «історії
мистецтва як науки» демонструє чотири фази, або
етапи:
• перший етап стилістичної критики, накопичення знань про предмет, публікації і каталогізації
пам’яток;
• другий етап характеризується створенням
«абстрактної теорії стилю» і виробленням основних понять, охоплює приблизно 1900–1920-і роки;
• третій етап полягає в застосуванні до мистецтвознавства методів структурного аналізу художніх творів;
• четвертий етап (починаючи з 1950-х рр.) відрізняється «виламуванням» традиційної синхроністичної (одновимірно-лінійної) історії мистецтва
(Зедльмайр, 2000, с. 21–26).
Під час структурного аналізу, на думку
Г. Зедльмайра, твір розглядається як ціле, де поряд
з формальною «стороною» твору враховується також і його сенс, тобто

«історичний матеріал розчленовується вже
не абстрактно за родами й видами мистецтва,
але конкретно за симбіозом творів, цілісними
художніми утвореннями, окремими творами»
(Зедльмайр, 2000, с. 24).
Сприйняття окремого твору підтверджується
тут розумінням структури всього художнього процесу. Далі Г. Зедльмайр уточнює:

«Правильно, що через цей критерій уже
передбачається знання всього процесу, але це
не спростовує сказаного — така типова форма
руху науки до більшої повноти. Ніяка «частина» наукового індивідуума сама по собі не є
завершеною: повне знання окремого твору й

«вельфлінівська концепція лягла в основу
формування нової науки — психології обра48
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повне знання відповідного до нього цілісного художнього процесу взаємообумовлюють
один одного й досягаються разом» (Зедльмайр,
2000, с. 83).

У дизайні прояв структуралізму 1930–40 років не може бути відзначений теоретичними судженнями на зразок мистецтвознавства, оскільки
до середини XX століття для дизайнерської діяльності більш нагальною була проблема його термінологічного становлення, що офіційно відбулася
лише в 1959 році. Тоді на першому конгресі ІКСІД
в Стокгольмі термін «Industrial design» був офіційно визнаний дизайнерським співтовариством,
як оптимальний для позначення нової художньої
діяльності, її методів, результатів і системи теоретичних положень.
Становлення термінологічного апарату дизайнерської професії відбувалось десятиліття тому.
Основою тих подій є проблема відносин дизайну
з його промисловою спрямованістю і традиційною
художньою творчістю. Дослідники цього процесу
висловлювали свої власні, суб’єктивні думки, що
до кінця XX століття співвідносяться з двома принциповими позиціями:
• дизайн — не мистецтво (Д. Джадд, Н. Поттер
та ін.);
• дизайн прирівнюється до мистецтва (С. Бартон, Д. Нельсон, Б. Мунари та ін.).
На початку XXI століття ці думки були
об’єднані прихильниками третьої позиції, згідно з якою мистецтво може виходити за свої межі,
об’єднуючись з прикордонним йому дизайном
(Р. Таттл та ін.).
У контексті можливого променювання ідей
структуралізму у сферу дизайну варто назвати дослідження французьких теоретиків: етнографа й
соціолога Клода Леві-Стросса та філософа Ролана
Барта. Приділяючи серйозну увагу структурному
характеру соціальних явищ, К. Леві-Стросс вирізнив структурну антропологію як окремий напрям
етнології. Описуючи теорію первісного мислення
в однойменній книзі, він також представляє еволюцію культури як рух до єдності чуттєвого й раціонального начал, утрачених сучасною цивілізацією.
Варто зазначити, що єдність чуттєвого й раціонального співзвучна з естетичним і функціональним у
процесі розробки об’єкта дизайну.
У роботі Леві-Стросса «Структуралізм і екологія» (1977) як практичні обставини структуралізму названі первісні культури, що

Згодом стало ясно, що твір мистецтва є «відкритою структурою», який включає і акт створення
творцем, і акт сприйняття глядачем. Виявилося, що

«і в окремому творі мистецтва (за аналогією зі структурою «великого світу», без порушення його єдності й замкнутості) не все з усім
однаково міцно взаємопов’язане, що існує ступінчата градація взаємно протилежних залежностей — значимо необхідного й (відносно)
випадкового. Виникають поширені комплекси
взаємозалежностей, що можуть бути пізнані
під час виведення з одного центрального структурного принципу» (Ванеян, 1999, с. 325).
Критик зедльмайровської концепції Лоренцо
Діттман (Lorenzo Dittman) задався питанням:

«Чи не відмовляється структурний аналіз
від історії? Він не в змозі прояснити перебіг
подій у межах епохи та їхнього взаємного розташування, сприйняття мистецтва в певній історичній ситуації. Він веде до ізоляції твору й
виявляється прихильним більше до точкового
дослідження мистецтва на підставі гучних аналізів окремих речей. У той час як історія стилю з легкістю перебільшує історичні зв’язки,
структурний аналіз абсолютно нехтує ними»
(Ванеян, 1999, с. 336).
Структурний аналіз сприяв формуванню термінологічного апарату, що однаково був зрозумілий теоретиками методів і способів дослідження
мистецтва, іншими словами, дозволяв частково
надати мистецтвознавству характер точної науки.
Водночас стрімко збільшуваний матеріал вимагав
більш складних концепцій, що враховують ірраціональний бік художнього мислення. У зв’язку з
цим особливо показовими є найменування трьох
концептуальних статей Г. Зедльмайра про три фази
розвитку мистецтвознавства: «Історія мистецтва як
історія стилю» (1929), «Історія мистецтва як історія мистецтва» (1931) та «Історія мистецтва як історія духу» (1948).

«підносять урок того, що реальність може
бути значущою як на рівні наукового знання,
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так і на рівні сенсорного сприйняття. Ці культури спонукають нас до того, щоб відкинути розрив між умосяжним і чуттєвим, проголошений
застарілими емпіризмом і механіцизмом, і розкрити таємну гармонію між вічним пошуком
людством значення і світом, де ми з’явилися
і продовжуємо жити — світом, побудованим
з обрису, кольору, щільності тканини, смаку й
запаху» (Леви-Стросс, 1994, с. 353–354).

«проєктує» людину, яка буде користуватися
цими речами й жити в цьому середовищі. Звідси випливає важлива виховна функція дизайну
і його соціально-культурна роль у житті суспільства» (Долгова, 2009).

Основна функція дизайну — вносити нові
смисли в життя людей за допомогою створення
функціонуючих і естетично привабливих об’єктів;
давати нову оболонку одній або кільком функціям
одразу, створюючи можливість вибору для споживача, отже, можливість прояву індивідуальності.
Таким чином, дизайн створює гармонію спілкування людини з навколишнім простором, об’єднує в
продукті своєї діяльності умосяжне й чуттєве, як
відзначав Леві-Стросс.
У цій же праці К. Леві-Стросса йдеться про
виховну і творчу функції структуралізму:

«…творення або відображення не є тут
таким собі первородним «відбитком» світу, а
справжнісіньким будівництвом такого світу,
який походить на первинний, але не копіює
його, а робить інтелігібельним» (Барт, 1989,
с. 255),

Французький філософ Ролан Барт у своїх працях не вважає структуралізм ні школою, ні течією.
Він відгукується про нього як про діяльність:

іншими словами таким, що осягається винятково розумом і недоступний чуттєвому пізнанню.

«Структуралізм за самою своєю суттю є
моделюючою діяльністю, і саме за цією ознакою, беззаперечно, немає ніякої технічної різниці між науковим структуралізмом, з одного
боку, і літературою, а також узагалі мистецтвом — з іншого: обидва поняття приналежні
до мимесису, що ґрунтується не на аналогії між
субстанціями, а на аналогії функцій» (Барт,
1989, с. 255–256).

«Структуралізм учить нас більше любити
й шанувати природу та живих істот, що населяють її, розуміти, що рослини і тварини, які б
скромні вони не були, не тільки слугували людям засобами для існування, але з самого початку були джерелом їхніх найсильніших естетичних почуттів, а в інтелектуальному й моральному смислах — джерелом перших і наступних
глибоких роздумів» (Леви-Стросс, 1994, с. 354).

Розвиваючи свої ідеї, Р. Барт уводить поняття структуральної людини, до якого відносить тих
творців (художників, письменників, музикантів),
для яких

Насичення предметно-просторового середовища — це не тільки створення нових об’єктів,
а й формування певних смислів, сценаріїв розвитку щоденних узаємодій споживача з навколишнім
середовищем. Цей процес так чи інакше спирався
і буде спиратися на запозичення функціональних
структур живої природи: від простого відтворення і повторення природних форм до виявлення
взаємозв’язку їхньої внутрішньої структури й зовнішньої форми. У цьому проявляється творчий
аспект проєктної діяльності дизайнера.
У той же час, надаючи певні функціональні й
естетичні властивості об’єктам предметної культури й насичуючи ними просторове середовище,

«оперування структурою (а не тільки думка про неї) являє собою особливий тип людської практики». Структуральна людина за
Бартом визначається «не своїми ідеями, і не
мовами, які вона використовує, а характером
своєї уяви або, краще сказати, здатності уяви,
іншими словами, тим способом, яким вона
подумки переживає структуру» (Барт, 1989,
с. 254).
Разом з художниками, професійний перелік
Р. Барта може бути доповнений дизайнерами та архітекторами, оскільки й ті, й інші також «оперують
структурою» розроблюваного об’єкта у своїй про-

«дизайнер формує або, можна сказати,
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єктній практиці. Більше того, кажучи про структуру художнього твору як об’єкт «чистих» видів
мистецтва (живопису, графіки, скульптури), ми маємо на увазі, першою чергою, його композиційне
рішення, а воно почасти виконується під впливом
естетичних міркувань самого художника.
У цілому «чисте мистецтво», на відміну від
дизайну й архітектури, засноване на суб’єктивному
баченні творця, і критерії для визначення цього бачення неоднозначні. Основний посил у цьому випадку зводиться до споглядання «чистого мистецтва» з подальшою естетичною насолодою. Дизайн
і архітектура є об’єктивними видами мистецтва,
їх об’єднують задовольняння функціональних і
емоційних потреб, що реалізуються поведінковою
стратегією не просто глядачів, а користувачів, їхніх
побажань і переваг. У порівнянні з творами «чистого мистецтва» дизайнерські та архітектурні об’єкти
безпосередньо, фізично й матеріально включені в
життєву канву кожного індивіда.
Отже, розглядаючи структуру об’єкта промислового дизайну, ми можемо говорити про
певний дуалізм значень цього терміна. З одного
боку, поняття об’ємно-просторової структури як
найважливішої категорії композиції, так як будьяка форма (об’єм) так чи інакше взаємодіє з простором. Але на відміну від структури художнього твору, об’ємно-просторова структура об’єкта
дизайну не завжди ґрунтується на суб’єктивному
баченні творця, оскільки існує функціональна
сторона — кардинальні відмінності дизайну від
мистецтва.
У зв’язку з цим ми можемо говорити вже про
іншу, внутрішню структуру об’єкта дизайну, його
каркас, необхідний для виконання функціонального призначення і з наявністю водночас певного
конструктивно-технологічного рішення, яке необхідно враховувати дизайнеру, незалежно від власних естетичних уподобань. Надважливе завдання
проєктанта полягає в забезпеченні оптимального
співвідношення функціонального й естетичного початку в об’єкті промислового дизайну.
Для архітектури також властивий дуалізм значень структури, коли під внутрішньою структурою
розуміється каркас архітектурної споруди, а його
зовнішня форма та структура також взаємодіють з
простором, але не інтер’єрним (об’єкт дизайну розташований усередині приміщення), а екстер’єрним
(міське середовище).

Значення структуралізму Р. Барт бачить у привнесенні переосмисленої, нової моделі в життя,
створення нової категорії об’єкта:

«Побудована таким чином модель повертає нам світ уже не в тому вигляді, у якому він
був спочатку запропонований, і саме в цьому
полягає значення структуралізму. Насамперед,
він створює нову категорію об’єкта, який не
належить ні до області реального, ні до області
раціонального, але до області функціонального, і тим самим уписується в цілий комплекс
наукових досліджень, що розвиваються в наш
час на базі інформатики. Потім, і це особливо
важливо, він з усією очевидністю виявляє той
суто людський процес, у ході якого люди наділяють речі змістом» (Барт, 1989, с. 259).
Варто зазначити, що «справжні» об’єкти дизайну та архітектури, крім обов’язкових опцій у вигляді функціональності, ергономічності, економічної доцільності, можуть нести в собі естетичний
початок за «силою впливу» рівний до зразків «чистого мистецтва». Як справедливо зазначив філософ і історик естетики Віктор Васильович Бичков:

«Головним у будь-яких справжніх творах
усіх видів мистецтва (незалежно від того, з
якою метою вони створювалися і які функції
були покликані виконувати у своїй культурі
в момент їхнього включення в неї) є їхня художня цінність, тобто естетична функція, за
допомогою якої вони й виконували інші, як
правило, утилітарно-прикладні або культові
функції» (Бычков, 2004, с. 89).
Р. Барт наводить важливе уточнення:

«У межі можна було б сказати, що
об’єктом структуралізму є не людина-носій
нескінченної кількості смислів, а людина-виробник смислів, так, немов людство прагне не
до вичерпання смислового змісту знаків, але
єдино до здійснення того акту, за допомогою
якого проводяться всі ці історично можливі, мінливі смисли. Homo significans, людина
означуюча, — такою повинна бути нова людина, яку шукає структуралізм» (Барт, 1989,
с. 259).
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Французький філософ Р. Барт у своїх роботах
більш орієнтований на лінгвістику, як власне протягом усієї своєї наукової кар’єри, спрямованої на
формування літературно-теоретичних поглядів,
отже, він не згадує дизайн як такий і не розглядає
дизайнерів серед «виробників смислів». Разом з
тим, універсальність, з якою подається наведена вище теза, дозволяє приміряти образ «Homo
significans» і представнику дизайнерської проєктної
діяльності.
Структуральна людина, по Барту,

• Етап 4. Випробування і доведення.
• Етап 5. Переведення виробництва в робочий
режим (Ульрих, & Эппингер, 2007, с. 36).
С. В. Вергунов у дисертаційному дослідженні
«Тривимірне моделювання в промисловому дизайні України кінця ХХ — початку ХХІ століть» виводить більш повний процес створення нового продукту на основі параметричної тривимірної моделі,
який виглядає таким чином:
• Етап 1 — підготовчий.
• Етап 2 — концептуальний.
• Етап 3 — варіантного формоутворення.
• Етап 4 — системного проєктування.
• Етап 5 — прототипування.
• Етап 6 — супровідний.
• Етап 7 — оцінний (де-факто) (Вергунов,
2010, с. 68).
Надалі С. Вергунов диференціює кожен з етапів на кілька рівнів, аналізуючи які, промисловий
дизайнер усебічно вивчає проблеми створення продукту, поступово й методологічно правильно проходячи всі етапи, зокрема, і весь процес проєктування в цілому. А також автор акцентує увагу на
створенні першооснови майбутнього продукту —
тривимірної моделі.
Така теза певною мірою співзвучна з думкою
Р. Барта про створення нової категорії об’єкта з
області функціонального, що вписується в цілий
комплекс наукових досліджень, які розвиваються
на базі інформатики. Це висловлювання Барта відноситься до початку 60-х років минулого століття,
коли інформатизація в теорії і комп’ютеризація на
практиці все ще набирали обертів, але в якійсь мірі
його можна назвати прогностичним, у частині промислового дизайну так точно.
На сьогоднішній день застосування комп’ютерного інструментарію в проєктній діяльності дизайнерів стало звичним і буденним, за допомогою
комп’ютерних програм вони можуть створювати
й демонструвати свої проєкти й швидко вносити
в них зміни. Діючи, таким чином, дизайнер може
швидше створювати деталізовані концепції у великій кількості, що може привести до появи новаторських дизайнерських рішень. Зоровий реалізм
комп’ютерних засобів може підвищити ефективність обміну інформацією між членами команди
розробників і допомогти позбутися великої частини неточностей, притаманних ескізам, які традиційно створювалися дизайнерами вручну. У цьому

«бере дійсність, розчленовує її, а потім
возз’єднує розчленоване; на перший погляд,
це здається дрібницею (від чого дехто й уважає структуралістичну діяльність «незначною,
нецікавою, марною» і т. п.). Однак з іншої
позиції виявляється, що ця дрібниця має вирішальне значення, бо в проміжку між цими
двома об’єктами, або двома фазами структуралістської діяльності, народжується щось нове,
і це нове є не що інше, як інтелігібельність у
цілому» (Барт, 1989, с. 255).
Розглянемо це твердження Барта в контексті
сучасного процесу створення промислового виробу, що характеризується кількома етапами. І хоча
«...більшість промислових дизайнерів наслідують
власний процес під час розробки естетичних і ергономічних аспектів продукту» (Ульрих, & Эппингер,
2007, с. 253), існує об’єктивний алгоритм проєктування, за яким промислові дизайнери генерують
різноманітні варіанти концепцій для подальшого
вибору найбільш вдалої з позиції формоутворення
і функціональності, що відповідає технологічним
можливостям (служба ІТП) і запитам споживачів
(служба маркетингу).
Для початкових етапів проєктування характерний аналіз вимог, для середніх етапів — синтез
планування, а в кінці проводиться оцінка пропозицій. Водночас кількість етапів може варіюватися,
так К. Ульріх і С. Еппінгер у монографії «Промисловий дизайн: створення і виробництво продукту»
наводять типовий процес створення продукту, що
складається з шести етапів:
• Етап 0. Планування.
• Етап 1. Розробка концепції.
• Етап 2. Системне проєктування.
• Етап 3. Робочий проєкт.
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полягає інтелігібельність процесу розробки промислового продукту.
Висновки. У науковій статті розглянуто теорії
представників віденської школи, що послужило
теоретичним підґрунтям для зародження та становлення структуралізму в західноєвропейському
мистецтвознавстві 1930–1940-х років. Саме цей
період відмічений першими спробами системної
організації основних понять мистецтвознавства,
наприклад, п’ять пар Г. Вельфліна або чотири
етапи становлення історії мистецтва як науки по
Г. Зедльмайру. За результатом променювання ідей
структуралізму у сферу дизайну із зазначенням
досліджень французьких теоретиків Клода ЛевіСтросса й Ролана Барта були співвіднесені основні теоретичні положення щодо структуралізму як
моделюючої діяльності та структуральної людини
як творця смислів із проєктним полем у дизайні
та професійними обов’язками дизайнера. Поняття

структуральної людини Р. Барта, до якого він відносить художників, письменників, музикантів, може
бути доповнено дизайнерами та архітекторами,
оскільки й ті, й інші також «оперують структурою»
розроблюваного об’єкта у своїй проєктній практиці. Безперечно, у цьому випадку можна сказати про
дуальність поняття структури в об’єктах дизайну
та архітектури. Прогностичним виявився тезис
Р. Барта про створення нової категорії об’єкта, що
вписується в цілий комплекс наукових досліджень,
що розвиваються на базі інформатики, оскільки
для більшості дизайнерів та архітекторів сьогоденне використання комп’ютерного інструментарію є
невід’ємною частиною проєктного процесу.
Перспективи подальших досліджень у висвітленні зв’язків структуралізму з постструктуралізмом та постмодернізмом для подальшого уточнення процесу формування міждисциплінарної методології в науці другої половини XX ст.
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Вергунова Наталья Сергеевна
Концепция структурализма в контексте исторического развития искусства и дизайна
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы для зарождения и становления структурализма в западноевропейском искусствоведении 1930–1940-х годов, а именно теории представителей венской школы. Освещены
основные понятия и термины концепции структурализма, сформированные теоретиками того времени в контексте
развития искусствоведения. Сделана попытка проецирования идей структурализма в сферу дизайна с привлечением исследований французских теоретиков Клода Леви-Стросса и Ролана Барта. В результате были соотнесены
основные теоретические положения структурализма как моделирующей деятельности и структурального человека
как творца смыслов с проектным полем в дизайне и профессиональными обязанностями дизайнера. В рассмотрении
определенных структуралистских идей в работах французских исследователей в контексте современного процесса создания промышленного изделия была дополнена содержательность концепции структурализма и выявлена ее
определенная прогнозируемость по развитию дизайна в целом.
Ключевые слова: искусство, дизайн, структурализм, структуральный человек, функция, эстетика.

Natalia Vergunova
The concept of structuralism in the context of historical development of art and design
Abstract. The article discusses theoretical foundations for the emergence and formation of structuralism in Western
European art criticism in the 1930s-1940s, namely, the theory of representatives of the Viennese school. It considers the main
concepts and terms of the concept of structuralism formed by theorists of that time in the context of the development of art
history. An attempt to project the ideas of structuralism into the sphere of design is made with the involvement of the research
by French theorists Claude Levi-Strauss and Roland Barthes. As a result, the main theoretical provisions of structuralism as a
modeling activity and a structural person as a creator of meanings were correlated with the design field and the professional
duties of a designer. Considering certain structuralism ideas in the works of French researchers in the context of the modern
process of creating an industrial product, the concept of structuralism was supplemented and its certain predictability for the
development of design in general was revealed.
Keywords: art, design, structuralism, structural man, function, aesthetics.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню феномену
«Entertainment» у контексті історичної динаміки соціокультурного
розвитку. Феномен «Entertainment» виступає цілісною системою образів понять у традиційному, універсалістично-модерному, постмодерному, транскультурному дискурсах. «Entertainment» – це специфічний екзистенційний концепт, який розглядається як фундаментальний принцип філософського пізнання, завдяки якому розкриваються відносини людини з самим собою, з іншими людьми. Феномен
«Entertainment» фактично, починаючи з первісних часів, виступав
одним із засобів людського існування, а також як елемент, що визначає внутрішню сутність людської діяльності та її історичне призначення в проєкції на зовнішнє та внутрішнє буття. Грецька міфологія
представляє феномен «Entertainment» як справу богів та муз-богинь,
божественний засіб очищення душ, засіб шанування богів, засіб формування політичної і суспільної думки за допомогою театру, соціальну утопію, засіб оволодіння знаннями необхідними для відповідної
професійної діяльності. У Середньовіччі феномен «Entertainment»
виступає формою протесту проти церковної монополії на культуру і
мистецтво. Розглядається феномен «Entertainment» у добу Ренесансу
й Просвітництва. У контексті соціокультурного життя ХІХ століття
феномен «Entertainment» розглядається в концепціях Дж. Рьоскіна,
Ж. Марітена, А. Бергсона, Ф. Ніцше.
Ключові слова: Entertainment, історична динаміка соціокультурного розвитку, західноєвропейська культура, суспільне життя.

Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми. Актуальність теми, безперечно, зумовлена переосмисленням тих соціокультурних явищ і процесів, які виникають на
зламі століть і торкаються всіх сфер суспільного життя, феномен «Entertainment» як культурно-антропологічна константа, виявляється, відіграє роль чинника, який формує векторну
складову життєдіяльності в нашій країні, особливо в наш час,
на диво, це торкається всіх сфер соціокультурного буття, політики, економіки, соціальної сфери, медіа та багато інших.
«Entertainment» як явище стає всеохоплюючим і перетворюється на соціокультурний феномен, який має власний ціннісно-креативний зміст та потенціал, який дозволяє стверджувати, що сучасне суспільство не лише є інформаційним (Ласло
© Олена Чумаченко, 2021
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Карвалікс), а й суспільством «Entertainment». Це
явище не просто індустрія розваг, це важлива складова суспільного життя в контексті динаміки історичного розвитку. Тому дослідження феномену
«Entertainment» у суспільному житті з позиції історико-культурологічного аналізу викликає неабиякий інтерес.
Останні дослідження та публікації. Вивчення
феномену «Enterteinment» має історичну традицію
в межах предметних полів філософії, психології,
соціології, культурології (М. Афасіжев, Д. Богоявленська, М. Бахтін, О. Лосєв, М. Крауз, Б. Новіков,
О. Оніщенко, С. Рубінштейн, П. Сорокін, А. Шумілін). Історіографія дослідження ґрунтується на
працях, які присвячені питанням методологічних
принципів культурно-історичної динаміки (С. Гатальська, І. Надольний, В. Панченко, О. Соболь);
працях, які присвячені аналізу історичних трансформацій культури, у тому числі в сучасну добу
(О. Астаф’єва, Л. Білий, Є. Більченко, Ю. Богуцький, А. Вєнкова, П. Герчанівська, М. Каган, І. Кузнєцова, Ю. Лотман, А. Моль, М. Попович, С. Рижкова,
Е. Тоффлер, В. Шейко); культурологічно орієнтованих дослідженнях транскультурних процесів і трансгуманітарності (Л. Горбунова, В. Лекторський,
О. Мамчур, А. Стьопін, С. Хорунжий, Б. Юдін) і,
безперечно, роботах, присвячених вивченню первісної культури (К. Бюхер, М. Еліаде, Ф. Кесіді,
Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, Б. Малиновський,
Р. Свєтлов, Е. Тейлор, Д. Угринович, Дж. Фрезер,
О. Фрейденберг), культури Античності (С. Аверинцев, В. Асмус, В. Бичков, Г. Жураковський, О. Лосєв,
В. Татаркевіч, В. Шестаков), середньовічної культури (Л. Баткін, Ж. Ле Гоф, А. Гуревич, Ж. Дюбі); працях, у яких виокремлюються особливості культури
Ренесансу й Просвітництва (М. Бахтін, О. Бенеш,
Л. Брагіна, В. Бранський, А. Гаспарі, В. Лазарєв,
О. Лосєв, Е. Кенні, М. Крауз, Б. Кроче, Е. Панофскі,
Ю. Сабадаш, В. Шестаков); дослідженнях з питань
інтерпретації феномену «Enterteinment» у культурі
доби модернізму (А. Адлер, М. Арнаудов, А. Бергсон, Е. Кречмер, Б. Кроче, Л. Левчук, Ч. Ломброзо,
М. Нордау, О. Оніщенко, Г. Россолімо, В. Фріче).
Феномен «Entertainment» з цієї позиції розглядається вперше, є поняття синонімічні стосовно такого концепту, але, насамперед, це не просто
концепт, а цілісна система образів понять відповідної діяльності людини, яку ми окреслюємо як
«Entertainment» у традиційному, універсалістич-

но-модерному, постмодерному, транскультурному
дискурсах.
Мета цієї статті — простежити динаміку культурно-смислових орієнтирів феномену
«Entertainment» у контексті розвитку західноєвропейської культури.
Окреслюючи поняття «Entertainment», варто
зазначити, що це діяльність спрямована на отримання задоволення, пов’язана з мистецтвом, містить елементи пошукового характеру, засіб самовираження.
У іншому ракурсі «Entertainment» — це специфічний екзистенційний концепт, який розглядається як фундаментальний принцип філософського
пізнання, завдяки якому розкриваються відносини
людини з самою собою, з іншими людьми.
Виклад матеріалу дослідження. Феномен
«Entertainment» фактично, починаючи з первісних
часів, виступав одним із засобів людського існування, а також як елемент, що визначає внутрішню сутність людської діяльності та її історичне
призначення в проєкції на зовнішнє та внутрішнє
буття. У первісні часи являє собою складову міфу,
гри, обряду.
Грецька міфологія представляє розважальну
діяльність, тобто «Entertainment», як справу богів
та муз-богинь, божественний засіб очищення душ.
За Страбоном,

«більшість еллінів влаштовувала на вшанування муз, і особливо Деметри, всілякі свята, вакханалії, хорові танці, освячення таїнства,
називаючи водночас Діоніса Вакхом, главою
містерій, демоном Деметри. Усім цим божествам влаштовуються процесії із священними
деревами, хорові танці та присвячення. Щодо
муз і Аполлона, то перші керують хорами, а
віданню другого підлягають також віщування.
Служителі муз — усі освячені особи, й особливо музиканти, а служителі Аполлона, крім
тих осіб, — також віщуни; Деметри — усі посвячені, носії факелів, тлумачі таїнств, нарешті
служителі Діоніса — силени, сатири, титири,
вакханки, лени, фії імаллони, наяди й німфи»
(Лосев, 1979, с. 84–85).
«Entertainment» — засіб шанування богів, підтвердження цьому дельфійські, немейські, істміські ігри.
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«Entertainment» — форма соціальної утопії в
античності, підтвердженням цього визначення є
те, що під час Сатурналій — свят на честь Сатурна, установлених у Римі наприкінці V століття до
н. е. на спогад про Золоту добу, що починалися 17
грудня і тривали 3 дні (від часу Доміціана 5 днів),
наступав час згоди й рівності. На час сатурналій
припинялися всі роботи, раби сідали до столу разом зs своїми панами, які їм прислуговували, e ці
дні зникала нерівність станів.
«Entertainment» як форма збереження родових
традицій у Античному суспільстві. У міфологічних сюжетах гомерівського й архаїчного періодів
людина, яка розважає, наприклад розповідач-аед,
виступає хранителем родових традицій та історичної пам’яті.
«Entertainment» як засіб об’єднання в професійні організації. Підтвердженням цього є той факт,
що аеди об’єднувались у професійні організації,
так звані гомериди. Обов’язковим для виконавця
було вміння музично-текстової імпровізації на
основі обраного сюжету та опорних мелодико-мелодекламації, що свідчило про дбайливе та серйозне ставлення аеда до майбутньої публіки.
О. Лосєв зауважував, що діяльність людини визначалась за її родовою ознакою, уособленням якої було «людське живе тіло» (Лосев, 1991,
с. 381). Дослідник наголошує, що в античності на
першому плані опинились не душа й розум, не особистість, не суспільство, не історизм, а живе тіло.
Тілесність — головна категорія, що покладена в
основу всіх форм античної культури. Живе тіло
людини, яка мислить за допомогою і відповідно
до мети общинно-родового колективу, є одним з
основних предметів античного мислення. Тому феномен «Entertainment» як відображення фізичної
досконалості знайшов утілення в проведенні видовищних Олімпійських ігор.
Не можна не охарактеризувати феномен
«Entertainment» як засіб формування політичної і
суспільної думки за допомогою театру. Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан — усі вони мали можливість висловити свої ідеї лише завдяки розважальним видовищам у амфітеатрах у період розквіту
полісної демократії. А загальнонародний видовищний характер давньогрецького театру визначив і
особливості організації театральних вистав та облаштування будівлі, що заклало традиції будівництва й у Давньому Римі.

Спостерігати ідеальну досконалість Космосу
за допомогою розумової інтенції означає отримати
необхідні для аналогічної гармонізації тілесно-чуттєвих проявів людського суспільного життя знання.
Тому розважальна діяльність тлумачиться, перш за
все, як інтелектуальна активність, реалізована в
чуттєвих формах, але розділених за функціонально-цільовим призначенням, споконвічно встановленим законами Всесвіту. Платон стратифікує розваги на нижчі та піднесені. Він засуджує некероване використання фольклорних форм для дітей,
епосу та інших обрядово-театральних жанрів, засуджує їх як імітаційне мистецтво й несерйозні заняття, які не дозволяють опанувати істину, тому що
всі вони зорієнтовані на відтворення не благородних та піднесених почуттів, а темних і негідних.

«Дратівлива частина душі сприяє будьякій імітації та різноманіттю; мудрому та спокійному образу думок, завжди в собі урівноваженому, імітувати не легко і не легко засвоїти
в спробах імітування» (Жураковський, 1963,
с. 217).
Феномен «Entertainment» як засіб оволодіння
знаннями необхідними для відповідної професійної діяльності. Софістика перетворюється на феномен професійного навчання дорослої молоді. У
проєкції концепцій Горгія і Протагора й розважальна діяльність виступає формою «персоніфікації»
позицій громадянської більшості. Це відобразило
відповідні особливості культурного життя в умовах
грецької демократії: наприклад, в Афінах усі вільні
громадяни повинні були пройти курс у кіфариста,
необізнаність у цьому мистецтві розцінювалась як
варварство, ознака внутрішньої зіпсованості.
Феномен «Entertainment» у концепції Аристотеля виступає формою соціальної приналежності.
Як зазначає філософ, розважальною діяльністю,
мистецтвом можуть займатися лише вільнонароджені елліни.

«Отже, зрозуміло, що з корисних предметів необхідно вивчати ті, у чому існує потреба, але не всі; оскільки одні види діяльності
притаманні вільним за походженням особам,
інші — невільним, то, мабуть, із перших видів
діяльності варто брати ті, що не перетворять
вільної особи на ремісника. До ремісничих за57
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нять ми відносимо такі мистецтва й предмети
навчання, що роблять фізичні, психічні, інтелектуальні сили вільної людини непридатними
для застосування їх у чеснотливих діях. Тому
й уважаємо такі мистецтва й заняття, якими
послабляються фізичні сили; до них належать
поденні роботи, через що інтелект, зайнятий
ними, розвивається слабко» (Аристотель, 2005,
с. 21).

хто має поважне ім’я, насмілився таким чином
виховувати своїх дітей. Зі мною відправилися в одну з таких шкіл, і заклинаю Геркулеса
у свідки, я бачив там понад п’ятсот хлопчиків
та дівчаток. У цьому натовпі був також — мені
робиться соромно за Рим — син одного з кандидатів на громадські почесті, хлопчик дванадцяти років, він ще носить на шиї знак свого
дитячого віку (буллу). Він з бубном танцював
такт, непристойний танець, на який не наважився б навіть найбільш розбещений раб», —
пише Сципіон Еміліан (Жураковський, 1963,
с. 346).

Мислитель додає: «Нині звичайними предметами є чотири: граматика, гімнастики, музика,
і, як додає дехто, малювання» (Аристотель, 2005,
с. 214). Аристотель робить висновок: «…уважається, ніби музика править за інтелектуальну розвагу
вільних людей» (Аристотель, 2005, с. 215).
Діалог як інтелектуальна розвага в концепції Платона набуває цікавих рис. Тобто феномен
«Entertainment» у контексті спроможності вести діалоги й дискусії є ознакою соціальної досконалості, що за умов класичного періоду античної доби
віддзеркалює розуміння людини як творця. Починаючи з софістів, які головними визначали духовні
пошуки людини та її постійне прагнення до нового,
Платон невипадково вибрав жанр бесіди-діалогу.
Цей жанр найкращим чином демонстрував результат драматичного розуміння того процесу думки,
у якому не могло бути й мови про раз і назавжди
завершену дискусію. Прихильність античного мислення до риторики є результатом античного інтелектуалізму, а цей інтелектуалізм, своєю чергою, є
результатом внутрішньо пасивної, але зовнішньо
активної рабовласницької свідомості.
У ІІ столітті до н. е. «Entertainment» виступає
як певний регулятор зразкової форми соціальної
поведінки. У проєкції концепції Сципіона Еміліана
(ІІ ст. до н. е.) зазначено, що мистецтво співу й танців — це заняття лише рабів або ремісників. Молоді з доброчинних сімей або державним мужам
непристойно займатися цією діяльністю.

Про «Entertainment» як регулятор зразкової
форми соціальної поведінки говорить також Корнелій Непот (І століття до н. е.). Так, «Корнелій
Непот уважав, що державному мужу непристойно
співати», а «Горацій неодноразово висміював тих,
хто мав успіх у грі на цитрі» (Уланова, 2002, с. 31).
Хоча, як свідчать тогочасні наукові видання, музика все ж таки входила до складу занять вільних
громадян (про це є згадка в енциклопедії Марка
Варрона «De lingue latina») (Marcus Terentius Varro,
2007).
Гладіаторські бої як феномен «Entertainment» — яскравий засіб продемонструвати політичну та військову велич Риму.
Поступово «індустрія розваг», яка була зорієнтована на зовнішню привабливість, викликала потребу в підвищенні професійної підготовки акторів
і музикантів. Для якісної розваги публіки актори
й музиканти починають змагатися один з одним
за звання найкращого, адже за виступи в імператора або патриціїв віртуози отримують величезні
гонорари. А викладачі музики, танців і акторської
майстерності вважаються забезпеченими людьми.
Як приклад, римські аристократи, не жартуючи,
радили знайомим обрати своєю професією викладання музики, і в такому випадку вважали кар’єру
забезпеченою.
У ранньому християнстві апологети відмовились від язичницьких видовищ на арені та в
амфітеатрі, але запропонували власний феномен
«Entertainment» — обряд богослужіння як відповідну театральну форму видовища. Нова віра, нова
форма обряду, музика, супровід, спеціальна архітектура, але це, по суті, не змінило внутрішнього
змісту, пошук людиною самої себе, пізнання самої

«Наше молоде покоління розбещують, займаючись з ним непристойними мистецтвами,
його навчають співу, тоді як для наших предків
він був ганьбою для кожного вільного громадянина. Наші юні дівчата та молоді люди з доброчинних сімей ідуть танцювати в школу разом з
якимись комедіантами. Про це мені повідомили, але мені не вірилось, що хто-небудь з тих,
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себе в діалозі з Богом, ствердження Божої влади
через обряд.
У Середньовіччі прослідковується традиція стратифікації розважальної діяльності стосовно верств населення. На елітарний аспект
«Entertainment» і сміхову культуру. У Середньовіччі феномен «Entertainment» виступає формою
протесту проти церковної монополії на культуру
і мистецтво. Образ блазня, як особистий протест
проти феодалізму та церкви, яскраво змальований
у працях М. Бахтіна, на перший план виходить сміхова культура з її карнавальними традиціями та
частівками.
Феномен «Entertainment» — форма протесту
проти моральних обмежень і норм яскраво прослідковується і у формі карнавалів. Маска — це
не просто річ, це засіб комунікації, особливий образ, який присутній у різноманітних формах комунікативних відносин. Феномен маски виходить
у площину проблематики відносин «свій-інший»,
«віри та атеїзму», «нападу й захисту», це межа
«власного світу» й «оточуючого світу». Карнавал,
як «Entertainment», є символічною формою осмислення місця людини в суспільстві.
Лицарські
турніри
як
феномен
«Entertainment» — засіб посилення ролі світської
влади. Характеризує перехід від церковних форм
просвітницької діяльності до розвитку відповідних
світських форм.
Календарні цехові ярмарки у XII–XIII ст. (Німеччина, Франція, Італія), як яскравий приклад
«Entertainment», підкреслюють активізацію цехової культури. У цей період починає поглиблюватись
спеціалізація ремесел, розширюється асортимент,
удосконалюється техніка. На перші позиції починає виходити цехова культура. Цехові організації
створюють умови для трансляції накопиченого досвіду, забезпечуючи спадкоємність поколінь ремісників. Цех систематизує досвід власної діяльності
в тій чи іншій сфері, що виступає формою акумуляції соціокультурного досвіду.
Феномен «Entertainment» у Ренесансі — це
окраса, стиль і шарм цієї доби. Сommedia dell’arte
та інша розважальна діяльність, пов’язана з мистецтвом, своїм апофеозом доводили, що основною темою ренесансного мистецтва стає людина
в гармонії її духовних і фізичних сил (Дж. Вазарі,
Лоренцо Валла, Піко делла Мірандола, Марсіліо
Фічіно) (Вазари, 2004; Валла Лоренцо, 1989; Пико

делла Мирандола Джованни, 2010). Мистецтво
прославляє гідність людської особистості, нескінченні здатності людини до пізнання світу.
У феномені «Entertainment» доби Ренесансу
найбільше цінуються технічна майстерність, професійна самостійність, спеціальні навички. Яскравим підтвердженням цього є «Ars Nova» трактат
Пилипа де Вітрі, у якому узагальнюються основні
тенденції розвитку музичної творчості цього періоду (Leech-Wilkinson Daniel, 1995, № 13). Свої
композиторські технології Пилип де Вітрі пропагував на власних прикладах мотетної творчості, що
сприяло їхньому подальшому розповсюдженню.
Митець для досягнення найкращого результату повинен поєднувати свій розум із розумом природи
й виступати посередником між природою і мистецтвом для того, щоб за допомогою мистецтва не
лише зрозуміти, а й пояснити причини явищ природи.
Феномен «Entertainment» у добу Ренесансу є
засобом індивідуального прояву митця завдяки колективному досвіду Античності. Як наголошував
О. Лосєв,

«…уся неймовірна й небувала геніальність
митців Ренесансу полягає саме в найглибшому індивідуалізмі, що доходить до зображення
дрібних фізичних рис цього індивідуалізму й
цієї небувалої доти психології, і в той самий
час у невблаганній самокритиці діячів Ренесансу, у почутті недостатності однієї тільки
ізольованої людської особистості й у трагізмі
творчості, яка відійшла від антично-середньовічних абсолютів, але ще не прийшла ні до якого нового й досить надійного абсолютизму»
(Лосев, 1989).
ХVІІ−ХVІІІ ст. є особливим періодом у історії західноєвропейської культури, нерівномірність
розвитку країн Західної Європи, що намітилась за
доби Ренесансу, усе ще відчутна. Духовне життя
набирає національних рис, підпорядковуючись
потребам політичної боротьби, яка розгортається між середнім станом населення і феодальною
аристократією. Феномен «Entertainment» підпорядковується сценічно-видовищним потребам аристократії, на основі концепцій XVII ст. (Дж. Маріно,
Марко де Гальяно, Бальтасара Грасіан-і-Моралеса)
«Enterteinment» сприяє розвитку природного дару
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(теорія «гострого розуму»). Основні тенденції
культурного розвитку суспільства цієї доби викладені в працях Дж. Маріно, концепція якого має назву «agudeza» (Marino Giovan Battista,1913). Згідно
з нею, головна мета творчої діяльності полягає в
досягненні вражаючого впливу на аудиторію, для
досягнення якого використовуються нові поетичні
засоби, такі як антитеза, асонанси, сміливі протиставлення, метафори.
У XVII ст. феномен «Entertainment» набуває
подвійної спрямованості, залежно від того, як він
використовувся. У цьому складному, суперечливому, багатоплановому світі природи й людського світорозуміння могла бути підкреслена його хаотична, ірраціональна, динамічна й емоційна сторона,
його ілюзорність та чуттєві якості (концепція П’єра
Гасенді) Fisher Saul (2005). Такий шлях вів до стилю бароко й, звісно, розваги, і театральні дійства, й
інші мали свою специфіку. Але акцент міг бути поставлений і на ясних, виразних виставах, що виокремлюють істину й порядок у цьому хаосі, думку,
що бореться з його конфліктами, розум, що долає
пристрасті (концепція Р. Декарта) (Декарт, 1953).
Такий шлях вів до класицизму, у контексті якого
«Entertainment» виступає засобом індивідуальної
інтерпретації колективного досвіду (П. Корнель,
Ж. Расін, Н. Буало).
Феномен «Entertainment» як форма осмислення природного дару людини через колективний досвід (А. Е. К. Шефтсбері, Л. А. Мураторі,
О. Г. Баумгартен, Ж. Б. Дюбо). У такому аспекті
актуальними є поняття «морального почуття» і
«божественного ентузіазму» в теорії А. Е. К. Шефсбері (божественним ентузіазмом наділені герої,
оратори, поети й навіть філософи); поняття «смаку», який тлумачився і як пізнавальна категорія, як
певний аналог почуття або розуму (деякі філософи XVII–XVIII ст. відносили смак до почуттєвої
сфери пізнання, інші — до області раціонального знання, але найчастіше смаку приписувалися
гідність, розум і почуття); поняття «фантазії» в
теорії Е. Артеага (митець у своїй творчості повинен використовувати фантазію) і Л. А. Мураторі
(здатність до творчості продовжує пов’язуватися
з «ingegno», «фантазією» і «уявою»); поняття «натхнення», «екстазу», «ентузіазму» в теорії О. Г. Баумгартена (загальною визначною рисою митця є
екстаз, шаленство, ентузіазм); поняття «геній» у
теорії І. Канта (у генії закладені природжені за-

датки душі (ingenium), через які природа транслює
правила для мистецтва) (Esteban de Arteaga, 1783;
Кант, 1994).
Але революційні події, що відбулись у Франції 1789–1795 рр., безумовно, вплинули на становлення нових тенденцій розвитку усієї західноєвропейської культури взагалі. Законодавчо закріплена
революцією рівність усіх перед законом загострила питання, пов’язані з проблематикою визначення
людини як особистості в соціально-політичному
аспекті.
Мистецтво й «Entertainment» як найвпливовіший засіб удосконалення суспільних відносин поступово переорієнтовувались з площини формату
абсолютної влади на демократичні устої (Г. Е. Лесінг, І. І. Вінкельман). Феномен «Enterteinment» як
платформа для розповсюдження свободи й культури (Й. Г. Гердер). Феномен «Entertainment» як засіб,
здатний змінити суспільні порядки (Й. Гете).
«Entertainment» — засіб формування суспільної свідомості, інструмент маніпулювання
суспільною думкою. Суспільство розвивається
тільки тому, що сама людина розвивається як особистість, і завдяки цьому перетворює суспільне
буття.

«Від найбільш нікчемного, тваринного потягу до ремесла — до вищих проявів найдуховнішого мистецтва, від белькотіння і радісного
вереску немовляти — до закінченого мистецтва оратора й співака, від перших хлопчачих
бійок — до страхітливих засобів оборони й
завоювання країн, від поверхової доброзичливості й скороминущої любові — до найсильнішої пристрасті і священного союзу, від найпростішого відчування плотського буття — до
найтонших передчуттів і сподівань на духовне
зцілення в далекому майбутньому — усе це й
багато іншого закладено в людині й повинно
мати розвиток, але тільки не в одній, а в багатьох. Кожний задаток важливий і повинен
отримати розвиток. Якщо один служить тільки красі, а інші тільки користі, то лише обидва разом вони складають людину. Користь існує сама по собі, тому що її творить натовп.
І без неї ніхто не обходиться, але прекрасне
належить заохочувати, тому що мало хто його
творить, але всі в ньому мають потребу» (Бур,
1978, с. 253–254).
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Божому світі, як чеснота у світі духовному, то
художник, досліджуючи ці закони, викликаючи ці радощі й сприяючи продовженню цим
життя, виконує одне з найбільших завдань
людства. Це посередник між природою і нами.
Він розгадує і оспівує її, він увічнює пам’ять
про неї» (Рескин, 1903, с. 126–127).

«Entertainment» — оптимальна для суспільства модель формування особистості (Й. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінг), розважальна діяльність, театр
починає розглядатись з певних позицій акумулювання аксіологічного змісту перспективних для
суспільного розвитку ідей, і тому стає відповідним
мотиваційним ферментом, завдяки якому людина
налаштовується на активну життєтворчість та моральне самовдосконалення.
У своєму романі «Гіперіон» Ф. Гельдерлін висловлює думку, що завдяки естетичному вихованню людства створюється можливість побудувати
«вільну державу», де буде панувати культ мистецтва як державної релігії в образах «священної
теократії краси» (Гельдерлин, 1988, с. 160). Тобто
особистість повинна сповідувати релігію краси.
Щоб сформувати цю релігію, суспільству потрібно
досягнути «стану вищої освіченості» — завдання,
з яким може впоратися лише митець, що здатен
повести за собою інших. Провідна ознака геніальності — творча фантазія, вона відрізняє митця від
не митця. Отже, образність — специфічна властивість, а геній є пророком, що віщує ідеальні істини.
Митець — учитель народу, який прагне донести істину до людей. Але, безумовно, митець не
в змозі здолати опір середовища, що на сьогодні
було головним. Митець у концепції Ф. Гельдерліна
вказує, на прикладі своєї діяльності, шлях, за яким
суспільству потрібно йти в майбутнє.
У контексті «Entertainment» як соціально-політичного пріоритету представники німецького Просвітництва Г. Е. Лессінг і І. І. Вінкельман започаткували течію буржуазно-революційного класицизму
останнього десятиліття XVIII ст. Однак, якщо ідеальний герой І. І. Вінкельмана тільки внутрішньо долає
насильство, то Г. Е. Лессінг своєю творчістю закликає
до активних і рішучих дій (Винкельман, 2000).
У ХІХ столітті «Entertainment» безпосередньо
пов’язаний з концепцією позитивізму, умовами
розважальної діяльності в природних потребах людини, початком ХХ століття — кризою мистецтва
(Дж. Рьоскін), на відміну від процесу нівелювання феномену «Entertainment» як масового явища
дослідник пропонує звернутись до естетичного
ідеалу в розважальній діяльності. Дж. Рьоскін зазначає:

Осмислюючи індивідуальний рівень естетичного ідеалу, Дж. Рьоскін розпочав аналіз порівняння специфіки пізнання в мистецтві й науці.

«Дослідник підкреслював, що, на відміну від науки, яка пізнає предмети в контексті
об’єктивної істини, мистецтво осмислює їх
через емоційно-почуттєве начало, наповнюючи їх новим змістом. Розробка Дж. Рьоскіним
авторської категорії «патетична емоція» стає
для дослідника своєрідним «концептуальним
трампліном», що уможливлює вихід у проблематику естетичного ідеалу, який для Рьоскіна
базується на культі краси» (Рескин, 1903).
Також необхідно загострити увагу на відпрацюванні Дж. Рьоскіним принципу дихотомії як
певного методологічного прийому.
Феномен «Entertainment» як засіб маніпулювання суспільною думкою за часів Першої і Другої світової війни. Культура, яка є втіленням особистісної волі, що стверджує себе, руйнуючи межі
буденного життя, на думку Ф. Ніцше, виправдовує
все те, до чого прагне особистість (Ницше, 1990).
Феномен «Entertainment» як форма передачі
внутрішньої динаміки змін у почуттях віддзеркалює пошукові форми відповідних засобів для втілення психологічного життя відокремленого від
інших та зосередженого в самому собі індивідуального «Я». Вона починає тлумачитись як засіб,
що дозволяє проникнути в заборонені сфери свідомості, тобто у сферу недосяжної, але інтуїтивно
відчутої істини (А. Бергсон). Концепція художньої
творчості А. Бергсона, безумовно, є визначною у
формуванні орієнтирів художніх пошуків Ж. Котто (1889–1963 рр.), нащадка могутнього руху «естетів». А. Бергсон інтерпретує ідею, про здатність
митця до колективного гіпнозу, без якого сучасне
видовище не може існувати (Бергсон, 1998).
Ж. Марітен виявився послідовником А. Бергсона стосовно ідеї щодо розподілу людей на «зви-

«Якщо життя, радості й закони краси такі
ж священні частини творіння в матеріальному
61

ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2021. №19

чайних» і «виняткових». Ж. Марітен уважає, що
митець у творчому процесі «керується вищими
уявленнями й оперує поняттям краси, гармонії, опановує творчу потенцію» (Марітен, 1960).
Ж. Марітен уводить поняття «дидакт краси» й уважає, що митець, підкоряючись йому, утілює його в
людські форми (Марітен, 1960).
У концепції «Entertainment» Ж. Марітена також приділяється увага вивченню проблематики
функціональності мистецтва. У такому аспекті варто зазначити, що погляди А. Камю і Ж. Марітена
збігаються. А. Камю розробив теорію взаємовпливу автора і твору, тобто «мистецтво всередині митця, усередині душі і творчого динамізму митця»;
а Ж. Марітен пропонує концепцію взаємозв’язку
твору й внутрішнього світу митця, що має

У такому аспекті З. Фрейд наголошує на розрізненні між «послідовною» спадкоємністю і «вибірковою» спадкоємністю.
Ця ідея З. Фрейда певним чином узагальнила
основні тенденції розвитку експресіоністичного
напряму, який уважається художньою рефлексією
психоаналізу й синтезує в собі ці обидва аспекти
спадкоємності.

«…вітальну здібність, яку ми, без сумніву,
повинні розглядати, відокремивши її природу
від усього стороннього, але яка існує всередині
людини і яку людина використовує для створення хорошого твору» (Марітен, 1960).

Для того щоб помисли «вийшли» у світ, митець надає їм форми реальності, завдяки чому
сприйняття виходить на тотожні почуття, з якими людина стикається повсякденно. Переживаючи їх повторно, людина починає виліковуватись.
Саме в цьому, на думку Фрейда, і полягає суспільне значення розважальної діяльності. Завдяки
«Entertainment» у людини відбувається зняття деформації внутрішнього життя психіки, у мистецтві
вона знаходить саму себе, отримуючи задоволення.
«Entertainment» — це свого роду певний катарсис,
завдяки якому знімається конфлікт між свідомим і
підсвідомим.
Таким чином феномен «Entertainment» виступає важливою культуротворчою складовою в контексті динаміки історичного-розвитку та є одним
із чинників розвитку суспільного життя кожної
історичної доби. Простежено динаміку культурносмислових орієнтирів феномену «Entertainment» у
контексті розвитку західноєвропейської культури,
що дозволяє зробити висновок про соціокультурний характер визначеного феномену, бо він характеризує не лише мистецьку, а й суспільну сферу
соціокультурного буття.

«Заперечуючи ідею зовнішнього вираження і відстоюючи пріоритет необхідності
проникнення у внутрішній світ людини, експресіоністи відштовхувалися саме від моделі
імпресіоністичного мистецтва, демонструючи
таким чином факт «вибіркової» спадкоємності» (Оніщенко, 2001, с. 89).

«Entertainment» як певного роду захисний засіб, свого роду психотерапія, форма узаконеної
культурою сублімації лібідозної енергії (З. Фрейд).
З. Фрейд зазначає:

«Зародкові клітини вживають своє лібідо
для себе самих, як запас для їхньої подальшої
високотворчої діяльності. Таким чином, лібідо
наших сексуальних бажань співпадає з Еросом
поетів і філософів, який охоплює усе живе»
(Фрейд, 1992, с. 242).
Водночас З. Фрейд наголошував на копіїстичній сутності людської психіки й підкреслював, що
тільки доісторична людина мала власний досвід,
тоді як сучасний суб’єкт у всіх формах своєї життєдіяльності під тим чи іншим кутом здатний лише
інтерпретувати вже наявну модель (Фрейд, 1992).
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Чумаченко Елена Петровна
«Entertainment» как социокультурный феномен: историко-культурологический анализ
Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена «Entertainment» в контексте исторической динамики
социокультурного развития. Феномен «Entertainment» выступает целостной системой образов понятий в универсально-модерном, постмодерном, транскультурном дискурсах. «Entertainment» – специфический экзистенциональный
концепт, который рассматривается как фундаментальный принцип философского познания, благодаря которому
раскрываются взаимоотношения человека с самим собой, с другими людьми. Феномен «Entertainment» фактически, начиная с первобытных времен, является одним из способов человеческого существования, а также элементом,
который определяет внутреннюю суть человеческой деятельности, и ее историческое предназначение в проекции
на внешнюю и внутреннюю жизнь. Греческая мифология представляет феномен «Entertainment» делом рук богов
и муз, божественным способом очищения душ, способом почтить богов, способом формирования общественной
и политической мысли с помощью театра, социальной утопией, способом овладения знаниями необходимыми для
определенной профессиональной деятельности. В эпоху Средневековья феномен «Entertainment» выступает формой
протеста против церковной монополии на культуру и искусство. Рассматривается феномен «Entertainment» в эпоху
Ренессанса и Просвещения. В контексте социокультурной жизни ХІХ столетия феномен «Entertainment» рассматривается в концепциях Дж. Рескина, Ж. Маритена, А. Бергсона, Ф. Ницше.
Ключевые слова: Entertainment, историческая динамика социокультурного развития, западноевропейская культура, общественная жизнь.

Olena Chumachenko
Entertainment as a sociocultural phenomenon: historical and cultural analysis
Abstract. The article deals with the phenomenon of Entertainment in the historic and cultural dimensions. Entire
image-concept of Entertainment in traditional, universalistic-modern, postmodern, transcultural discourses is determined.
Entertainment is a specific existential concept, it is a fundamental principle of philosophical knowledge revealing a person's
relations with oneself and other people. Since ancient times, the phenomenon of Entertainment has basically been one of the
ways of human existence, an element through which a person understands his place in the world and his relationship with
other people. The gods create entertainment in Greek mythology. The phenomenon of entertainment is a divine way to purify
the soul; the phenomenon of entertainment is a way to honor the gods; the phenomenon of entertainment is a way of forming
social and political thought with the help of theater, a social utopia, a way of mastering the knowledge necessary for a certain
professional activity. In the Middle Ages, the Entertainment is a form of protest against the church's monopoly on culture
and art. The article also considers the phenomenon of entertainment in the days of the Renaissance and the Enlightenment.
In the context of the socio-cultural life of the 19th century, the phenomenon of Entertainment is considered in the concepts
of J. Ruskin, J. Maritain, A. Bergson, F. Nietzsche.
Keywords: Entertainment, West European culture, historical dynamics of socio-cultural development, public life.
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Анотація. Стаття містить аналіз прикладів опосередкованих літературних впливів творів Овідія та Шекспіра на творчість Тараса
Шевченка. Автор полемізує з наявними в сучасному українському
літературознавстві традиціями трактування літературних зв’язків
Шевченка з Овідієм як таких, що спричинені подібністю певних
фактів їхніх біографій, та Шевченка з Шекспіром, підставою для
яких уважають гуманізм двох митців. Натомість у статті на засадах
аналізу певних аспектів творчості Овідія, Шекспіра, а також поетичної, епістолярної та мемуарної (щоденник) спадщини Шевченка обстоюється думка, що щирий інтерес Шевченка до творів згаданих
авторів, крім іншого, зумовлений його увагою до способів прояву в
їхній творчості автокомунікації. У поезії Шевченка автокомунікація
набула вигляду численних випадків звернення поета до його власних
віршів. У творчості Овідія автокомунікація проявилася в аналогічний спосіб, у творчості Шекспіра — у вигляді численних солілоквіїв,
що їх вимовляють його драматичні герої. Потреба Шевченка в автокомунікації обумовлена особливостями його психологічного портрета та індивідуальності, тому в основі його інтересу до творів Овідія
та Шекспіра лежить не пошук матеріалу для запозичення, а відчуття
глибинної емоційної спорідненості з Овідієм та героями Шекспіра.
Ключові слова: Тарас Шевченко, літературні впливи, автор, автокомунікація, Овідій, Шекспір, солілоквій.

Проблема зв’язків творчості Тараса Григоровича Шевченка та деяких представників світової літератури попри тривалу
історію її розробки все одно ще є далекою від розв’язання.
Зазвичай ці зв’язки розглядаються у двох площинах. Однією з них є своєрідне картографування прямих текстуальних
згадок у літературній спадщині Шевченка про певні літературні твори, їхніх героїв чи авторів, тобто визначення випадків
контактних зв’язків. Але українське літературознавство вже
сформувало досить вичерпний «банк даних», у якому можна знайти відомості про контактні зв’язки, приклади яких є у
творчості Тараса Шевченка.
© Марія Кушнарьова, 2021
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З іншого боку, самобутність творчої особистості та творчої манери нашого поета, украй невелика кількість алюзій, паралелей, прямих чи
прихованих цитат з творів інших авторів у його
поетичному доробку, може віднадити дослідника
інтертекстуальності. Це нібито змушує вкотре визнати справедливою відому тезу класика українського літературознавства О. І. Білецького про те,
що «Шевченко-читач небагато пояснює в Шевченку-поеті» (Білецький, 1939, с. 213). Видатний вчений, безперечно, мав рацію, хоча висловлювався
вочевидь про прояви безпосереднього впливу якогось поета чи письменника на творчість Шевченкаавтора. Але свідомість Шевченка-читача, як і будьякого читача, не могла не бути об’єктом впливу тих
творів, які він читав. Читацькі преференції як такі
зазвичай свідчать, насамперед, про смаки читача,
його емоційний стан, моральні та інтелектуальні
потреби, що їх задовольняють ті твори, які читач
обирає. І коли читач стає автором, усе це, своєю
чергою, переливається у творчі задуми та їхню реалізацію. Тому є сенс говорити про опосередковані,
непрямі впливи прочитаного (так само прослуханого, побаченого) майбутнім автором твору на той
твір, який виникає в результаті творчого процесу.
З огляду на це видається за доцільне сконцентрувати увагу на іншій площині, у якій проявляються ці зв’язки. О. І. Білецький, зокрема, уважав,
що від погоні за «запозиченнями» й «наслідуваннями» варто відмовитися для того, щоб виявити
«паралелі між Шевченком і поетами, яких він читав» і паралелі ці «є далеко не зайвими» (Білецький, 1939, с. 213). Виокремлення «паралелей», як і
пошук контактних зв’язків, передбачає аналіз найочевиднішого (для читача) рівня тексту. Можливо,
є сенс спробувати заглибитися і відшукати приклади прояву згаданого опосередкованого зв’язку,
який зовсім необов’язково має причинно-наслідковий характер, але свідчить, насамперед, про певні
особливості й потреби особистості поета та його
авторського світобачення. Цей зв’язок (або зв’язки,
якщо йдеться про вплив кількох авторів) може проявитися у творчості читача, зокрема Шевченка,
переважно в непрямий, неочевидний та лише опосередковано фіксований спосіб.
Безперечно, для наукового дослідження цей
ґрунт є хистким, але він може допомогти прояснити певні дослідницькі проблеми, пов’язані, зокрема, з психологією Шевченка. З’ясування того,

що саме й чому привертало його увагу до творів
певного автора, може сприяти висвітленню тих аспектів творчої натури великого українського поета,
які для дослідника поки що перебувають у затінку.
Саме спроба реалізації окресленого вище підходу є завданням пропонованої розвідки, для якої
базовими є поняття «автокомунікація» та «солілоквія».
Автокомунікацію зазвичай розуміють як спілкування особи з собою. Але текст, спродукований
автором, за Ю. М. Лотманом, «стає рівноправним
співрозмовником, котрий має високий ступінь автономності», перетворюється на «самостійне інтелектуальне утворення, що відіграє активну та незалежну роль у діалозі» (Лотман, 1981, с. 6). Твір,
залишаючись частиною внутрішнього світу автора,
водночас стає приналежним до зовнішнього світу;
тобто, твір стає такою частиною автора, що належить до зовнішнього світу. Авторська особистість
ніби розщеплюється надвоє, дублюючись: «Я» автора отримує друге «Я», котре не є тотожним йому,
але не є й цілком «Іншим». Автор стає джерелом
комунікації чи адресантом, а твір — реципієнтом
чи адресатом. Це й дозволяє трактувати розмову
автора з власним твором також як варіант автокомунікації. Значення, яке мало для Шевченка спілкування з власними творами, у загальних рисах
охарактеризував ще Ю. Івакін, котрий уважав, що
«поетична творчість була для нього [Шевченка —
М. К.] чи не єдиним співбесідником, якому поет
сповідався у найпотаємнішому у своїй душі» (Івакін, 1984, с. 61).
Ще одним варіантом прояву класичного розуміння автокомунікації — як розмови з собою —
можна вважати солілоквій, адже солілоквій «структурується за моделлю діалогу, учасниками якого є
різні іпостасі особистості персонажа або навіть
амбівалентні начала його внутрішнього «я», що
вступають у своєрідний двобій» (Торкут та Борискіна, 2016, с. 3). Солілоквій як такий зазвичай
аналізують на матеріалі драматургії, але творчість
Шевченка містить численні поезії, які мають ознаки солілоквію.
З багатьох авторів, котрі вже в часи Т. Г. Шевченка вважалися визнаними вершинами світового
красного письменства та чий слід прямо чи непрямо надибуємо в Шевченковій літературній творчості й епістолярній спадщині, помітно часто трапляються згадки про Овідія та Шекспіра.
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Тема зв’язків Овідія та Шевченка вже близько
століття досліджується літературознавцями. Традиційно велику увагу дослідники приділяли тому,
як у творчості Шевченка проявилися «Метаморфози» Овідія та, що загалом очевидно, як виявляється т. зв. «біографічна подібність» (Савченко, 1939,
с. 117), викликана тим, що обидва поети перебували на засланні. Порівняння способів реалізації
топосу заслання у творчості поетів, відстань між
якими у часі майже дві тисячі років, здійснив ще
О. І. Білецький (Білецький, 1939, с. 216–219). Загалом праці пізніших дослідників переважно використовували саме цей підхід. Спробу вийти за його
межі здійснив хіба що Є. Ю. Пеленський, котрий
пов’язав згадки Шевченком Овідія із «процесом
психічного наближення до класицизму» (Пеленський, 1943, с. 22). Пізніше суттєво масштабніше бачення проблеми продемонструвала М. Майстренко, яка значною мірою зосередилася на ролі
та проявах самотності у творчості двох поетів,
спільності певних образів тощо (Майстренко, 1992,
с. 222–285).
На висвітлення теми зв’язків Шевченка та
Шекспіра значний вплив мали суто ідеологічні настанови, що діяли в 30–80-ті рр. ХХ ст. Зокрема,
згаданий О. І. Білецький, вочевидь, віддаючи належне офіційним тоді догматам «соціалістичного
реалізму», уважав, що в Шекспірі Шевченка приваблювала «правдивість зображення» (Білецький,
1939, с. 213). Оскільки Шекспіра радянська наука
вважала, насамперед, «представником доби кризи ренесансного гуманізму», саме його гуманізм і
повинен був приваблювати Шевченка, який, зрозуміло, теж не міг не бути гуманістом. Приблизно
таким був хід думок Ф. М. Білецького, автора однієї з небагатьох розвідок, що висвітлювали вплив
творчості Шекспіра на Шевченка (Білецький, 1964,
с. 40–44). Водночас М. Т. Рильський, наприклад, зауважив подібність певних рис композиційної техніки Шекспіра та Шевченка в «Гайдамаках», щоправда, не акцентуючи на цьому твердженні й подаючи
його як власну суб’єктивну думку: «Разорванность
композиции», напоминающая мне «фрагментарную технику» (Ф. Зелинский) трагедий Шекспира,
является вместе с тем и высочайшим своеобразием
композиции» (Рыльский, 1964, с. 72).
Пізніше, розвиваючи думку М. Т. Рильського, на засадах аналізу композиційних та художніх
особливостей «Гайдамаків» М. С. Шаповалова

припускає, що одним із джерел, які стимулювали
творчий пошук Шевченка, були твори Шекспіра
(Шаповалова, 1976, с. 25), імовірно, у свій спосіб
реалізовуючи пропоноване О. І. Білецьким уникання парадигми «запозичень» і «наслідувань» у аналізі літературних зв’язків.
Утім, судячи з відповідних статей («Овідій»
(Шах-Майстренко, 2013) та «Шекспір» (Пилипчук
та Шаповалова, 2015)) у «Шевченківській енциклопедії», сучасні дослідники, як і раніше, приділяють
велику увагу висвітленню саме контактних зв’язків.
Безперечно, це є вкрай необхідним для детальної
реконструкції як біографії, так і творчого процесу
Шевченка, але все ж така інформація повинна мати
інструментальне значення. І якщо М. Майстренко,
авторка статті про Овідія, аналізує як певну світоглядну спільність двох поетів-засланців, так і розбіжність, то автори статті про Шекспіра загалом за
межі усталених методологічних літературознавчих
стереотипів не виходять, що, утім, можна пояснити
шанованим віком згаданої розвідки.
Оскільки стан висвітлення українським літературознавством контактних зв’язків між творчістю Шевченка, з одного боку, та Овідія і Шекспіра, з
другого, можна вважати мало не вичерпним, є сенс
тут залишити цей аспект поза увагою.
Відправною точкою зіставлення літературних
постатей Овідія та Шевченка, як і раніше, можна
вважати згадану «біографічну подібність»: обидва
поети тривалий період перебували на засланні,
причому не просто на засланні, а в найжорстокіших, знущальних — у випадку кожного з цих митців — умовах. Овідія — римлянина, котрий жив
у вирі інтелектуального та літературного життя
найзначнішого міста тогочасного світу — було відправлено до найдальшої периферії, до людей, котрі
не знали навіть його мови, а Шевченкові, художнику й поету, на додачу до перебування у статусі
солдата мало не на «краю світу», заборонили писати й малювати. І Овідію, і Шевченкові покарання
або його ступінь видавалися необґрунтованими, і
це тільки посилювало страждання.
Засланців Овідія та Шевченка розділяли
майже дві тисячі років, а об’єднувала їх болюча, непроглядна самотність. Овідій, опинившись
у вигнанні серед «варварів», гостро відчував відсутність навіть можливості спілкування, що для
нього означало контакт з гідними його людьми.
За М. Майстренко, «Овідій стверджував культ са68
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мотності, наполягав на ньому як на ненормальному стані свого існування, як протесті проти того
варварського середовища, у якому він опинився»
(Майстренко, 1992, с. 235). Самотність Овідія на
засланні була, так би мовити, концептуальною,
тобто він усіма можливими способами демонстрував усім — і гетам, і друзям, котрі залишились у
Римі, а насамперед собі, що хоча він і був на засланні, але все одно залишався римлянином, тому
не вважав за прийнятне та й не міг, принаймні поки
мав надію на полегшення своєї долі, спілкуватися з
«кошлатими гетами». Єдиний, хто на засланні був
справді гідний його, — це він сам та його прояв чи
форма реалізації його особистості — його власні
вірші. Саме спілкуванням з ними поет, мабуть, несвідомо намагався компенсувати жагу до розуміння, співпереживання та співчуття; об’єктивуючись
від своїх творів, він наділяє їх людськими рисами
(«Скорботні елегії» І, 7 (19, 25, 35, 38); ІІ (1–2); ІІІ,
7 (1–3), 14 (13–18); «Листи з Понта» (І, 1 (3–10); ІІ,
7 (1–4): IV, 9 (8–9)); дає своїм творам-книжкам доручення і настанови щодо їхнього шляху до Риму
(«Скорботні елегії», І, 1; «Листи з Понта», IV, 5),
а дві елегії взагалі написані ніби від особи твору
(«Скорботні елегії», ІІІ, 1; V, 4).
Овідій до певної міри суто по-людськи образився, що його змусили жити серед варварів, і
його самотність була своєрідною «помстою» і тому
краю, і тим людям, яких він зневажав просто тому,
що вони — не римляни, а також за фактом свого
вимушеного перебування серед них.
На відміну від Овідія, котрий спізнався з самотністю на засланні, Шевченко із самотністю жив.
Особливості його емоційного складу, належність
до «інтровертно-афективного типу», «темперамент
тривоги та щастя» (Генералюк, 2012, с. 6), емоційна вразливість, посилені драматичними обставинами його життя, складністю соціальної самоідентифікації через «межовість» його постаті (Грабович,
2000, с. 101), виливалися у мотивах «духовного та
душевного одинацтва, відчутті покинутості, відчуженості» (Барабаш, 2011, с. 226). Тим сильніші позитивні емоції викликали в нього споріднені душі
людей з його оточення, які мінімізували його одинацтво, роблячи його не таким болісним, переконуючи Шевченка в можливості стосунків, котрі нагадували омріяні ним романтичні образи братського
єднання, справжньої дружби тощо.
Оце «душевне одинацтво» досягло апогею на

засланні: «не неволя давит меня в этой пустыне,
одиночество — вот мой лютейший враг! В этой
широкой пустыне мне тесно — а я один» (лист до
А. І. Лизогуба 16 липня 1852 р.) (Шевченко, 2003,
т. 6, с. 64). Якщо Овідію не було з ким спілкуватися почасти через мовний бар’єр, то біля Шевченка було багато людей, котрі говорили російською,
якою він чудово володів, але за своїм моральним та
інтелектуальним рівнем вони, переважно, не могли
бути поетовими співрозмовниками в тому сенсі,
у якому він цього потребував. Ті, хто його оточували в Новопетрівському укріпленні та Орській
фортеці, не могли не відчувати його «інакшість»,
те саме дзеркально стосується і Шевченка, тому
він і зазначив у листі до М. О. Осипова: «…случай
привел вас увидеть хоть один экземпляр амфибий,
между которыми я прозябаю столько лет. (…) Боже
вас сохрани и во сне увидеть такое нравственное
безобразие человека» (лист до М. О. Осипова 20
травня 1856 р.) (Шевченко, 2003, т. 6, с. 105). Тому
Шевченко дуже чітко усвідомлював, що для нього
самотність — це єдиний спосіб зберегти власну
особистість і вижити морально.
Шевченко на засланні в певному сенсі опинився у тому самому статусі, з якого він пішов у
життя, — безправної людини, котра не має ніяких можливостей щось змінити, причому в його
житті це було «знову»: «Родился, вырос в неволе
да и умру, кажется, солдатом» (Лист до С. С. Гулака-Артемовського 1 липня 1852 р.) (Шевченко,
2003, т. 6, с. 59) і тому мало викликати відчуття,
що доля з нього просто глузує. Але якщо його протистояння обставинам у 20–30-ті рр. було радше
інтуїтивним, оскільки тоді Шевченко не знав своїх
здібностей, своїх можливостей, своєї творчої та
суспільної потенції, то тепер, тобто на засланні,
він не міг не усвідомлювати себе як особистість і
тому без гучних заяв, фанфар і глядачів вступив у
свідомий, точніше усвідомлений, двобій з долею.
Овідій був до певної міри деморалізований самим
фактом заслання, Шевченко — ні. За влучним зауваженням М. Майстренко, «Овідій надіявся на
Августа, Шевченко — на себе» (Майстренко, 1992,
с. 275). Саме тому Шевченкова поезія періоду заслання позбавлена нескінченних ламентацій, якими сповнена поезія Овідія відповідного періоду,
що зауважив ще О. І. Білецький (Білецький, 1939,
с. 216–217).
Шевченко спромігся перевести самотність в
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усамітнення («после десятилетней казарменной
жизни уединение мне кажется настоящим раем»
(Шевченко, 2003, т. 5, с. 17)). Прагнення до усамітнення було для нього єдиним можливим способом
захистити свій внутрішній світ, свій власний приватний простір. Аби вижити морально, він привчив
себе обходитися без співрозмовника, котрий би фізично перебував поруч з ним у просторі. Роль цього
співрозмовника перебрали на себе його власні поезії. Саме тому Шевченкова «невільницька» лірика,
за Ю. Івакіним, є найсуб’єктивнішою «в тому розумінні, що вона відтворювала найсуб’єктивніші,
найінтимніші почуття поета, стан його душі» (Івакін, 1984, с. 99).
На відміну від Овідія, Шевченка привела до
автокомунікації внутрішня логіка його особистісного становлення. Шевченко, що природно з огляду на обставини його життя та згадані вище психологічні особливості, навдивовижу рано зрозумів
те, для чого Овідію треба було опинитися в Томах:
єдиний співрозмовник, який у нього є і який його
завжди зрозуміє — це його вірші. Тому вже 1839
року у віці лише 25 років він, звертаючись до власних творів, пише шедевр інтроспективної лірики
«Думи мої, думи мої, / Лихо мені з вами!», уперше застосовуючи у своїй творчості мотив автокомунікації. Після того кількість поетових звернень
до своїх віршів неупинно більшає. Для Шевченка
вони «діти» — «нерозумні», «хлоп’ята», «сини»,
він випускає їх у світ, поміж люди, намагається передбачити їхню долю, тобто те, як їх сприйматимуть ті самі люди, загалом повторюючи парадигму
Овідія. Але, хоча Шевченкові з ними «лихо», він
усе одно зізнається: «Любо мені з ними» («Не для
людей, тієї слави…»).
З огляду на те, що у 30-ті–40-і рр. ХІХ ст. пізні
твори Овідія вже були звичним елементом лектури
освічених кіл «північної столиці», можна пристати на думку М. Майстренко, що Шевченко читав
згадані твори ще в Петербурзі (Шах-Майстренко,
2013, с. 659). Але Є. Ю. Пеленський слушно зауважив, що згадки про Овідія у зв’язку з його засланням з’являються у спадщині Шевченка після 1854,
особливо після 1856 рр. (Пеленський, 1943, с. 22).
Згадки про Овідія, які, починаючи з певного
моменту, почастішали в доробку українського поета, можна вважати проявом спроби Шевченка провести якісь уявні паралелі між собою та Овідієм
чи Данте, ще одним поетом-засланцем. Можливо,

ці паралелі потрібні були йому, аби знайти в собі
сили витримати чергові випробування: примарна надія на звільнення, яка з’явилася в поета внаслідок смерті «неудобозабываемого» Миколи І та
початку царювання Олександра ІІ, зазнала удару в
серпні 1856, тобто після коронації та виходу царського маніфесту, яким було дароване прощення
декабристам, петрашевцям, учасникам польського
повстання — усім, але не йому. Надія, що ожила,
зробила життя засланця нестерпним.
Шевченко, судячи з поезій та листів, написаних на засланні, доклав дуже багато гірких і болісних зусиль, щоб змусити себе терпіти неволю. Він
свідомо виховав у собі відсторонене бачення себе,
своєї долі, свого життя, він усвідомлював, що це
було саме існування, а не життя, але це був єдиний
можливий за тих умов вихід («…у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато есть мир душевный, моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Грядущее для меня как будто не существует…» (лист до В. Рєпніної 14 листопада 1849
р.) (Шевченко, 2003, т. 6, с. 49). Надія, яка раптом
виникла, показала, що «грядущее существует». Ця
надія збурила «рыбье хладнокровие», збентежила, переполошила приспані до того почуття. Про
складність стану поета свідчить те, що він саме
тоді, очікуючи на волю, яка, як він зрозумів, могла бути, знову починає вести щоденник. І от саме
тоді Шевченко намагається шукати підтримку в
особистому, емоційному та поетичному досвіді
Овідія — визнаного всім світом митця, котрий,
на його думку, був «наисовершеннейшее создание Всемогущего Создателя вселенной» (лист до
М. О. Осипова 20 травня 1856) (Шевченко, 2003,
т. 6, с. 105) і якого все одно відправили до заслання. Шевченко проводить типологічні паралелі між
обставинами, у яких перебував він та згадані засланці-поети, водночас навіть у щоденнику, тобто
у приватних записах, гарячково дбаючи про коректність: «Боже меня сохрани от всякого сравнения
себя с этими великомучениками и светочами человечества» (Шевченко, 2003, т. 5, с. 20). Шевченко «не сравнивал себя со светочами», він убачав у
Овідії, насамперед, споріднену душу, яка мислила
й відчувала в той самий спосіб, як і він, до того ще
й віршами.
Загалом видається, що як Овідія, так і Шевченка певною мірою стосується зауваження Ю. Лотмана про те, що «у процесі такої автокомунікації
70
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відбувається переформування самої особистості,
з чим пов’язане широке коло культурних функцій
від (…) усвідомлення свого окремого буття до самовпізнання та автопсихотерапії» (Лотман, 1996,
с. 36). Якщо для Овідія його вірші були ліками, то
для Шевченка — ще й дзеркалом.
Випадки автокомунікації у вигляді звернень
до своїх віршів у поезії Шевченка були природними, численними й з’явилися на початку його творчого життя, тому складно вважати їх появу банальним запозиченням літературного прийому. Також
варто пам’ятати про очевидну та неодноразово зауважену дослідниками спорідненість Шевченкової
творчості з українським фольклором, для якого характерні були звернення ліричного героя до різноманітних предметів живої та неживої природи, що
надало поету певну модель, яку він просто вивів на
новий, уже нехарактерний для фольклору рівень.
Тому складно погодитися з думкою М. Майстренко про те, що Шевченко «трансформував головні
мотиви «Скорботних елегій» та «Листів з Понту»,
поглиблюючи з їхньою допомогою провідні мотиви своєї «невольничої» поезії» (Шах-Майстренко,
2013, с. 659–660). Автокомунікація у Шевченка постає як усвідомлений — у випадку, якщо він добре
пам’ятав «Листи» та «Елегії» — або неусвідомлений спільний для творчості двох поетів чинник.
До згаданих вище окремих рис психологічного
портрету Шевченка варто додати ще принаймні одну
рису, яку не можна залишити поза увагою, оскільки
надто багато в поетовій творчості вона пояснює.
Ідеться про притаманні Шевченку й зауважені свого часу Ю. Івакіним «таке органічне поєднання й
взаємопереходи, здавалося би, полярних почуттів»
(Івакін, 1984, с. 38). Поєднання і взаємопереходи
полярних почуттів неминуче ведуть до заперечення
певної висловленої думки іншою, наступною. На
вражаючу кількість заперечень у творах Шевченка
звернув увагу Г. Грабович, нарахувавши, зокрема,
серед 58 рядків вірша «Хіба самому написать…» 48
рядків, що виражають заперечення (Грабович, 2000,
с. 81). Заперечення постає способом мислення, що
знову-таки неминуче веде до сумніву в усьому (Грабович, 2000, с. 86). Сумніви Шевченка, за висловом
Г. Грабовича, відбуваються «на рівні страждання»
(Грабович, 1991, с. 283), вони емоційно забарвлені,
та, як будь-які сумніви для будь-якої людини, є для
поета причиною відчутного морального дискомфорту. Але цей дискомфорт не викликає у Шевчен-

ка прагнення його позбутися, просто відкинувши,
і саме тому його заперечення не переростає ані в
нігілізм, ані в скептицизм, ані в цинізм. Шевченкові сумніви породжують численні питання, які не є
риторичними. Ці питання покликані врятувати його
самого від страждань, хоча насправді вони, не рятуючи, можливо, полегшували ці страждання. Запитальні речення, як і заперечення, за Ю. Івакіним,
«нагромаджуються», і це явище «характерне для
інтроспективної лірики Шевченка» (Івакін, 1984,
с. 108).
Зазначені елементи — заперечення, сумніви,
питання — складаються в діалог Шевченка з собою. Внутрішній діалог «на рівні страждання»
постає одним з основних способів організації
Шевченкової лірики. Це дозволяє твори інтроспективної лірики Шевченка вважати солілоквіями
(«Самому чудно. А де ж дітись?»; «А нумо знову
віршувать»; «Ну що б, здавалося, слова…»; «Мов
за подушне, оступили» та ще багато інших). Поезії
цього типу в літературі першої половини та середини ХІХ ст. були вкрай рідкісним явищем, хоча за
двісті років до того вони були характерною ознакою п’єс У. Шекспіра. Як відомо, велика частка
монологічних висловлювань дійових осіб його трагедій чи комедій є насправді солілоквіями. Пізніші драматурги використовували солілоквії у своїх
п’єсах (Расин, особливо Корнель), але властивий
творам Шекспіра психологізм у них знайти важко,
до того ж, особливості театру доби класицизму позначали ці твори надто високим ступенем умовності, вони були надто віддаленими від повсякдення і
через це, імовірно, неактуальними для Шевченка.
Тому залишався Шекспір.
Твори Шекспіра були для Шевченка об’єктом
найгострішого інтересу, численні прояви якого зафіксовані в його листах, щоденнику та свідченнях
сучасників (Шаповалова, 1976, с. 26–32). Аби дошукатися причин такого інтересу, варто звернути увагу на глибинну внутрішню спорідненість
Шевченка та героїв Шекспіра, а саме тих персонажів, котрі промовляють свої знамениті солілоквії,
проявляючи в такий спосіб суперечливість свого
внутрішнього світу. Вони не бояться, що їх уважатимуть слабкими, або цинічними, або нерішучими, оскільки вони не припускають, що їх хтось
чує, адже вони розмовляють самі з собою. Як і сам
Шевченко, герої трагедій Шекспіра «думають уголос», вони ставлять собі питання, відповідають, за71
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перечують свою тільки-но висловлену думку і все
це, здебільшого, також «на рівні страждання».
Варто наголосити, що тут ідеться про спорідненість не між Шевченком і Шекспіром, а між
Шевченком і героями Шекспіра, і це є вкрай важливим. О. Білецький свого часу розглядав паралель
між героями Шекспіра й героями Шевченка та
робив висновок про те, що «основні риси Шекспіра — різностороннє зображення характерів, показаних у їхньому розвитку, у їхніх суперечностях,
не являють собою чогось типового для Шевченка»
(Білецький, 1939, с. 213). Безперечно, герої поезій
Шевченка, на відміну від героїв Шекспіра, ще не
усвідомлюють власну осібність, власну особистість, тому не прагнуть її захищати. З цим важко
не погодитися, тому, наприклад, необґрунтованою
видається спроба зіставлення, виходячи зі спільності мотиву помсти, Гамлета та Яреми Галайди
(Савченко, 1939, с. 120), хоча паралель між сценами
божевілля Офелії та Оксани, героїні «Слепой», уже
такою неприродною не видається (Шевченківська
енциклопедія, т. 6, с. 964). Імовірно, у художньому світі творів Шевченка переважило знову-таки
зауважене дослідниками фольклорне підґрунтя із
властивим йому міфологічним світосприйняттям,
адже герої міфів і легенд зазвичай не вимовляють
монологів і не висловлюють своїх думок про світ,
людей, життя. Шевченка до певної міри не цікавить, що його герої думають, бо він знає, що вони
відчувають, і для нього саме це є головним. Думки,
радше процес мислення, у Шевченковій моделі авторства — це справа винятково його, автора, його
авторської самосвідомості, саморецепції, і саме
тому, можливо, Шевченка так вражали герої Шекспіра: вони, так само як і він, мислили вголос. Тому
«різностороннє зображення характерів, показаних
у їхньому розвитку, у їхніх суперечностях», згадане О. Білецьким, насправді є вкрай типовим для
Шевченка, якщо мати на увазі те, як у його ліриці
відобразився його власний характер, його розвиток
і його суперечності.
Герої Шекспіра, особливо їхні роздуми, впливали, насамперед, на особистість Шевченка, адже
вони «на рівні страждання» говорили однією мовою сумнівів у собі, своїх почуттях, своїх діях.
Тож, як і у випадку з Овідієм, важко припустити факт прямого запозичення Шевченком у Шекспіра певних прийомів, методів тощо — надто органічними, надто глибоко вкоріненими були в Шев-

ченковій особистості риси, що сприяли широкому
зверненню до солілоквія у його творчості.
М. Рильський, оцінюючи розмову поета з
власним серцем у творі «Чого мені тяжко, чого
мені нудно?..», зазначає, що порівнювати серце з
голодною дитиною, питати в нього, чи не хоче воно
їсти чи пити, звертатися до нього як до живої людини могла тільки людина «такого поэтического роста, поэтической отваги, предметности мышления,
как Тарас Шевченко» (Рыльский, 1964, с. 83). Варто особливо наголосити на «поэтической отваге».
Максим Рильський як видатний поет і чудовий знавець літератури, безперечно, розумів, що ті літературні прийоми, що в середині ХХ ст. видавалися
абсолютно звичайними, мало не банальними, у
часи Шевченка такими не були.
На користь цього твердження свідчить хоча
би той факт, що кілька рецензентів, що відгукнулися на вихід друком Шевченкового «Кобзаря» 1840
року, вдалися до цитування саме «Думи мої, думи
мої…» (Грабович, Захаркін, та Федорчук (ред.),
2013, с. 5, 7, 11), у такий спосіб непрямо наголошуючи на тому, що, на їхню думку, ці рядки — найоригінальніші та найяскравіші з усієї збірки. Поезії,
як такі, що були розмовою автора з власним твором,
так і організовані за типом солілоквія, не були поширеними в першій половині ХІХ ст., тому, аби
зважитися на таку новацію, Шевченкові якраз і потрібна була згадана М. Рильським поетична сміливість і відвага. Тому можна припустити, що Овідієві
та Шекспірові зразки Шевченку-особистості підтверджували, схвалювали можливість та реальність
його способу мислення та ходу його думок, а Шевченкові-автору додавали впевненості у своїх силах
та в реальності обраного ним поетичного шляху.
Повертаючись до наведеної на початку розвідки тези О. Білецького про те, що «Шевченко-читач
небагато пояснює в Шевченку-поеті», мусимо її
якщо не спростувати, то суттєво деталізувати. Між
«Шевченком-читачем» та «Шевченком-поетом»
є ще «Шевченко-особистість», і саме ця іпостась
поета відігравала роль того фізичного середовища, яке частково відбиває, але й частково поглинає світловий потік. Попри вразливість та схильність до вкрай інтенсивного переживання емоційних станів Тарас Шевченко відрізнявся свідомим
сприйняттям та вибірковим ставленням до художніх вражень, стійкістю до естетичних впливів.
Поет уочевидь не приймав того, що дисонувало з
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його літературними та мистецькими вподобаннями, але щиро радів, зустрічаючи те, що резонувало
з його чітко сформованими смаками. Своєю чергою, те, що резонувало, не змінюючи загального
ходу поетового художнього мислення, посилювало
вже наявні певні особливості, залишаючись часто
непомітним сторонньому оку пізніших дослідників. Шевченку-поету не потрібні були взірці, але
йому, як і Шевченку-людині, потрібні були од-

нодумці, тобто естетично, психологічно близькі
люди. Саме ця спільність і привернула увагу Шевченка до Овідія та героїв Шекспіра. Маркером цієї
близькості можна вважати автокомунікацію, яка
широко, але по-різному проявилася як у творчості Тараса Шевченка, так і у доробках цих поетів,
які в той чи інший спосіб актуалізовували у своїх
працях цей психологічний, культурний та літературний феномен.
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Кушнарева Мария Борисовна
Овидий, Шекспир, Шевченко: особенности автокоммуникационных практик
Аннотация. Статья содержит анализ проявлений опосредованного литературного влияния произведений
Овидия и Шекспира на творчество Тараса Шевченко. Автор полемизирует с традиционным для современного
украинского литературоведения представлением о том, что интерес Шевченко к творчеству Овидия был вызван
сходством определенных фактов их биографий, а к Шекспиру — гуманистическим характером его творчества. На
основании анализа некоторых аспектов творчества Овидия и Шекспира, а также поэтического, эпистолярного и
мемуарного (дневник) наследия Шевченко выдвигается предположение, что его искренний интерес к творчеству
указанных авторов обусловлен его вниманием к способам проявления в их творчестве автокоммуникации. В поэзии
Шевченко автокоммуникация представлена большим количеством случав обращения поэта к его стихотворениям. В
творчестве Овидия автокоммуникация проявляется аналогичным образом, у Шекспира — в виде многочисленных
солилоквиев, произносимых героями его драматических произведений. Потребность Шевченко в автокоммуникации
обусловлена особенностями его психологического портрета и индивидуальности, поэтому в основе его интереса
к Овидию и Шекспиру лежит не поиск материала для заимствования, а ощущение глубинного эмоционального
сходства с Овидием и героями Шекспира.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, литературные влияния, автор, автокоммуникация, Овидий, Шекспир,
солилоквий.

Maria Kushnarеva (Kushnarova)
Ovid, Shakespeare, Shevchenko: features of autocommunication practices
Abstract. The paper presents analysis of cases of indirect literature influences of Ovid and Shakespeare upon Taras
Shevchenko's poetry. The author questions the view which is common in modern Ukrainian literature studies that Shevchenko's interest in Ovid's works was caused by similarity of certain facts of their biographies, and in Shakespeare's one —
because of their oeuvres' humanistic dimension. Based on analysis of some relevant aspects of Ovid's and Shakespeare's
works, and poems, letters and diaries by Shevchenko, the author argues that Shevchenko's keen interest in both poets' works
was specified by his concern with modes of autocommunication and its display. In Shevchenko's poems, autocommunication manifest is addressed to his own poems in many cases; in Ovid's works, it manifested itself in the same way, while for
Shakespeare's dramas, it appeared in numerous soliloquys delivered by characters of his. Shevchenko's fierce need for autocommunication was rooted in his psychological portrait, therefore, he was interested in Ovid and Shakespeare not because
of searching for some objects for reception or imitation but because of deep feeling of emotional affinity with Ovid's and
Shakespeare's characters.
Keywords: Taras Shevchenko, literature influences, author, autocommunication, Ovid, Shakespeare, soliloquy.
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Анотація. Сьогодні в час будівництва нових церков та реставрації старих актуальними є дослідження з історії становлення та
організації дизайну середовища культових споруд Галичини. Мета
дослідження в тому, щоб розпочати ґрунтовну наукову розвідку за
тематикою значення сакрального мистецтва в становленні дизайну
середовища культових споруд Галичини на матеріалі кінця ХІХ —
початку ХХ століття. Методологія дослідження полягає в системності, достовірності, історизмі, логічності. Автором обстежено сотні комплексів сакральних споруд у Галичині. Синтез сакрального
мистецтва та дизайну відіграв важливу роль у становленні та організації дизайну середовища культових споруд Галичини. Адже кінець
ХІХ — початок ХХ століття — період піднесення в розвитку національної культури українців Галичини. Це виконані з наслідуванням
історичних епох та в національному стилі інтер’єри церков у Львові,
Тарнівці, Дрогобичі, Ворохті та інших містах і селах регіону.
Наслідування таких історичних стилів, як українського бароко,
та традиції народного мистецтва відіграли важливу роль у духовному
житті українців Галичини. Вони стали одним із важливих факторів
їхньої національної самоідентифікації та відродження культурного
життя на межі ХІХ та ХХ століть.
Ключові слова: Галичина, сакральне мистецтво, дизайн середовища, народні традиції, церква.

Постановка проблеми. Із 1945 по 1991 роки землі Галичини були в складі колишнього Радянського Союзу. За цей час
унаслідок застосування не за призначенням, різних переробок,
а то й просто ліквідації більшість культових споруд були або
знищені, або перебували в непридатному стані. У наші дні активно продовжується вестися будівництво нових та реставрація старих культових споруд. У багатьох стародавніх церквах
знищені твори мистецтва. Тому тему сакрального мистецтва в
становленні та організації дизайну культових споруд у Галичині до 1939 року вважаємо актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити,
що за темою цього дослідження на сьогоднішній день опублі© Роман Одрехівський, 2021
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«Так, у XV ст. один з перших українських гуманістів Ю. Дрогобич — доктор медицини та філософії — наголошував на тому, що людину звеличує
сила знання, що саме освічена людина здатна впливати на покращення життя в державі та її зміцнення» (Жукова, 2012, с. 48).
Очевидно, що підняття освітнього рівня серед
українського населення, як і серед майстрів узагалі, сприяло піднесенню національної самосвідомості та відновленню української державності незабаром — на початку ХХ ст.
Важливе значення у використанні народних
традицій у той часовий період відіграла також не
тільки діяльність мистецьких шкіл, але й різних
організацій та підприємств. Наприклад, фабрика
І. Левинського тощо. Архітектор І. Левинський,
керуючись принципами сецесії, у своїй творчості
використовував традиції української народної архітектури (Бажан, 1973, с. 130). Львівська фабрика
художньої кераміки І. Левинського працювала від
1890-х рр. Зразки її продукції експонувались на
різних виставках художньої промисловості: Бучач
(1905 р.), Львів (1906, 1909 рр.), Стрий (1909 р.),
Жовква (1910 р.), Одеса (1911 р.), Коломия (1912 р.)
та ін. (Brykowski, 1995, s. 59).
Таким чином, важливим підґрунтям для розвитку сакрального мистецтва від давніх часів —
до початку ХХ століття були традиції народних промислів. На межі ХІХ та ХХ століття цей
узаємозв’язок сакрального й традиційного народного мистецтва проявився особливо виразно.
Зазначимо, що, на нашу думку, мистецтво деревообробки та дереворізьблення зокрема відіграли важливу роль у становленні дизайну середовища культових споруд. Адже більша частина обладнання церков виготовлялася саме з дерева (Одрехівський, 2018, & 2020). Надзвичайною виразністю
та неповторністю вирізняються твори деяких майстрів, що завдяки наслідуванню традиційної орнаментики та технік і технологій різьблення, кераміки, малярства виробили свою власну манеру, яку
здебільшого можна одразу впізнати. Наприклад,
різьблення В. Девдюка, В. Турчинюка, проєктні та
малярські роботи М. Сосенка та ін. (Одрехівський,
2020, с. 100–101).
Очевидно, що всі досягнення періоду апогею
розвитку сакрального мистецтва на межі ХІХ і
ХХ ст. базувалися на багатовікових традиціях досягнень попередників: орнаментально-композицій-

ковано дуже мало робіт. Більше опрацьована ця тематика в публікаціях із культурології та філософії.
Наприклад, проблеми народної релігійної культури
досліджує П. Герчанівська (Герчанівська, 2010).
Семіотику українського авангарду першої третини ХХ століття аналізує А. Личковах (Личковах,
2018). А от мистецтвознавчих праць, які би зачіпали в тій чи іншій мірі нашу тематику практично
немає. Деякі питання проблем різьбленого декору
піднімає у своїй праці М. Гулевич (Гулевич, 1996).
Певні аспекти сакральної культури, сакрального
мистецтва та культурного простору, становлення
дизайну культових споруд Галичини розглядались
у працях Р. Одрехівського (Одрехівський, 2018, &
2020). Зокрема про період межі ХІХ та ХХ століть
як епохи національного відродження. Однак, значення сакрального мистецтва в становленні та розвиткові дизайну культових споруд, на нашу думку,
варто дослідити ширше.
Метою статті є розпочати ґрунтовне дослідження питання значення сакрального мистецтва
в становленні та організації дизайну середовища
культових споруд Галичини до 1939 року.
Виклад основного матеріалу. Кінець ХІХ —
початок ХХ століття — це період апогею в розвитку української культури й мистецтва. Особливо це
виразно спостерігаємо на прикладі Галичини. Аналізуючи ансамблі дизайну середовища культових
споруд регіону того часу, доходимо до висновку,
що розвиток ішов у двох напрямках — із наслідуванням традицій історичних стилів у формі еклектики та із застосуванням традицій українського
мистецтва — у національному стилі.
Безперечно, що такий розквіт культури й мистецтва та поширення традицій народного мистецтва стали популярними також ще й у зв’язку з
відкриттям низки шкіл наприкінці ХІХ — початку
ХХ століття, де навчали різьбленню за народними
традиціями, у м. Риманові (Лемківщина, тепер —
Кроснянський повіт Прикарпатського воєводства,
Республіка Польща), м. Коломиї (Гуцульщина та
Покуття), у м. Яворові на Львівщині та інших місцевостях. Відкриття таких шкіл не було чимось новим у Галичині, але, на відміну від попередніх, це
вже були не монастирські, а світські — громадські
або приватні навчальні заклади.
Освіта завжди відігравала важливе значення
не тільки у володінні своїм ремеслом, але й у світогляді людини. Недаремно Н. Жукова зазначає:
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них структурах, сюжетах декору, технічних прийомах того чи іншого виду мистецтва, символіці
образів і самому релігійному ритуалі тощо. Отже,
однією з головних причин розквіту сакрального
мистецтва того часу була творчість низки видатних
майстрів проєктування та різьблення, джерелом
творчого натхнення яких були багатовікові традиції народного мистецтва попередніх епох.
Під час аналізу вищенаведених думок можемо
дійти до висновку, що сакральне мистецтво переживало різні трансформації, відповідно до тої чи
іншої доби. У часи ренесансу, бароко чи модерну
мистецтво відображало той час, який переживала
українська культура в Галичині саме певного стилю. Зміни відбувалися, відповідно до епохи.
Як зазначає дослідниця П. Герчанівськa:

«Процес змін здійснюється в контексті
ментальності й традицій народу в умовах його
колективної життєдіяльності на соціокультурному фоні епохи. Як правило, трансформація
охоплює всі елементи системи, проте не завжди з однаковим ступенем інтенсивності й
однаковим темпом через іманентну специфіку кожного з них. Зміни охоплюють, першою
чергою, ті сфери людської діяльності, що відкриті до новації, саме вони користуються підвищеним інтересом членів спільності. Однією
з таких сфер є, наприклад, народне релігійне
мистецтво, що пояснює феномен його часовопросторової гетерогенності» (Герчанівська,
2010, с. 96).

Іл. 1

зайнерський ансамбль церкви Введення Пресвятої Богородиці з с. Тарнівка Сколівського району
Львівської області (1921 р.). У значній мірі в образному вирішені інтер’єру споруди домінують неготичні мотиви. А в різьбленому декорі царських
врат застосовано стародавній мотив Єссеєвого древа — родоводу Ісуса Христа, але в більш площинній, в еклектичній пластичній інтерпретації (іл. 1).
У верхотурі тарнівського іконостаса відчуваємо виразно еклектичну епоху зламу ХІХ та ХХ ст.
Неоготичне гострошпильчасте вирішення верхньої
частини обрамлення округлої форми образів пророчого ярусу в найвищій центральній точці над
кожним образом — це рівнораменний хрест, в інших місцях — промені з гостроконечними завершеннями з кінцями у формі таких самих хрестів.
Асоціації готики додає і стрімке, у вигляді двоспадового даху, верхнє обрамлення досить широкого й
великого живописного образу «Христос у Славі»,
який знаходиться поміж апостольським і пророчим

Справді, у процесі становлення дизайну сакрального простору в Галичині на початку ХХ століття важливу роль відігравали народні майстри
різьблення, вишивки, кераміки, металірства тощо
(В. Турчинюк, М. Мегединюк, Ю. Шкрібляк, І. Кіщук, О. Бахметюк та інші). Саме традиції національного мистецтва стали основою для виникнення української сецесії. Наслідування історичних
стилів у Галичині у багатьох випадках — це теж
було відображення національної ідеї — повтор у
еклектичній версії різностильових ансамблів дизайну середовища культових споруд.
Перший напрям — наслідування історичних
стилів — був звичайно більш поширений. У цьому руслі вирішено більшість інтер’єрів церковних
споруд. У такому ключі, наприклад, вирішено ди78
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ярусами іконостаса. «Розрив» поміж намісним та
апостольським ярусами відсутній, замість нього
з’являються напівциркульні отвори над обома дияконськими вратами.
Проте, над образами намісного ярусу й царськими та дияконськими вратами розташована
тонка смуга, декорована накладним золоченим
різьбленням рослиноподібного мотиву. Отже, помітні повернення до тенденцій початку ХІХ ст.
(варто згадати подібні смуги над намісним ярусом
у соборі Пресвятої Трійці з м. Сянока чи церкви
Св. Параскевії з м. Дрогобича та ін. на межі ХVІІІ
і ХІХ ст., які, очевидно, були введені в композицію
іконостаса замість отвору «розриву» між намісним
та апостольским ярусами).
Зразком еклектичної інтерпретації готичного
стилю є напрестольний кивот тарнівської церкви у
формі церковці. Готичність церковці підкреслюють
гострокінцеві башти, які знаходяться над колонками, що фланкують на кожному з чотирьох кутів по
одній традиційній постаті Євангеліста з книгою.
Центральний об’єм кивота увінчаний видовженим
куполом, розташованим на барабані із віконцями
готичного сідловидного завершення.
Проте інтер’єр церкви із Тарнівки не вирішений повністю в неоготичному напрямі. Вплив
народного мистецтва виразно помітний і в декорі
низки кіотів із лаконічним застосуванням різьблення в декорі. Типовим серед них є кіот з образом
«Святий Микола». Незважаючи на загальне еклектичне враження наслідування історичних стилів, у
тому числі й готики, у різьбленому декорі кіота та
самому малярському образі Св. Миколи виразно
відчуваємо вплив народного мистецтва. Це помітно, насамперед, у стилізації живописних постатей
Св. Миколи та півфігур Пристоячих, яскравій декоративній поліхромії з перевагою синіх тонів. Сам
живописний образ фланкований округлими колонками, типовими для різьблення з наслідуванням
бароко в ХІX — поч. ХХ ст., з ажурним мотивом
лози, листя та плодів винограду. Верхня ж частина
трилопастевої арки декорована трьома крилатими
маскаронами, площинність пластики та яскравий
колір фарби на яких чітко вказує на виразний вплив
манери народного мистецтва.
Отже, за загального домінування готичних
ремінісценцій, стилістичне вирішення дизайну
інтер’єру церкви Введення Пресвятої Богородиці з
с. Тарнівка є типовим для епохи наслідування іс-

торичних стилів еклектично багатостилеве та ще й
із застосуванням у художньо-образному вирішенні різьблення та малярства традицій народного
мистецтва. Це стосується також інших елементів
інтер’єру: лав, крісел, аналоїв тощо. Але це заслуговує вже на окреме наукове дослідження — наслідування історичних стилів у дизайні інтер’єрів
церков Галичини.
У другій половині ХІХ ст. в іконостасному
різьбленні по дереву в Галичині помітний вплив
художньої обробки металу. Ця тенденція проходила в двох напрямах. Перший — вплив середньовічного карбування по металу. Другий напрям — це
вплив литва з чавуну, яким прикрашені нагробні пам’ятники на цвинтарях у Галичині др. пол.
ХІX — поч. ХХ ст., а також техніки кованого металу того ж часу.
Типовим прикладом цієї тенденції є різьблення верхніх ярусів іконостаса з 1896 р., роботи різьбяра Ключевського, церкви Св. Миколи (1879 р.) із
с. Демня (Миколаївський район Львівської обл.).
Смуга із образів празникового ярусу, кожен із
яких — округлої форми, декорована зверху й знизу лініями орнаментів, які нагадують мотиви, виконані під впливом українського середньовічного
карбування по металу (згадаймо врата з с. Воля
Добростанська чи с. Домажир з ХVІ ст. із колекції
Національного музею у Львові).
Самі ж образи апостольського та пророчого
ярусу об’єднані: по одному образу з кожного ярусу — один над другим — у єдину конструкцію, яка
нагадує готичну арку, а також за силуетом литво
чавунних таблиць з надгробників кінця ХІX —
поч. ХХ ст. Та й саме ажурне різьблення верхньої
частини площі іконостасної стіни навколо цієї арки
нагадує обрамлення верхньої частини згаданих
врат із с. Домажир, елементи якого утворюють стилізований акантовий листок із завершенням, як у
волюти, укладений у давньоруську плетінку.
У намісному ярусі іконостасна стіна декорована мотивами, запозиченими з давньоукраїнського
карбування по металу, як декором з дрібних прямокутників округлого напівциркульного силуету
карниза над образами. Тонке ажурне різьблення
мотиву виноградної лози й листя дияконських врат
подане з такою стилізацією, що може асоціюватись
із технікою кованого металу брам та огорож у містах Галичини др. пол. ХІX — поч. ХХ ст. — декор
на огорожах, брамах тощо.
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За своїм верхнім завершенням силуету готичного склепіння царські врата, як і дияконські, створюють враження середньовічних ремінісценцій.
Однак дрібний рисунок різьблених лози, плодів та
листків винограду царських врат не створює таких
переконливих асоціацій з кованим металом, як декор дияконських врат.
Тенденція впливу художнього металу на іконостасне різьблення та обладнання церковного
інтер’єру, виконаного переважно з дерева, наприкінці ХІX — початку ХХ ст. помітна й у різних
закутинах Галичини. Прикладом цього є відомий
іконостас, встановлений у дерев’яній церкві Пресвятої Трійці (1900 р.) з с. Ільці (Верховинського
району Івано-Франківської обл.), виконаної в так
званому гуцульському стилі. У декорі еклектичного іконостаса, лав, столів цієї церкви з незначним
застосуванням різьблення не відбилися жодні гуцульські традиції, попри те, що сама церква була
розписана відомими художниками Я. Пстраком і
Й. Сороковським 1900 р.
Намісний і празниковий яруси іконостаса розділені напівциркульним отвором. Округлі образи
празникового ярусу зовсім не декоровані різьбленням. Цей ярус лише прикрашений дрібним ажурним орнаментом під образами — вузькою смугою,
що нагадує мотив давньоруської плетінки. Вона
декорує і верхню частину цього отвору «розриву»
поміж намісним і празниковим ярусами. Образи
апостольського ярусу, подібно до демнянського іконостаса, об’єднані з пророчим таким чином, що за
силуетом це нагадує завершення готичної каплички чи конструкцію з чавунного литва, які прикрашають низку надгробників Галичини кін. ХІX —
поч. ХХ ст.
Окремо варто розглянути спроби автентичного відтворення конкретних іконостасів із попередніх епох. Одним із кращих зразків цієї течії можна
назвати іконостас церкви Св. Онуфрія в м. Львові
(іл. 2), виконаний на поч. ХХ ст. за зразком краснопущанського іконостаса (Вуйцик, 1991, с. 10) з
Тернопільщини, встановленого в 1735–1750 рр.
(Драган, 1970, с. 104). Цілком імовірно, що поштовхом до відтворення краснопущанського іконостаса стала пожежа 1899 р., під час якої цей іконостас згорів (Драган, 1970, с. 118).
Отже, в іконостасі, обладнанні інтер’єру церкви Св. Онуфрія та в царських вратах, зокрема, бачимо прагнення наслідувати за об’ємом пластики,

мотивом орнаменту та конструкції відтворення
автентичного барокового зразка ХVІІІ ст. Врата
прикрашені різьбленим мотивом лози, листя і плодів винограду, який прямолінійно виростає з чаші.
Подібні сюжети композиційно прикрашають, наприклад, царські врата з церкви Св. Параскевії
(1758 р.) з м. Буська (Львівської обл.) та деяких інших із часів автентичного барокового періоду.
Окрім згаданих у різьбленому декорі царських
врат з онуфріївської церкви, зустрічається ще й мотив соняшника, який трапляється також у різьбленні царських врат барокових часів — другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст. Зокрема, зображення квітки
соняшника декорує врата з мотивом Єссеєвого дерева церкви Великомученика Юрія (1874 р., врата з
давнішої церкви) с. Лещатів (Сокальського району
Львівської обл.), де скульптурні поліхромовані погруддя царів виростають з квітки соняшника. Такий прийом композиційного вирішення характерний для жовківської школи різьби ХVІІІ ст. (царські врата з церкви Пресвятої Трійці з м. Жовкви
близько 1720 р. та деякі інші).
До речі, жовківські врата, подібно до львівських із Святоонуфріївської церкви, завершуються зверху трилопастевою аркою. Жовківські
також, як львівські, фланкує і зверху за силуетом
трилопастевої арки смуга різьбленого декору. В
онуфріївських бачимо навіть спробу наслідувати
рисунок листків, як у жовківських. Однак у львівських цей рисунок більш по-еклектичному узагальнений і стилізований. Зверху трилопастеву
арку жовківських врат фланкують по одній голівці
квітки, схожі на соняшник. Над вратами львівської
онуфріївської церкви в такому самому місці вирізьблений згаданий рослинний мотив, укладений
у рокайль. Отже, сама жовківська школа різьби
ХVІI‒ХVІІІ ст. стала зразком для новоствореного
«під бароко» іконостаса та обладнання інтер’єру
Онуфріївської церкви у Львові на початку ХХ століття. Зрозуміло, що не тільки введення в окремих
місцях рокайлевих елементів, але й специфіка
пластичної мови різнить це різьблення від правдивого барокового з ХVІІІ ст.
Оригінальним за дизайнерським вирішенням є і престіл церкви Святого Онуфрія. Цей виріб, на відміну від церковних традицій, не форми
рівнобічного, а видовженого прямокутного столу,
як у римо-католицьких церквах. З лицевого боку
престіл декорований традиційним рівнокінцевим
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хрестом. На кожному кінці хрест декорує розетаквітка. Такий декор кінців хреста поширений у
народному мистецтві, як, наприклад, процесійний
хрест із церкви Св. Іоанна Богослова з с. Луг (знаходиться в церкві Покрови Пресвятої Богородиці
в смт Делятин Надвірнянського району ІваноФранківської обл.). Тільки лугівський декорований
плоскорізьбою і введенням такої популярної на Гуцульщині поліхромії. Розети ж, які декорують кінці
хреста на святоонуфріївському престолі, виконані
рельєфним різьбленням, оскільки темний брунатний колір надає своєї специфіки предметам, і вони
не декоровані поліхромією.
Власне, темно-брунатний колір був дуже поширений у декорі меблів та іншого обладнання дизайну інтер’єрів церков у першій третині ХХ сто-

ліття в Галичині. Уважаємо, що це було характерне
й популярне власне для «національного стилю»,
який охопив у той час регіон.
Заслуговує на окремий аналіз і піднебесне з
церкви Св. Онуфрія зі Львова, розташоване на чотирьох колонках над престолом. Кожна колонка барокового силуету з перехватами різьблена мотивом
спірально укладених листків та плодів винограду.
Попри бажання автора наслідувати історичну барокову пластику другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст.,
різьблення рослинного мотиву не досягає правдивої барокової об’ємності й глибини. Особливо це
помітно в занадто площинному трактуванні рисунка листка винограду. Колонки увінчуються зверху
різьбленими капітелями з наслідуванням іонічного ордера, що характерне для барокового стилю.
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Голівки квітів у верхній частині капітелі та вертикально розташовані нижче листки збагачують
різьблені мотиви, хоча пластично ці елементи вирішені без барокової глибини зрізу різця, який притаманний, наприклад, різьбленому декору колонок
богородчанському (перед 1698 р.) чи жовківському
(перед 1697 р.) іконостасам.
Привертають до себе увагу прямокутні підставки під колонками з порожніми (без зображень)
псевдоманьєристичними овальними картушами та
крилаті маскарони — як відгомін віянь львівської
ренесансової архітектури. Нижче маскарону, на
місці тулубу людини, форму покриває листок, подібний до тих, що декорують кути престолу — з
такими самими колами за лінією центральної осі
листка. Угорі піднебесся увінчує аркоподібне склепіння. На місці з’єднання склепіння з колонками
знаходяться два карнизи. Верхній карниз декорований різьбленим мотивом волютоподібного вертикального завитка. Завитки згруповані дзеркально
парами, тому здалеку кожна пара завитків може
асоціюватися із горизонтально розташованим рокайлевим елементом. Отже, еклектична епоха дала
свій вплив на «бароковість» вирішення інтер’єру
церкви.
Вартим уваги з огляду на поєднання сецесії
та елементів українського мистецтва є запрестольне крісло коробчастої конструкції церкви Святого
Онуфрія у Львові. Воно, як і з бережанської церкви
Пресвятої Трійці (обладнання інтер’єру теж з початку ХХ століття), усе темно-брунатного кольору.
Однак спинка львівського вже не має такого виразно видовженого силуету, як бережанське. Дощата
спинка львівського крісла та частина його, що нижче царги, декоровані елементами, стилізованими
під народне мистецтво та декоративну українську
графіку поч. ХХ ст., як у творах Г. Нарбута. Це, насамперед, грона винограду, зображені схематично
в трикутнику, мотив стебла рослини, яка виростає
з горщика, з акантовими листками чи волютоподібними завитками. Стилістично це нагадує декор
різьбленням елементів кіота з живописним образом «Святий Микола» та «Богоматір з Дитиною» в
церкві Святого Миколи зі Львова.
Вплив давньоруського мистецтва помічаємо
в декорі ґранчастих капітелей колонок, на спинці
крісла. На ґранчастих площинах капітелі, кожного
з трьох видимих боків, зображено хрест у колі, на
капітелях — листок рослини. Подібно декорували

капітелі колонок у давньоруській архітектурі, а на
початку ХХ ст. прикраси, наприклад, капітелей колонок намісного ярусу іконостаса Миколаївської
церкви у Львові. Верхнє напівкругле завершення
спинки крісла увінчане смугою ажурно різьблених
кіл. У декорі кожного кола повторюються елементи плоскорізьбленого декору з частин крісла, які
розташовані нижче: то рівнокінцевий хрест, то виноградний листок, то стилізоване під українську
графіку виноградне гроно, охоплене трикутником.
Але назагал зазначимо, що в художньо-образному вирішенні обладнання середовища церкви
Св. Онуфрія переважає прагнення наслідувати
за об’ємом пластики, мотивом орнаменту та конструкції переважно відтворення автентичного барокового зразка ХVІІІ ст. (іл. 2). Адже українське
бароко — це особлива й неповторна сторінка в історії української сакральної культури. І саме звернення до таких традиційних історичних віхових
епох, нехай із еклектичним наслідуванням, є також
відображенням національного українського відродження, яке охопило Галичину на початку ХХ
століття.
Одним із найкращих церковних ансамблів,
виконаних із застосуванням орнаментально-композиційних систем традиційного українського народного мистецтва в Галичині — є інтер’єр церкви
Святої Трійці в м. Дрогобичі (іл. 3).
На початку ХХ століття, можливо, у 1907–1909
роках у церкві був встановлений новий іконостас
авторства львівського різьбяра зі с. Знесення Андрія Сарабая та місцевого майстра Голембйовського (Гулевич, 1996, с. 110). Іконостас низький —
триярусний. Ікони намальовані українським художником М. Сосенком у стилі української сецесії
(Гулевич, 1996, с. 114).
Уся поверхня темного тону під «чорний дуб»
іконостаса покрита орнаментами, запозиченими й
трансформованими з гуцульського та бойківського
народного різьблення.
Площина іконостаса удекорована оригінальною композицією з різного розміру та графічного
трактування ромбів. Лінія сегмента напівциркульного отвору над усіма дияконськими вратами декорована звивистим мотивом рослинного стебла
та дрібного трилисника, укладнених у оригінальний варіант плетінки. Подібні варіанти плетінки
зустрічаємо в мистецтві Київської та ГалицькоВолинської Русі. Позитивно бачити ремінісценції
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давньоукраїнського мистецтва, які теж у Галичині
послужили як важливе джерело інспірації українського стилю.
Простір навколо дияконських та паламарських
врат декорований, як було поширено в давніх українських іконостасах, графічно стилізованим рослинним мотивом голівки трьохпелюсткової квітки
та трилисника. Таке трактування — подальший
творчий розвиток декоративної стилізації рослинного мотиву ділянок навколо царських або дияконських врат у деяких тогочасних галицьких іконостасах, наприклад, церкви Пресв. Трійці з м. Бережани (Тернопільська область).
Над царськими вратами велично підноситься
образ «Христос у Славі» («Деісус»), фланкований з
боків різьбленим крупномасштабним стилізованим
рокайлем. Сам «розрив» поміж царськими вратами й цим образом та рокайль, а також наявність
низького іконостаса в церкві, сприймаються як
ремінісценції рококо. Це враження підсилює ще й
гостроконечний з перепадами вниз і вверх верхній
силует іконостаса – трикутнички чергуються з рівноконечними хрестами, півколами та рокайлями.

Оригінальною творчою інтерпретацією мотивів народної гравюри є ажурний різьбярський
декор обох дияконських та царських врат. Нижню
частину обох дияконських врат декорує вертикальний прямолінійний мотив трилисника. Поміж
нього вплітається звивистий рослинний мотив стилізованого стебла з листками. Площу врат обабіч
архидияконських ікон фланкують тонкі ажурні
ромби з легко опуклих за профілем планок. Такі
ромби можна асоціювати з трельяжною рококовою
решіткою. Подібні ромби гармонійно співзвучні з
дрібним мотивом ромба, який оточує за периметром усю поверхню іконостаса.
Аналогічний до дияконських і декор обох стулок царських врат. Ажурний різьблений мотив оточує на вратах два, овальної форми кожен, живописні образи із сюжетом Благовіщення. У стилістичній
подачі малярства одразу впізнаємо творчий почерк
М. Сосенка. Центральною віссю нижньої частини
кожної половинки врат проходить різьблений рівнолінійний стилізований мотив трилисника, подібний до того, що на дияконських вратах. Живописні образи на царських вратах фланковані ажурним
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крупномасштабним декором з трикутників (аналогічно до дияконських у тому самому місці – ромба).
Ділянка врат над кожним із живописних образів декорується подібно до дияконських – стилізованою
квіткою — трилисником, фланкованим візерунком
рокайлю (іл. 3).
Типовим у наслідування традиційного народного меблярства та мистецтва різьблення є низка
інших предметів обладнання інтер’єру цієї церкви.
Так, у багатьох лавах у інтер’єрі декор різьбленням
та профілюванням сконцентрований переважно з
зовнішнього боку боковин. Силует верхнього завершення дощатої боковини кожної лави профільований у вигляді великого трилисника. У центрі
цього трилисника невисоким рельєфом вирізьблений хрест-квітка, від якого вниз іде звивистого
рисунка стебло з листками. Ці мотиви нагадують
візерунки в декорі гуцульських та бойківських килимів (іл. 4).
Серед дизайну інтер’єрів церков, в образно-

му рішенні конструктивних елементів та оздобі
застосовано традиції гуцульського меблярства та
плоскорізьблення, вирізняється інтер’єр церкви
Св. Ап. Петра та Павла (1935 р.) з с. Ворохта (Надвірнянський район Івано-Франківської обл.).
Автором іконостаса є славний гуцульський
майстер Василь Турчинюк (1864–1939 рр.) (іл. 5).
У цьому іконостасі в організації композиції декору
царських врат автор здійснив вдалу спробу виконати в манері гуцульського плоскорізьблення мотив лози, плодів, листків винограду. Як і вписати
рисунок людської постаті – рельєфне зображення
Бога-Отця — над царськими вратами, у напівциркульному отворі.
Нижня половина фігури Бога-Отця схована за
хмарами з гладкою поверхнею. Сам одяг видимої
половини фігури покритий густою плоскорізьбленою сіткою з ромбів. У середині кожного ромба
розмішений плоскорізьблений рівносторонній
хрест. Плащ, накинутий на плечі Отця, оздоблений
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проповідниці прикрашені багатими на дрібні деталі крупними хрестами, типовими для манери плоскорізьблення в стилі Василя Турчинюка. Кожен
хрест відрізняється один від одного, жодна деталь
не повторюється.
Ці хрести за характером декору деталей нагадують подібні цього самого автора, які декорують
екстер’єр дерев’яної церкви Св. Юрія (1920 р.) в
с. Дуліби (Стрийського району Львівської обл.).
У період становлення сучасного образу дизайну інтер’єру культових споруд у другій половині
ХІХ — першій третині ХХ століття велику роль
відігравали настінні розписи, альфрейні малярські роботи, які носили в суті символіку, декори,
розуміння українського стилю. Це все гармонійно
доповнювало обладнання інтер’єру (іконостаси,
лави, крісла, світильники тощо).
До таких, зокрема, належав ансамбль інтер’єру
церкви Успіння Пресвятої Богородиці (1901 р.)
із смт Славська Сколівського району Львівської
області (іл. 6), безвідповідально знищений 2019
року. Конструктивні особливості обладнання, вирішеного в кольорі під «морений дуб», різьблення,
малярські та альфрейні розписи — усе це було вирішене в єдиному руслі українського стилю. Багато
настінних розписів, ікони намісного ярусу виконі
М. Сосенком та іншими відомими українськими
малярами, серед них — Ю. Буцманюк. Ансамбль
інтер’єру славської церкви — це неперевершений
зразок синтезу різних видів сакрального мистецтва
та становлення дизайну інтер’єру середовища сакральних споруд.
Аналізуючи декор найбільш відомих об’єктів
церковного інтер’єру, виконаних в українському
стилі, наприклад, собору Пресв. Трійці з Дрогобича, Св. Ап. Петра та Павла з Ворохти, церкви Успіння Пресвятої Богородиці зі Славська та інших, можемо зробити висновки, що інспірацією декору та
конструктивних форм обладнання інтер’єру є традиції народного мистецтва (орнамент трилисника
та ін.), архаїки (ромбовидні, колоподібні та інші
геометричні орнаменти). Адже в той час, за твердженнями дослідників, популярними були впливи
неоромантичної лінії сецесії, що відображалася
в інтересі до стародавньої символіки (Личковах,
2018, с. 26). Варто зазначити, що українська сецесія на початку ХХ століття і була вершиною цього
довготривалого еволюційного процесу становлення культурного простору українців у Галичині.

Іл. 5

подібно до українського народного одягу. Так, смуга з трикутників, яка декорує краї плаща, нагадує
декор у аналогічному місці тих самих гуцульських
кептарів. Викликає захоплення, як вдало, лаконічно й доречно різьбяр наслідував риси українського
народного мистецтва. Своєрідний фон позад фігури створюють дерев’яні промені, які розходяться
навколо. Такими променями прийнято було декорувати картуші з написами над образами намісного
ряду. Такі картуші в цьому іконостасі відсутні.
Важливим елементом сакрального інтер’єру,
який вживається при урочистих Службах Божих,
є проповідниця (казальниця). В українських церквах казальниця найчастіше нерухомо під’єднана
до колони чи стіни бабинця у вигляді своєрідної
кафедри. Найпоширеніші види декору дерев’яних
казальниць — профілювання та різьблення.
Чи не найбільш образною в розумінні застосування традицій гуцульського плоскорізьблення є
проповідниця з цієї церкви роботи Василя Турчинюка. Плоскорізьблений декор виконаний без застосування поліхромії. Бічні ґранчасті стінки цієї
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Висновки. Сакральне мистецтво відіграло важливу роль у духовному та культурному житті українців Галичини. Воно відображало стильові особливості кожної епохи. Еволюція дизайну середовища
культових споруд Галичини відбувалася в нерозривному взаємозв’язку з традиціями релігійної
культури та сакрального мистецтва регіону. Серед
видів сакрального мистецтва найбільше поширеними були у вирішенні образу дизайну інтер’єру різь-

блення та малярство. Уживані були також художній
метал (світильники, хрести тощо), художня вишивка (рушники, які декорували іконостаси та інші
предмети церковного вжитку). Власне, цей багатий
узаємозв’язок і спричинив до небаченого підйому
в духовному та культурному житті українців Галичини на межі ХІХ та ХХ століть. У перспективах
подальших досліджень — вивчити цю проблему в
сучасному дизайні сакрального середовища.
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Одрехивский Роман Васильевич
Сакральное искусство в контексте становления и организации дизайна среды культовых сооружений
Галичины
Аннотация. Сегодня во время строительства новых церквей и реставрации старых актуальными являются
исследования из истории становления и организации дизайна среды культовых сооружений Галичины. Цель
исследования заключается в том, чтобы начать основательное исследование за тематикой значения сакрального
искусства в становлении дизайна среды культовых сооружений Галичины на материале конца ХІХ — начала ХХ века.
Методология исследования заключается в системности, достоверности, историзме, логичности. Автором
обследованы сотни комплексов сакральных сооружений в Галичине. Синтез сакрального искусства и дизайна
сыграл важную роль в становлении и организации дизайна среды культовых сооружений Галичины. Ведь конец
ХІХ — начало ХХ века — период подъема в развитии национальной культуры украинцев Галичины.
Это — выполнены с подражанием историческим эпохам и в национальном стиле интерьеры церквей во Львове,
Тарновке, Дрогобыче, Ворохте и других городах и селах региона.
Подражание таким историческим стилям, как украинское барокко, и традиции народного искусства сыграли
важную роль в духовной жизни украинцев Галичины. Они стали одним из важных факторов их национальной
самоидентификации и возрождения культурной жизни на грани ХІХ и ХХ веков.
Ключевые слова: Галичина, сакральное искусство, дизайн среды, народные традиции, церковь.
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Roman Odrekhivskyi
Sacred art in the context of the creation and regulation of the religious buildings environment design in Galicia
Abstract. Today, while constructing new churches and the restoring the old ones, historical research on the creation and
regulation of the environmental design of the Galicia cult buildings is relevant.
The purpose of the study is to initiate thorough research on the role of sacred art in the development of the environmental design of the religious buildings of Galicia on the material of the late XIXth — early XXth century.
The methodology of the study is systematic, authentic, historicist, and logical. The author examined hundreds of complexes of sacral buildings in Galicia. Synthesis of sacral art and design played an important role in the creation and regulation
of the environmental design of the religious buildings of this region. Nevertheless, the end of the nineteenth — the beginning
of the twentieth century is a period of elevation in the national culture's development of the Ukrainians of Galicia. These are
interiors of churches in Lviv, Tarnivtka, Drohobych, Vorokhta and other cities and villages of the region made with imitation
of the historical epochs and national style.
Inheritance of historical styles, such as Ukrainian baroque and folk art traditions, played an important role in the spiritual life of the Ukrainians of Galicia.
They became one of the important factors in their national self-identification and in the revival of cultural life at the turn
of the nineteenth and twentieth centuries.
Keywords: Galicia, sacred art, environmental design, folk traditions, church.
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Анотація. У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості пейзажів Івана Гончара раннього періоду творчості (1930–
1950-ті р.). Джерельна база дослідження творчої спадщини художника засвідчує відсутність у науковому обігу інформації щодо творчого
пошуку та доробку митця зазначених десятиліть. Так, в архіві Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» зберігаються пленерні роботи художника, що насьогодні не зазначені
в жодному каталозі, інвентаризація яких не деталізована за видами
робіт. Проте саме ранній період живописної творчості, що характеризується зверненням Івана Гончара до реалістичного методу зображення натури, заклав підвалини авторського бачення рівнозначності
українського пейзажу й народного вбрання на полотні.
Мелодійний, ліричний пейзаж раннього Івана Гончара точно
відтворює природу вподобаної місцевості. У своїх роботах автор
зберігає навички будови живописного твору за принципами реалістичної школи. Краєвидам характерне традиційне вирішення композиції з вираженим розмежуванням трьох планів, чітка будова форми,
правдивість у передачі її стану, виняткова достовірність колориту.
Працюючи на пленері, майстер намагається вловити швидкоплинні
зміни в освітленні та збагатити кольорову гаму, використовуючи імпресіоністичний метод живопису. Проте Іван Гончар відмовляється
від деяких інших засад образотворення французьких імпресіоністів
60-х років ХІХ ст., що розмивають реальні форми до повного їх невпізнання.
Ключові слова: реалістичний живопис, етюди Івана Гончара
(1930–1950 р.), традиція, пленер, краєвид.

Постановка проблеми. Свідомо берегти й плекати надбання минулого як невичерпне джерело натхнення і майстерності — важливе, відповідальне й складне завдання. Прийнявши як даність різницю у баченні й відчутті світу сучасним
творцем і майстром минулого, важливо зберігати традицію, як
можливість діалогу поколінь, що сприяє збагаченню, зростанню, формуванню нових змістів.
Свою повагу та увагу до традицій української культури
засвідчив і видатний митець та науковець-етнограф Іван Макарович Гончар (1911–1993) як фундатор етнографічного музею,
колекція якого складається з понад 15 тисяч експонатів XVI–
ХХ ст., зібраних упродовж 50–90-х років нашого століття як
© Наталія Коваленко, 2021
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самим фундатором, так і його сином Петром Гончаром, нинішнім директором музею (Національний
центр народної культури).
Проте актуалізація у ранньому періоді живописної творчості художника уваги до української
традиції, що характеризується зверненням Івана
Гончара до реалістичного методу зображення натури, залишається майже невідомою. Утім митецьживописець залишив багату спадщину пленерних робіт 1930–1950-х років, у яких розкрився як
яскравий представник київської живописної школи. Творчий доробок митця зазначених десятиліть
зберігається в архіві Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» й заслуговує
на повернення суспільству.
Останні дослідження та публікації. Постать
Івана Макаровича Гончара є знаковою для історії
української культури ХХ століття. Скульптор, живописець, графік, етнограф, колекціонер, культурний і громадський діяч, лауреат Шевченківської
премії, народний художник УРСР. Такого масштабу
особистість привертала увагу дослідників та журналістів ще на ранніх етапах творчості. Про нього
багато написано й сказано як у науковій, так і в публіцистичній літературі.
Перші згадки про художника та його твори
з’являються ще на початку 50-х років ХХ ст. Це
були три невеликі статті, опубліковані 1951 року
в газетах «Вечірній Київ» (Буревісник революції,
1951), «Радянська Україна» (Горельєф «Переяславська Рада», 1951) й «Літературна газета» (Німенко,
1951). З того часу активна творчість митця залишалася під пильною увагою дослідників та критиків.
У багатьох публікаціях ним захоплювались і пропонували наслідувати митця. Проте, починаючи з
1970-х років, часто критикують, як «буржуазного
націоналіста» за проукраїнську позицію в етнографічній діяльності.
Найбільш систематизовану та упорядковану
бібліографію Івана Гончара представлено на сайті
Національного центру народної культури «Музей
Івана Гончара», що у вільному доступі в Інтернеті
знайомить поціновувачів творчості видатного митця у рубриці «Засновник». Багатий фактологічний
матеріал, розподілений за підрозділами згаданої
рубрики — «Життєпис», «Творчість», «Гончар і
епоха», «Спогади про Гончара», «Вірші про Гончара», «Видиво про Гончара», «Бібліографія», доступний для кожного (Національний центр народ-

ної культури). Цікаві для дослідників документи
— архів митця, що складається з історико-етнографічних та меморіальних матеріалів, зокрема, щоденників, спогадів, експедиційних записів, листів,
рукописних та машинописних статей тощо. Також
зберігається науковими співробітниками «Музею
Івана Гончара». На особливу увагу заслуговує книга спогадів І. Гончара «Як це почалося», де автор
власноруч упорядкував свої спогади щодо етнографічних експедицій різними регіонами України
(Гончар, 2007b).
За життя художника вийшли друком два каталоги творів із вступними статтями Г. А. Богданович (Богданович, 1971) та Ю. Іванченка (Іванченко,
1987).
До осмислення художньої творчості Івана
Гончара зверталися у своїх розвідках Н. Павленко
(Павленко, No date), В. Підгора (Підгора, 1988),
М. Шалата (Шалата, 1991), Н. Поклад (Поклад,
2007). Серію статей, присвячених життю і творчості митця, опублікувала завідувачка відділом архівів НЦНК «Музей Івана Гончара» Л. ДубиківськаКальненко (Дубиківська-Кальненко, 2017a; Дубиківська-Кальненко, 2017b).
Аналіз літературних та ілюстративних джерел,
архівних матеріалів дозволяє стверджувати, що в
більшості з них розглядається етнографічна діяльність митця, значно менше уваги приділено скульптурній творчості. Живопис Івана Гончара майже
не висвітлено. Лише в поодиноких статтях побіжно згадується малярство митця в етнографічному
контексті, що стосується зрілого й пізнього періоду творчості. Винятком є стаття Л. Дубиківської,
у якій авторка зосереджується на розгляді кількох
творів, присвячених краєвидам Чернігівщини, написаних митцем за короткий період часу — з 1957
по 1959 р. (Дубиківська-Кальненко, 2017b).
Основний масив живописних творів Івана
Гончара потребує більш детального дослідження,
що обумовлює необхідність такого аналізу художніх властивостей та розвитку індивідуального стилю майстра в ранній період живописної творчості
(1930–1950).
Мета статті полягає у встановленні хронологізації пейзажного спадку Івана Гончара періоду 1930–1950 років, зокрема недатованих автором
етюдів, що зберігаються в архіві Національного
центру народної культури «Музей Івана Гончара»
й допоки не були каталогізовані; здійсненні мисте91
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цтвознавчого огляду означеного переліку живописних робіт задля розуміння методики реалістичного
відображення дійсності художником.
Виклад матеріалу дослідження. Постать Івана
Гончара як хранителя народної традиції і носія здобутків київського реалістичного живопису набуває особливого значення для сучасної української
гуманітаристики. Знакова особистість, видатний
скульптор-реаліст, колекціонер, етнограф, засновник Національного центру народної культури
«Музей Івана Гончара» був вихователем цілого покоління національно свідомих українців, патріотів,
людей, що плекають батьківську культуру. Серед
нащадків та послідовників майстра видатні діячі
і творчі постаті сучасності: Н. Поклад, Т. Пошивайло, І. Пошивайло (Пошивайло, 2007), Т. Лящук,
О. Фесюн, Р. Польовий та інші. Зокрема, родина
художника Петра Гончара, нинішнього директора
музею НКНЦ «Музей Івана Гончара», і виконавиці
народних пісень Ніни Матвієнко та їхні сини — художники-іконописці, а також колектив науковціводнодумців — співробітників музею.
У колекції музею НКНЦ «Музей Івана Гончара» зберігається велика кількість етюдів та пейзажів Івана Гончара, здебільшого виконаних у 30–
50 -х роках ХХ ст., що має науковий інтерес для сучасних дослідників. Винятково затребуваним для
наукового пошуку мистецтвознавців є хронологізація пейзажного спадку Івана Гончара періоду 1930–
1950 років (понад 150 од.), зокрема недатованих
автором етюдів і пейзажів, як візуальних свідчень
історичних подій. До означених робіт належать
етюди, що обрані для аналізу в цьому дослідженні: «Сільське подвір’я» (імовірно 30-х р.), «Околиця Єсентуків» (1940 р.), «Руїни Києва» (імовірно
кін. 40 р.), «Зимовий мотив» (імовірно кін. 40-х р.),
«Руїни Успенського собору» (імовірно кін. 40-х р.),
«Зимовий краєвид» (імовірно кін. 40-х р.), «Краєвид з яблунькою біля Києва» (1947 р.), «Фортеця
в м. Моршин» (1948 р.), «Копи за селом» (1948 р.),
«Краєвид зі старою хатою» (імовірно кін. 40-х р.),
«Сочі. Весна» (1949 р.), «Краєвид Теребовлянської
фортеці ХІХ–ХХ ст.» (немає датування), «Краєвид
на морі» (1954 р.), «Краєвид з ботанічного саду»
(1954 р.), «Краєвид на Кривий Ріг» (1956 р.), «У
Кривому Розі» (1956 р.). У представленій розвідці
вибір робіт продиктований можливістю привернути увагу до відображення в етюдах споруд та краєвидів, які не збережені. Крім того, завдяки нада-

ному невеликому переліку етюдів вимальовується
психологічний портрет художника, інтереси якого
позначилися широким діапазоном представленої
живописної тематики. У подальшому перелік аналізованих робіт буде значно доповнений.
У 30-ті роки ХХ ст. І. Гончар писав свої ранні
натурні етюди в реалістичному стилі, саме в жанрі пейзажу. Перші роботи Івана Гончара не мають
точного датування і позначені як роботи 30-х років
ХХ ст., зокрема, це реалістичні етюди «Сільське
подвір’я» та кілька інших етюдів без назви (імовірно 30-х р.). Роботи різнопланові, мають значну географію і відмінні за тематикою. Так, дві роботи —
це зображення сільського подвір’я, на яких показані різні стани природи та освітлення. Наступні два
етюди — це відображення гір та сінокосу. Роботи
мають середній розмір, написані на картоні олійними фарбами. Відрізняються між собою за станом
природи та освітленням.
Етюд «Сільське подвір’я» (імовірно 30-х р.)
створено за кілька сеансів. Палітра доволі обмежена, вибудовується на основі кількох відтінків коричневого кольору. Це одна з небагатьох робіт, що
має лісирування і закінчений вигляд. Решта етюдів
(без назви) не мають завершеного вигляду, написані на картоні та характеризуються м’яким живописним письмом, більш розмаїтою палітрою.
Роботи мають подібне композиційне рішення — багатопланова повітряна перспектива будується за застосування кольорової розтяжки: на
першому плані — теплі кольори, які в напрямі до
горизонту поступово набирають холодні відтінки.
Крайнебо вирішується у фіолетово-синій кольоровій гамі. Ці роботи виконані в техніці олійного
живопису. Щодо пленерного живопису в роботах
Івана Гончара помічається спорідненість з визначними майстрами акдемічно-реалістичного спрямування. Уже тоді для І. Гончара було важливим
відчути «живописну тканину», фактуру поверхні — маленькі картонки він прокладав за засадами
реалістичної школи: перші шари фарби накладалися напівпрозоро, коричнево-золотистий ґрунт інколи просвічував між мазками.
На формуванні творчої манери художника позначилось навчання в Київській художній школі,
що сприяло зануренню у вир культурного та художнього життя столиці. Іван Гончар як молодший
колега видатних майстрів українського модерного
мистецтва, таких як М. Бойчук, С. Налепинська92
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Іл. 1. І. Гончар. Руїни Успенського собору.
Кінець 1940-х рр. К., о. 19×27 см. НЦНК «Музей Івана Гончара»

Бойчук, В. Седляр, І. Падалка, брати Ф. Кричевський та В. Кричевський, М. Жук, Ю. Михайлів та
інші, мав уявлення про тогочасні формалістичні пошуки, проте не приєднувався до жодного з них. Він
тяжів не до формального пошуку нових форм у мистецтві, а до осмислення ідеї твору та втілення її в
скульптурі та живописі за традиціями реалістичної
школи. У живописі І. Гончар розкривається як майстер реалістичного напряму, вихований на традиціях київської художньої школи, зокрема викладачами
з рисунку К. Д. Трохименком і К. М. Єлєвою (Гончар, 2007а, с. 88). Як згадував про К. Єлєву мистецтвознавець П. Білецький, «до рисунка він мав, певно, «Богом Даний» хист … чуття конструкції форм
і пропорцій було в нього бездоганним» (Кравченко,
2010, с. 146). Ця школа була сприйнята І. Гончаром
та продовжена в його творах графіки й живопису.
Характерною особливістю раннього періоду
багатьох пейзажних робіт Івана Гончара є зображення просторово обмежених краєвидів, що дозволило розглядати природу зблизька й зображувати її збільшеним планом. Зазначені особливості

притаманні етюду 1940 року «Околиця Єсентуків».
Деталі створення цієї роботи невідомі, утім, можливо, митця було направлено на оздоровлення до
курорту, розташованого в Ставропольському краї
(зараз — Російська Федерація). Композиція цього
етюду вибудовується по вертикалі, що є рідкісним
для вирішення просторового ладу пейзажу. Колорит контрастний, побудований на поєднанні зеленого та фіолетового.
Перша половина 40-х років ХХ століття не позначена живописними роботами, оскільки старший
лейтенант та командир взводу зв’язку І. Гончар мав
можливість малювати лише на сторінках фронтових щоденників та блокнотів, створивши дві великі
графічні серії «Дорогами війни» та «Солдати мого
взводу» (1942–1945 р.). Після взяття Берліна 1945
р. разом з художниками Центральної групи військ
Іван Гончар працював у Віденській академії мистецтв. Відвідував європейські музейні колекції, що
безумовно збагатило та вплинуло в подальшому на
розвиток творчої особистості митця.
Повернувшись до Києва, художник був приго93
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Іл. 2. І. Гончар. Зимовий краєвид. Кiн.1940-х рр.
К., о. 25×37 см. НЦНЦ «Музей Iвана Гончара»

ломшений масштабами руйнування рідного міста.
З-під пензля Гончара з’являється ціла серія гнітючих краєвидів, на яких зображені поруйновані куточки столиці. Зокрема, це пейзажі «Руїни Києва»
та «Зимовий мотив», створені 1946 р, написані в
холодній гамі. Їх також відрізняє прозоре письмо,
майже відсутність нашарувань фарб. У тінях немає
присутності білила, тобто взято натуральний колір.
Очевидно, у тому ж році було написано й іншу
роботу майстра — «Руїни Успенського собору»
(іл. 1). Біль і туга відчувається у невеликому зимовому краєвиді. Від головного соборного храму
Києво-Печерської лаври, однієї з головних християнських святинь країни, залишились руїни й лише
частина поодинокого стовпа, укритого розписами.
Свідком трагедії, що сталася 3 листопада 1941 р.,
Іван Гончар не був, оскільки вже воював у лавах
радянської армії. Перед тим, 16–17 вересня 1941 р.,
під час відступу радянських військ з Києва, відповідно до тактики «спаленої землі», собор було заміновано саперною командою НКВС та підірвано під

час візиту до лаври Президента Словаччини Йозефа Тисо. За свідченнями сучасників, від жахливої
сили вибуху уламки розлетілися на кілька кілометрів і засипали весь Печерськ, а вся територія лаври вкрилася шматками мозаїк, фресок та вівтарної
різьби собору. Жахливий акт вандалізму, який до
наших днів залишається без покарання. За вибору
сюжету художник зупиняється на зображенні великих кам’яних брил, що залишилися від стін величного храму, і спеціально не вводить у композицію
дзвіницю, яка чудом уціліла від вибуху. Очевидно,
цим художник намагався зауважити на масштабах
руйнування святині.
Композиція побудована на світло-тіньових
контрастах, гармонійному поєднанні великих кольорових площин. Маса вертикального стовпа
урівноважується зображенням велетенської брили
в правій частині композиції та перегукується із поодиноким деревом на першому плані. Художник захоплюється проблемою передачі сонячного світла,
яку він особливо майстерно розв’язує в картині.
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Іл. 3. І. Гончар. Краєвид з яблунькою бiля Києва. 1947 р.
К., о. 25×48 см. НЦНК «Музей Івана Гончара»

Сонце хилиться до заходу, про що свідчать довгі
тіні від предметів. Картина вирішена в спокійній
сріблясто-сірій кольоровій гамі, багатій тоновими
відтінками, яка й об’єднує все зображене в цілісний
художній образ. За всієї лаконічності виражальних
засобів у зображуваному сюжеті художнику вдається влучно передати ліричний настрій холодного
зимового дня в повоєнному Києві.
Ліричний пейзаж Івана Гончара, що має назву
«Зимовий краєвид» (іл. 2). Звичайна буденна сцена
погожого зимового дня десь на околицях Києва, у
якій художник побачив приховану поезію. Приємна матова білизна снігового покриву, морозяна свіжість зимового дня дуже влучно передана засобами
колориту. Композиція збудована на розрахованому
й вивіреному співвідношенні горизонталей, вертикалей та мас. На передньому плані ростуть два
зимові дерева, схиляючись одне до одного, чітко
врівноважуючи композицію і надаючи їй стійкості.

На другому плані поміж деревами виглядають покриті снігом будиночки, що оживлює сюжет та натякає на присутність у ньому людини. Третій план
ледь окреслений горизонтальною смугою видноколу. Невеликий за розміром пейзаж вирізняється
чіткою ліпкою форми, правдивістю в передачі стану природи, винятковою достовірністю колориту.
Простий, буденний сюжет піднесений до рівня глибокого поетичного образу. Зважаючи на те, що на
етюді зображено не руїни, а цілі будівлі на противагу іншим зимовим пейзажам цієї низки, можливо
припустити, що саме цей етюд створений пізніше.
Співзвучний з означеним твором і «Краєвид з
яблунькою біля Києва», 1947 р. (іл. 3). Композиція
роботи вже набагато складніша, проте присутній
знайомий мотив двох дерев, які вибудовують перший план і врівноважують його. У цьому пейзажі
горизонтальні й вертикальні опорні лінії доповнюються діагоналями пагорбів, що значно збагачує та
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урізноманітнює геометрію композиції. Крім того,
два дерева на передньому плані разом із дзвіницею
та куполом храму, який видніється вдалині, утворюють трикутник, що також додає зображенню
стійкості. М’яко й гармонійно за кольором у тональних співвідношеннях написано дерева. Небо
за палітрою має злагоджену суголосність з іншими елементами етюду. Кришталево чисте весняне
повітря завдяки контрасту теплих коричневих і
холодних блакитних тонів сповнює картину відповідним настроєм, без якого немислиме існування
справжнього мистецького твору, визначає емоційну
силу створеного художником образу природи
Дещо інший за композицією і настроєм етюд
«Фортеця в м. Моршин», написаний на полотні
середнього розміру (1948 р.) На передньому плані праворуч великим масивом зображена фортеця
літньої пори. Повітряну перспективу автор вирішує засобом розташування хмар, що йдуть майже
до горизонту, зменшуючись. Світлі за тональністю
хмари підтримуються на площині землі світлими
за тональним вирішенням дахами будинків. Різноманітна палітра використана за створення кольорового задуму. Дорога виконує не тільки просторове
навантаження, але за масою кольору підтримує і
тонову пляму відображеної фортеці. Художникові
притаманно урізноманітнення кольорового забарвлення запропонованих глядачеві зображень. У плямі може бути різнобарвний заміс, але кольори взяті
майстром у тональному збалансованому поєднанні, що надає можливості цілісного сприйняття глядачем відтвореного об’єкта.
Привертає увагу пейзаж, виконаний на ґрунтованому папері, приклеєному на картон, що має
назву «Копи за селом» (1948 р.) Багатий етюд на
відчуття повітря, простору. Автор оспівує природу
на заході сонця, вибраний митцем час вечірнього
освітлення, що за тематикою перегукується з реалістичними пейзажами П. Левченко, відомого майстра кін. ХІХ–поч. ХХ ст.
Етюд, датований кінцем 1940-х р., до архівного опису включено під назвою «Краєвид зі старою
хатою», має горизонтальний формат. Смисловим
центром є сільська хата під солом’яною стріхою.
Передній план прописаний приглушено, просторово-повітряна перспектива вибудовує кілька планів.
З лівого краю простір розбито великим світлим
кущем. Світло на кущах забарвлено помаранчевим
кольором, що є природнім на заході сонця. Тіні

Іл. 4. І. Гончар. Краєвид Теребовлянської фортецi
XIX–XX cт. на Подiллi.
Приблизно поч. 50-х рр. К., о. 35×25 см.

написані гарячими лесирувальними мазками, що
також відповідає принципам академічно-реалістичної школи й дає можливість досягти легкості та
узгодженості тонів картини, різнобарв’я колориту,
а також допомагає робити тонкі колірні корективи
в деталях живопису. Цікавим є написання тіней і
рефлексів на одній зі сторін будівлі. Тінь написано
теплими відтінками, що додає кольорового розмаїття рефлексам від внутрішнього краю стріхи, яка
накриває веранду. На передньому краї будівлі тінь
від стріхи є фіолетовою й прозоро написаною, а
світло вирішене густою теплою вохрою, кадмієм
жовтим. Без додавання білила прозоро написані
тіні, і більш густо взято пастозне світло, що притаманне реалістичній академічній школі.
Етюд «Сочі. Весна» датований 1949 роком.
Композиція розгортається по горизонталі. Передній план вирішено по одній лінії, де розташовано
стовбури дерев, що надає стійкості композиції, але
динаміка вирішується за допомогою різниці форм
дерев та кольорового їх вирішення, а також різної
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тонової забарвленості. Простір розгортається не в
глибину, а по вертикалі, починаючи від першої верхівки кипарису в лівому куті й продовжуючи групою кипарисів. Далі більш темною плямою зображені дерева, за якими розташована світла будівля
фортеці. М’якими контурами дерев вирішено далечінь, що переходить і зливається з кольором неба.
Змістовим центром композиції є зображення фортеці. Живопис відзначається якістю письма. Відчуття повітря досягається м’якою манерою живопису та світлою «весняною» кольоровою палітрою.
У 1950-х роках художник здійснює численні
подорожі Україною, які дають йому новий матеріал
для творчості. З-під пензля майстра з’являються історичні краєвиди, у яких автор фіксує для майбутніх
поколінь зображення історичних пам’яток України.
Зокрема, під час подорожі до Поділля пише «Краєвид Теребовлянської фортеці ХІХ–ХХ ст.» (іл. 4).
(Встановлено розбіжності в авторському датуванні
митця. Відомо, що вказана споруда побудована ще
в 1630-х роках старостою м. Теребовлі Олександром Балабаном). Низький ракурс та вертикальний
формат дають змогу художникові побудувати багатопланову композицію з розміщенням основних її
компонентів у кілька ярусів. Смисловим центром
твору, про що свідчить назва, є оборонна споруда
у м. Теребовлі, розташована на другому плані й
точно прописана до найдрібніших деталей. Проте
не менше уваги автор приділяє і простій хатині на
передньому плані. Навпаки, художник ще більше
акцентує на ній увагу світлом на білій стіні будинку. Таким чином, автор вибудовує зв’язок між поколіннями й епохами, сакральним виміром минулого
та буденною реальністю сьогодення. Цей спосіб
організації простору в картині ми зустрічаємо й у
пізніших історичних пейзажах майстра.
Краєвиди Івана Гончара, виконані за традицією пленерного живопису, особливо цінні тим,
що майстер бачив ту чи іншу місцевість, надихаючись її красою, своєрідністю та знанням про її
роль у історії рідної землі. Адже, як сам він згадує,
вирушаючи навесні в мандрівку, попередньо досліджував історію регіону, під час поїздки спілкувався зі старожилами, відвідував краєзнавчі музеї,
цінував кожне свідчення старовини, що для нього
унаочнювало зв’язок між минулим та сьогоденням.
Зазначене робить унікальним живописний спадок
І. Гончара в контексті проблеми збереження та розвитку традиції пленерного живопису, яка є важли-

вою складовою реалістичного мистецтва, що нині
переживає певну кризу в світоглядно-естетичній
парадигмі сучасної європейської культури.
Пензлю Івана Гончара належить також низка
морських мотивів, якими він захоплювався у 40–50х роках. У них художник виявив неабияке вміння
писати воду, головним чином у момент штилю,
правдиво передавати вологе морське повітря, ефекти сонячного світла на морській гладі й покритому
хмарами небі. Серед представлених пейзажів цієї
серії, виконаних 1954 р., «Краєвид з ботанічного
саду», написаний у часи перебування в Гурзуфі.
Інша робота «Краєвид на море». Живопис схожий
до попереднього за тематикою та розміром, але
різний за географією. Композиція твору «Краєвид
на море» має стійку конструкцію: чіткий поділ на
три горизонтальні плани поєднується з трикутною
основою форм, утворених ритмічним діагональним
спрямуванням верхівок кипарисів з лівого боку та
важким скелястим масивом по центру композиції.
Під гарячим сонячним промінням усе в природі набуло рудуватих відтінків. На контрасті з теплими
тонами землі написано холодну морську воду на
другому плані та багату лілово-фіолетово-голубими
відтінками смужку неба. Ще більшого емоційного
напруження додає контраст темної зелені кипарисів
із теплим багряно-жовтим листям дерева на першому плані. Картина винятково правдива в розробленні пейзажного мотиву, що зацікавлює вдалою передачею настрою та вмілим відтворенням локальних
рис краєвиду, виконана з дотриманням основних
вимог реалістичного живопису. Завдяки багатству
тонових градацій та точно знайденим тоновим відношенням художникові вдалося створити досить
правдивий і цілісний образ природи.
У контексті обраної теми дослідження доречним є звернути увагу на декілька прикладів живописних етюдів, датованих 1956 роком. Пейзажі
відрізняються за тематикою від решти представлених робіт. Перший «У Кривому Розі», другий під
схожою назвою «Краєвид на Кривий Ріг», на яких
зображено мотиви, що є свідками індустріальної розбудови за радянських часів. Роботи цікаві
як носії історичної інформації, а також розуміння
психологічного портрету художника, інтереси якого позначилися широким діапазоном представленої
живописної тематики.
Порівнюючи вищезазначені роботи між собою
з пейзажами, які датовані митцем, у подальшому
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Іл. 5. І. Гончар. Краєвид на море. 1954 р.
К., о 24,5×34,5 см. НЦНК «Музей Iвана Гончара»

можна припустити, що представлені етюди в контексті заявленої теми цього дослідження написані
наприкінці 40-х–50-х років. У представленій низці
робіт відсутнє декоративне мислення, перші ознаки якого з’являються пізніше. На початку 1960-х
постає новий стильовий етап у творчості Івана Гончара, який свідомо пов’язаний з науковою працею
етнографічної та збирацької діяльності, що митець
розпочав 1957 року (Коваленко, 2014). Колекція
старожитностей була зібрана майстром до початку
60-х р. З цього періоду помітні зміни в стилістиці
живопису майстра, коли відбувається поступовий
перехід на інші завдання, такі як поєднання народних засад площинно-декоративного живопису
з рисами, що притаманні академічній реалістичній
школі, — завдання, які поставив перед собою Іван
Гончар уже як художник-етнограф.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє
встановити хронологізацію пейзажного спадку Івана Гончара періоду 1930–1950 років, зокрема недатованих автором етюдів або позначених працівниками архіву приблизним датуванням «імовірно»,
що зберігаються в архіві Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» й допоки
не були каталогізовані: «Сільське подвір’я» (імовірно 30-х р.), «Околиця Єсентуків» (1940 р.), «Руїни Києва» (імовірно кін. 40 р.), «Зимовий мотив»
(імовірно кін. 40-х р.), «Руїни Успенського собору»
(імовірно кін. 40-х р.), «Зимовий краєвид» (імовірно кін. 40-х р.), «Краєвид з яблунькою біля Києва»
(1947 р.), «Фортеця в м. Моршин» (1948 р.), «Копи
за селом» (1948 р.), «Краєвид зі старою хатою» (імовірно кін. 40-х р.), «Сочі. Весна» (1949 р.), «Краєвид Теребовлянської фортеці ХІХ–ХХ ст.» (немає
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датування), «Краєвид на морі» (1954 р.), «Краєвид
з ботанічного саду» (1954 р.), «Краєвид на Кривий
Ріг» (1956 р.), «У Кривому Розі» (1956 р.).
Отже, 30-ті роки — творче становлення майстра. Відчутний вплив рисувальної школи, що будувалась на академічних засадах. Зазначена методика виконання відчувається на штудіях з натури;
рисунок, сухе академічне письмо, без нашарування
фарб. Чітка ліпка форми. Стримана кольорова палітра. Зображення побудоване на основі тональних
співвідношень. Поступово художник переборює ці
впливи, усе міцніше утверджуючись на позиціях
реалізму.
У роботах 40-х років простежується засадничий вплив академічної школи з обов’язковим чітким розмежуванням трьох планів, також художник інколи застосовує техніку лісирування. Проте
роботи митця відзначаються грою рефлексів, підсиленою динамізмом мазка. Також поширюється
тематика та географія робіт, що посилює потребу
в розширенні кольорової палітри задля правдивої
передачі зображуваного.
Низці робіт 50-х років характерна етюдність,
незавершеність, пастозне письмо, тобто деякі ознаки трансформації живописної манери майстра схи-

ляються у бік імпресіоністичного забарвлення.
Виявлено розбіжності в назві роботи майстра,
а саме «Краєвид Теребовлянської фортеці ХІХ–ХХ
ст.» (іл. 4), у зв’язку з чим запропоновано ввести
зміни до реєстру архівної збірки (на розгляд керівництва музею) у вигляді історичної зноски про
встановлене датування та заснування будівлі, не
змінюючи авторської назви цього пейзажу.
З’ясовано, що вищезазначені пейзажі в порівняльному аналізі з роботами, які датовані митцем
пізніше, можливо, у контексті заявленої теми цього
дослідження, написані наприкінці 30-х–50-х років.
Отже, у представленій низці робіт відсутнє декоративне мислення, перші ознаки якого з’являються в
роботах майстра вже з середини 60-х років.
Анонсовано продовження теми дослідження
щодо причин та ознак трансформації стилістики
живописного доробку майстра, якими відзначилася пейзажі першої половини 60-х років ХХ ст.
У цей час відбувається поступовий перехід на
інші завдання, такі як поєднання народних засад
площинно-декоративного живопису з рисами, що
притаманні реалістичній школі, — завдання, які
поставив перед собою Іван Гончар уже як художник-етнограф.
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Коваленко Наталия Павловна
Реалистический пейзаж в творчестве Ивана Гончара
Аннотация. В статье проанализированы художественно-стилистические особенности пейзажей Ивана Гончара раннего периода творчества (1930–1950-е г.). Источники научной базы исследования творческого наследия художника свидетельствуют об отсутствии в научном обороте информации относительно творческого поиска и работ
художника указанных десятилетий. Так, в архиве Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара» хранятся пленэрные работы художника, сегодня не указанные ни в одном каталоге, инвентаризация которых
не детализирована по видам работ. Однако именно ранний период живописного творчества, характеризующиеся
обращением Ивана Гончара к реалистическому методу изображения натуры, заложил основы авторского видения
равнозначности украинского пейзажа и народной одежды на холсте.
Мелодичный, лирический пейзаж раннего Ивана Гончара в точности воспроизводит природу понравившейся
местности. В своих работах автор сохраняет навыки построения живописного произведения по принципам реалистической школы. Пейзажам характерно традиционное решение композиции с выраженным разграничением трех
планов, четкое строение формы, правдивость в передаче ее состояния, исключительная достоверность колорита.
Работая на пленэре, мастер пытается уловить мимолетные изменения в освещении и обогатить цветовую гамму, используя импрессионистический метод живописи. Однако Иван Гончар отказывается от некоторых иных принципов
изображения французских импрессионистов 60-х годов XIX в., которые размывают реальные формы до полной их
неузнаваемости.
Ключевые слова: реалистическая живопись, этюды Ивана Гончара (1930–1950 г.), традиция, пленэр, пейзаж.

Natalia Kovalenko
Realistic landscape in the works of Ivan Honchar
Abstract. The article analyzes artistic and stylistic features of the landscapes of Ivan Honchar in the early period
of creativity (1930s ‒ 1950s). The source base study of the artist's creative heritage testifies to the lack of information in
the scientific circulation on the creative search and his works of these decades. Thus, the National Center of Folk Culture
"Museum of Ivan Honchar" archives store plein-air works of the artist, which are currently not listed in any catalog, the
inventory of which is not detailed by type of work. However, it was the early period of painting, characterized by Ivan
Honchar's appeal to the realistic method of depicting nature, that laid the foundations for the author's vision of the equivalence
of the Ukrainian landscape and folk costumes on canvas.
The melodic, lyrical early Ivan Honchar's landscape accurately reproduces the nature of his favorite area. In his works,
the author retains the habit of building a work of art on the principles of a realistic school. The landscapes are typical of
the traditionally constructed composition with a pronounced distinction of three plans, a clear form structure, accurately
pictured state, the exceptionally authentic color. Working in the open air, the master tries to capture fleeting changes in
lighting and enrich the color scheme using the impressionist painting style. However, Ivan Honchar abandons some other
principles of creating the image of the French Impressionists of the 1860s which blur the real forms making them completely
unrecognizable.
Keywords: realistic painting, sketches by Ivan Honchar (1930‒1950), tradition, plein air, landscape.
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Анотація. Аналізується вплив неофіційних просторів кінця
ХХ сторіччя на формування культурного середовища міст Західної
України, висвітлюється значення культових кавʼярень як альтернативних просторів, де гуртувались неофіційні мистецькі спільноти,
формувались лідерські групи 90-х років. Покликаючись на аналіз
фактологічного матеріалу, інтервʼю з учасниками процесів, наукову
дискусію, опубліковані тексти, з’ясована роль об’єкта в міжпредметних звʼязках культурологічного дискурсу ХХІ сторіччя. Погляд на
предмет дослідження має характеристику рефлексії, що виходить із
сьогодення. Визначено, що альтернативні простори декларують цінності «проживання» через звʼязок людини з місцем і через місця із
просторами. Культура кавʼярень традиційна для регіону, відображена в числених наративах. Для поколінь 70–90-х років ХХ сторіччя
кавʼярні стали найдемократичнішим простором, відігравали роль
комунікатора, замінюючи новочасні медіа. Відзначаємо поступове
переміщення вказаних локацій з центрів міст чи місць перетину шляхів творчої інтелігенції в 80-х до віддалених чи навіть периферійних
районів міст у 90-х, що було повʼязане зі зміною інфраструктури, комерціалізацією, новими смаковими та естетичними вподобаннями.
Кавʼярні покоління 90-х відігравали роль клубів для контркультурних спільнот, чия діяльність протиставлялась не лише системі, а й
естетичній парадигмі.
Ключові слова: Західна Україна, альтернативний простір, соціальний простір кавʼярень, неформальна культура кінця ХХ сторіччя.

Визначення проблеми. Сучасне суспільство переживає
низку кризових явищ, повʼязаних з глобалізаційними процесами, у яких проблема ідентичності залежна не стільки від місця фактичного проживання, скільки від медійності. Система
звʼязків між світом речей та субʼєктом породжує проблематику
вибору цивілізаційної моделі, де вибір способу мислення —
розрахункового чи роздумів (Гайдеґґер, 1998a; 1998b) — обумовлює просторову локацію. Культурні середовища Західної
України наприкінці ХХ сторіччя формувались у просторах, що
балансували між протилежних світоглядів: тотального контролю та свободи вираження1. З огляду на інтерпретацію вказаних
форм у сучасності постає потреба проаналізувати вплив неофіційних просторів, найперше кавʼярень, на формування куль-
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турно-мистецьких спільнот, культових лідерських
угрупувань. Відповідність лінійної схеми «простір — спосіб мислення — наратив» дає можливість оцінити особливості західноукраїнських неофіційних культурних просторів кінця ХХ сторіччя
з погляду на обʼєктивні реалії та міфотворчість сучасного контексту. Погляд на предмет дослідження
має характеристику рефлексії, що виходить із сьогодення.
Аналіз досліджень і публікацій. Визначення
культурного середовища, його офіційності чи альтернативності, ролі у формуванні особистості розглядається у працях філософів та культурологів.
Важливою для обговорення сучасних вітчизняних
урбаністів є концепція соціального простору, сформульована французьким філософом Анрі Лефевром
ще 1974-го року (Лефевр, 2015). Лефевр виводить
відповідність змін простору до змін суспільства й
навпаки — простір завжди змінний та залежить
від виробництва. Мартін Гайдеггер розвиває думку про місце життя та місце буття, спільність між
обʼєктом (світом речей) і субʼєктом (здатним мислити) у своїх есе: «Будувати, проживати, мислити»,
«Буття в околі речей», що вийшли друком в Україні в перекладі Тараса Возняка (1998) (Гайдеґґер,
1998a; 1998b) та були надзвичайно популярними в
місцевих творчих осередках наприкінці ХХ — початкові ХХІ ст. Бінарність часопростору в теорії
наративу обґрунтовує Мейр Штернберг, пояснюючи якісний рівень рефлексії (Sternberg, 1990). Подібні твердження зустрічаємо й у Володимира Окаринського, який називає метод пізнання через есеїстку та мемуаристику історичною антропологією
(Окаринський, 2017, с. 325). Володимир Єшкілєв
у форматі редакторської колонки розмірковує про
відмінності цивілізаційних моделей, породжених
побутовими звичками (Єшкілєв, 2019). Неофіційні простори Львова другої половини ХХ сторіччя
аналізує Богдан Шумилович (Шумилович, 2013).
Цінним джерелом наративу є інформація від учасників культурних процесів, сформатована у вигляді
літературних чи автобіографічних романів та есе
(Андрухович Ю., Винничук Ю., Махно В.), у яких
надзвичайно точно описується топографія західноукраїнських міст 80–90х років, твориться парадигма місць на основі конкретних міських топосів.
Важливими для дослідження стали інтервʼю. Через
указані джерела факти існування неофіційних просторів набули культурної інтерпретації.

Як бачимо, питання культурного потенціалу
просторів достатньо розроблені в працях різних напрямів антропологічних та урбаністичних студій.
Однак необхідність виявлення причинно-наслідкових звʼязків між різними культурними досвідами
зумовлює потребу в окремому дослідженні, метою
якого є визначення впливу неофіційних просторів
кінця ХХ сторіччя на формування культурного середовища міст Західної України, висвітлення значення культових кавʼярень як частини альтернативних просторів, де гуртувались неофіційні мистецькі спільноти, формувались лідерські групи 90-х
років. Застосовано методи, відповідні системному
культурологічному підходові: метод синтезу, що
допоміг зіставити та узагальнити наукові джерела
й літературу; системний метод для аналізу культурологічних аспектів неофіційних просторів, соціологічний, у якому культура розглядається як фактор організації громадського життя та формування
інтелектуального ландшафту. Методика польових
досліджень надала роботі практичної значимості через наповнення цінними фотоматеріалами та
наративами. Власні спогади та інтервʼю дозволили оцінити рефлексивну дію вказаних культурних
процесів з огляду на актуальний час.
Виклад основного матеріалу. Серед критичних ознак епохи, що перейшла з означення «атомна, постмодерна» на означення «цифрова, гіпермодерна» Мартін Гайдеґґер називає втрату відчуття
власної землі (соціальне середовище змінилось
медійним) та втрату навичок рефлексування, втечу
від мислення (Гайдеґґер, 1998b). Антропоцентрична філософія цього автора впорядковано ставить
субʼєкт у центр визначеного простору: «Відношення людини й простору не є чим іншим, ніж проживанням помисленим у своїй сутності» (Гайдеґґер,
1998а).
Теорію динамічного проживання у світі речей
пропонує і Анрі Лефевр, для якого простір є продуктом соціальної активності, а не будівничої діяльності:
«…(соціальний) простір — не одна з багатьох
речей, не продукт з числа інших; він уміщує в собі
речі-продукти, утримує в собі їхні відносини в їхньому співіснуванні та синхронності … будучи
результатом дій, що відбулись у минулому, він сам
дозволяє діям відбуватись, спонукуючи їх чи забороняючи» (Лефевр, 2010).
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Визначена тріада: сприйняття — осмислення–
переживання простору немислима без субʼєкта,
чия активність, здатність до засвоєння знаків та
символів дає можливість надавати просторам нових
змістів (Лефевр, 2015, с. 47). Така характеристика
дозволяє розглядати простори не як замкнену сутність з визначеними ознаками, а як змінну модель
з якостями презентації різноманітних практик, що
впливають на розвиток соціокультурних процесів.
Досліджуючи формування культурних середовищ західноукраїнських міст через активізм,
беремо до уваги хронологічні та адміністративні
незбігання в часі приєднання топосів до різних
імперій протягом ХІХ–ХХ сторіччя, що вплинуло
на урбаністичні характеристики, міграційні процеси, переважання політичних ідей, демократизацію
суспільства, мовні уподобання, культуру в цілому.
Богдан Шумилович порівнює офіційний громадський простір Львова другої половини ХХ сторіччя
з «радяєнізованими путівниковими наративами»
(Шумилович, 2013, с. 603), що не було поодиноким,
і може бути використаним стосовно решти міст регіону. Також відзначимо виняткове полікультурне
та полінаціональне значення Львова серед міст Радянського Союзу другої половини ХХ ст., де були
зосереджені значні культурно-мистецькі ресурси:
наукові та навчальні заклади — мистецькі, театри,
опера, музеї з винятковими колекціями, потужні
бібліотеки тощо. Тож не випадково, що культурні
простори всієї радянської імперії мали в собі частку
львівського культурного середовища. Більші міста:
Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород — окремо
вирізнялись добре збереженим історичним ядром,
етнічними інтелігентськими колами, що вижили в
умовах тотальної «совєтизації» та були основними носіями старих наративів і практик (культури
кавʼярні, квартирної, музичної, артистичної), навколо яких у той чи інший спосіб формувалось середовище2. Луцьк, Тернопіль, поруйновані в часи ІІ
Світової війни, окрім поодиноких збережених історичних будинків, забудованих у 60–80-х рр. переважно новими індустріальними кварталами, раніше
зазнали русифікованих впливів. Іншим фактором
розширення культурних практик були переселенці,
що, частково асимілюючись, збагачували локальну
культуру своїми інтересами. Так само спільною характеристикою для топосів регіону була динамічна
форма утворення неофіційних просторів, на яку
впливало чимало факторів: медійність через нала-

штування радіоприймачів, пізніше ТБ на іноземні
хвилі та родинні звʼязки, повʼязані з близькістю до
кордонів (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія), доступ до зарубіжної літератури в мережах книгарень
«Дружба», студентські Інтерклуби тощо. Альтернативні середовища різної характеристики формувались і в локальних провінційних містах, селах. Переважно серед богеми чи людей, що не примикали
до «системи», формувались за інтересами, залежали від випуску з закладів навчання3.
Юрій Винничук колоритно описує 1978 рік у
обставинах львівських неофіційних просторів та
тотальної «системи»:
«Я пив за свої і на шару, пив сам і з друзями,
пив у кнайпах, сквериках, парках, брамах, пив у
кінотеатрах і на стадіонах<…>Я пив з класними
письменниками, які не мали змоги надрукуватися, і
з модерними художниками, які демонстрували свої
картини лише в майстернях. Кращі з них поволі
відходили в інші світі, бо не дотримувалися міри
у випитому, залишаючи мене напризволяще» (Винничук, 1992).
Інтервʼютери з покоління 70–80-х зазначають, що публічно виражати себе в Західній Україні
було небезпечно, тож відверті розмови базувались
у квартирах, іноді майстернях художників. Значно
більше свободи було у творчих осередках Москви
чи Казані — анекдоти про вождів партії можна було
почути просто на вулиці. За словами Василя Махна,
«у художників (Тернополя — Н. Б.) були майстерні,
і там нам ніхто не заважав бути вільними» (Чупринська, 2018). Ще однією перевагою професії художника було те, що навіть перебуваючи в опозиції до
«системи», можна було влаштуватись на роботу та
мати творчу майстерню. Згадуючи події львівського розгону самвидаву «Скриня», Юрій Винничук
писав: «Пора влаштуватися де-небудь художникомоформлювачем і продукувати транспаранти, стенди, стінні газети та іншу байду, як це робив Грицько
Чубай» (Винничук, 1992). Транспарантами, оформленням торгових вітрин, монументальними роботами заробляли й інші. Художник-дисидент Опанас
Заливаха, повернувшись з мордовського заслання,
у 80-х роках мав майстерню на горищі вірменського
костелу (тоді музей атеїзму), працюючи в комбінаті
торгреклами. Цьому періодові завдячуємо появі чудових модерних інтерʼєрів кавʼярень Івано-Фран-
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НАДІЯ БАБІЙ

Іл. 1. Інтерʼєр кафе «Кристал» (Івано-Франківськ, 2012). Відновлено з https://
makarolia.wordpress.com/2012/05/14/що-можна-побачити-лише-в-івано-франків/

ківська в співпраці з архітектором Володимиром
Сокальським: Медівня, Кристал (іл. 1), Білий камінь, Вишиванка. Попри сьогоднішні повідомлення в місцевій пресі, Заливаха не був завсідником
кавʼярень. Маючи гіркий досвід псевдодемократії,
почерпнутий у часи «відлиги», він приймав обране
товариство лише вдома, у виняткових випадках у
майстерні4. Зрідка приходив на відкриття виставок,
надаючи перевагу дню наступному, щоб усамітнитись коло робіт. Відвідував для розмов лише обрані
місця: близьких товаришів, працівників Художнього музею, де любив провадити розмови філософського змісту, розмірковувати навколо естетичних
цінностей, обмінювався літературою5.
Культура кавʼярень у вказаному регіоні є однією з найусталеніших. У кавʼярнях перетинались
усі покоління та стани, це середовище можна вважати найдемократичнішим з усіх неофіційних. Найбільшого поширення на досліджуваних теренах ці
заклади громадського харчування отримали в часи
Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ ст., що
повʼязане з багатьма факторами: появою потужного

заможного класу, розвитком різностанового громадянського суспільства, зміною моди на частування,
клубною культурою. Кавʼярні забезпечували потреби міжособистісної комунікації, були місцем реалізації багатьох публічних культурних практик. Цитата з «Чернівецьких нарисів» 1910 року Франца Порубського унікальним чином відповідає духові часу,
що зберіг свою актуальність і наприкінці ХХ ст.:
«Кав’ярники — особлива каста людського
суспільства, які перетворили на частину своєї професії ритуал щоденного кількагодинного чи лише
кількахвилинного відвідування кав’ярні — незмінного місця міського рандеву. Це люди, для яких
кав’ярня — їхній другий дім — стала місцем політичного, суспільного, літературного й приватного
обміну. Кав’ярники представляли особливу спільноту й жадали, щоб їх такими й визнавали (Осачук
та Салагор, 2018).
Філософ Володимир Єшкілєв влучно надає цій
культурі цивілізаційної характеристики, у якій іс-
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нує чітка привʼязка до політикуму, а заразом з тим
відмінний поділ на «своїх» та «чужих». Філософія
харчування обумовлює світоглядні цінності:
«Люди «Цивілізації кав’ярень» … не запрошували до свого дому будь-кого й воліли зустрічатися з діловими та лівими десь на нейтральній
території<…>люди кав’ярень не лише здійснюють
ритуал узаємного пізнання. Вони тим визнають
свободу іншого як свободу вибору не лише страв і
напоїв, але й вибору своїх шляхів та цінностей …
Цивілізація кухні принципово не пропонує вибору
... Тому що общинне життя не передбачає «іншого»
та «окремого» (Єшкілєв, 2019).
Цивілізаційну, символічну модель відводить
гастрономічним закладам і Юрій Андрухович, описуючи частково вимислені обʼєкти у своїх романах,
що відсилають нас до знайомих прототипів. Важливо, що в історичних реаліях конкретних топосів ці
моделі озвучувались у самоназвах закладів громадського харчування. Так, корчма з «Рекреацій» асоціюється з вільним сміховинним простором, однак
одночасно це полікультурний, поліглотний простір,
де велике значення надається риториці. Корчма є
символічною моделлю демократичної держави.
Пивбар на Фонвізіна, описаний у «Московіаді» виступає моделлю Москви та імперського простору,
що, будучи неспроможна управляти, навʼязує решті
світу свої вимоги. Їдальня-«закусочна» як ще один
особливий мікросвіт є притулком жеброти та підозрілих людей з усіх кінців радянського простору.
Цей простір схильний до різного роду провокацій
та терористичних актів (Севрук, 2010, с. 73–74).
За словами архітектора Зеновія Соколовського, традиція збиратись на каві була характерна
винятково для західноукраїнських областей, та
зустрічалась ще на просторах Литви — особливо
в Каунасі, частково Вільнюсі6. Радянський «Общепіт» дещо упростив інтерʼєри знатних колись
кавʼярень, гастрономічні заклади втратили камерність та пишність; у 70–80-ті вони були обладнані
довгими столами, за якими складно було усамітнитись чи вести приватні розмови. Приватне життя
належало загалу, люди з різних компаній часто тулились за одним столиком на вільних місцях. Часто каву подавали при гастрономах, де були високі
столики для спілкування навстоячки, що демонстрували, цитуючи:

«…соціалістичні традиції їжі нашвидкуруч, звички совєтського «макдональдсу». Гранчаки для соку й горілки, цинкові тазики для
готової продукції та, власне, і сам зовнішній
вигляд пиріжків та їхній паризько-віденський
асортимент — капуста, горох, лівер, картопля.
Серветки сором’язливо кладуться в кількості
не більше двох прямо під пиріжки, на дно звичайної совєтської тарілки, з якої кожен із нас їв
колись манну кашу. Розмови (приміром, «Дай
сюди!» — проміжна фраза між «Йди сюди!»
та «Йди звідси!»), обличчя, одяг, очі... живий
міт!..» (Килинич, 2009).
Однак навіть такі аскетичні простори обростали міськими легендами завдяки богемі — митцям,
що використовували ці площадки як сцену, на якій
«…кожен … грав свою роль, позував і позиціонував
себе перед іншими такими ж кав’ярниками (Осачук та Салагор, 2018).
Так, до прикладу, в Ужгороді в кінці 70 — до
початку 90-х важливим місцем для пізніх посиденьок була зала культової ресторації «Верховина» («Корона»). До особливих закладів відносять
кафе «Золотий ключик». Сучасники згадують,
що кав’ярня не мала жодної привабливості, окрім
угорських каво-машин, які готували неймовірне
еспресо та локації на перетині центральних вулиць
міста. Кафе мало лише високі столики, за якими
могли пристати кілька чоловік — ритуал кавування
тривав коло 20 хвилин. Комунікація відбувалась ще
в довгій черзі надворі, де завжди знаходився хтось
знайомий та починались дискусії.

«…Це був своєрідний клуб, куди у вільну від роботи хвилинку приходила відпочити
ужгородська інтелігенція: викладачі університету, лікарі, вчителі, чиновники, художники …
часто приходив туди Павло Бедзір, за яким повсюди слідували купи творчої молоді. Він пив
каву й голосно філософствував, а всі відвідувачі кафе мимоволі слухали ті бесіди<…>Серед
творчої молоді … був і … мистецтвознавець
Михайло Сирохман» (Літераті, 2010).
Колоритні описи Тернополя 80–90-х років зустрічаємо в есеях Василя Махна. У збірці «Врубай
свою музику гучніше, якщо можеш» автор описує
кав’ярню «Муза» як місце зустрічей місцевої боге-
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ми, місце формування поетичного гурту «Західний
Вітер», що існував до 1992 року:

«Приблизно з 1989 року, коли до нас з Борисом (Щавурським) пристали студенти Віталій Гайда та Гордій Безкоровайний, ми почали
читати біля пам’ятника Шевченкові, організували вечір у Спілці письменників, презентували книжку «Західний вітер» тощо. Але найчастіше збиралися в кав’ярні «Муза» у веселих
компаніях місцевих художників, яким читали
наші нові твори…» (Чупринська, 2018).
«…Ця кнайпа — чи не єдина, де дозволяли
приносити щось на розлив, працювала майже
до опівночі, а буфетниці знали їх лише в обличчя. І цього було достатньо>…<жодному добропорядному холопові не спаде на думку, що отак
можна просидіти годинами, теревенячи про
поезію, п’яно про неї базікаючи, аж поки тебе,
майже в спину, не виштовхають геть офіціанти,
котрі також хочуть додому. Така марниця — додому, коли вирішується доля поезії…» (Махно,
2011, с. 70–71).
Топографія Луцька неможлива без згадки про
кафе «Лакомка»:

«Просто кава й рюмка коньяку до кави —
тоді було модно. То була така точка, яка збирала людей. Кульок (училище культури) ішов з
одного боку, художня школа — з другого, театр — з третього» (Лівіцька, 2019).
Аналізуючи спогади сучасників, складно логічно пояснити притягальну силу цього місця. Прозаїчне кафе з круглими столами-стійками, що розміщувалось у центрі міста, однак завсідниками в
ньому були «кав’ярники» з різних кінців міста. У
своїх спогадах мистецтвознавець Зоя Навроцька зауважує, що неодноразово доїжджала сюди на таксі
в перервах між заняттями в училищі культури7.
Через товариство «Лакомки» пройшли особистості, чиї імена ми сьогодні пов’язуємо з новочасним осмисленням національної культури: найперше художник Микола Кумановський, поет Кость
Шишко, рухівці Михайло Тиський, Олександр
Гудима, Геннадій Кожевніков, Олександр Юрченко, архітектор Юрій Лінниченко, скульптор Сергій
Наумов, актор Мирослав Юзефович. Завсідники

згадують колоритних персонажів, говорячи мовою
сьогодення — міських «фріків», що також учащали та приєднувались до розмов. Бу-Ба-Біст Олександр Ірванець у поезії «Ода Луцьку» згадує свого
товариша Петра Коробчука, рівночасно Казика —
легендарного пса Миколи Кумановського й луцьку каву впереміш із футбольними клубами: «Агов
красуне чорнява гіркава мов добра кава / підстав
своє луцьке торпедо під ровенський авангард!» (Ірванець, 1991, с. 10).
Микола Кумановський що-Нового року дарував сюди нову роботу з зображенням астрологічних
знаків у стилі метафоричного реалізму; особливістю кафе були експромтні літературні обговорення:
Айріс Мердок, Хемінгуей, передавались газети, товариство організувало самвидавний журнал «Світські новини», де головним редактором була Наталка Кумановська. Мрія про надзвичайну розвагу
в провінційному місті, почерпнута з радянського
фільму 1979 «Безіменна зірка» (режисер М. Казаков, у головних ролях І. Костолевський, А. Вертинська) стала метафорою «Лакомки», яку серед своїх
називали «Дизелем» (Лівіцька, 2019).
Львівський кавʼярний променад охоплював
цілу низку закладів громадського харчування, на
місцевому діалекті — «кнайп». Ритуал описаний
багатьма письменниками, залишився в спогадах
товариства 70–80-х років. У Юрія Винничука: «По
п’ятницях, суботах та неділях я з кимсь із кумплів
водив козу по кнайпах, підриваючи дівчат» (Винничук, 1992). Вислів «водити козу» означав збиратись
товариством і почергово відвідувати одну кнайпу за
іншою, переходячи до чиєїсь квартири чи майстерні. Маршрут охоплював кафе: Жорж, Нектар, Псяча буда (Сайгон) — розміщувалась на Скельній, тут
збирались переважно художники-концептуалісти.
До кола входила культова Вірменка — у якій збиралось переважно російськомовне просунуте товариство, Шоколадка, Кентавр, Булка, Молочний бар. В
деяких випадках залучались інші кнайпи:

«Тут могли зустрічатися Сергій Кузьмінський (майбутній творець гурту «Брати Гадюкіни»), Андрій Манілов (популяризатор рокн-ролу), Юрій Башмет (музикант-альтист),
Василь Бажай, Юрій Чаришніков, Андрій Сагайдаковський (художники-нонконформісти),
Роман Віктюк (театральний режисер), Юрій
Винничук (письменник-поет), Олег Олісевич
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Іл. 2. Кафе «Юність» (Івано-Франківськ, 90-ті роки). Фото з архіву І. Панчишина.
Справа наліво: крайній – архітектор І. Панчишин, четвертий – художник В. Гуменний

(хіппі) чи Боріс Бергер (культуртрегер), Григорій Островський (мистецтвознавець), Володимир Івасюк (композитор), Святослав Вакарчук
(засновник гурту «Океан Ельзи»), Григорій Явлінський (російський політик), Богдан Ступка
(актор театру) чи навіть В’ячеслав Чорновіл
(дисидент)» (Шумилович, 2013, с. 609).
Кавʼярня «Нектар» (вул. Саксаганського, 11),
широко відома через саркастичну пісню Андрія
Панчишина8, виконану на Червоній руті (1989) про
приїзд Горбачова до Львова, у якій оспівуються абсурдні садіння ялинок у асфальт, профорієнтаційна
робота на заводах та в колгоспі й поміж тим: «Але

як би там не було, проїздив попри «Нектар» / на
шикарній лімузині Генеральний секретар» (Панчишин, 1989). Наприкінці 80-х члени «Студентського братства», пластуни та художники-неформали
зустрічались у кафе «Червона калина» «ЧК» (вул.
Чайковського). Маркіян Іващишин зазначав, що за
відсутності комунікації телефонічної, цю роль виконували кавʼярні. Традиція обумовлювала щоденні зібрання орієнтовно від 12 до 14-00 у ЧК. Тут
відбувався обмін інформацією, листами, книгами,
касетами. Якщо не встиг зустрітись із товаришами,
писалось записки, іноді просто на стінах (Червона
калина, 2019).
Подібну щоденну практику застосовували у
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Іл. 3. Кафе «Шафа» (Івано-Франківськ, 1997). Фото з архіву І. Панчишина.
Ліворуч вхід до культової галереї під час відкриття акцій бієнале «Імпрези-97» у галереї S.

цей час і у Івано-Франківську. Причетні були переважно художники, працівники Художнього фонду
та архітектори з НДІ «Діпромісто», архітектурнореставраційних майстерень. Богдан Губаль пригадує, що для нього ця традиція була досить новою9.
Івано-Франківські митці рухались по «золотому
кільцю» — щоденний ритуал послідовного відвідування низки кав’ярень у напрямку від худфонду:
«Кубік» (Медівня) — «Кривий» (кафе Облспоживспілки) — Білий Камінь — Кристал — Юність —
Прикарпатський коровай. Близько 10–11-ї ранку
збирались перед будинком фонду СХ, чоловік 7–8,
іноді менше; обговорювали новини, ділились побутовими проблемами, питали поради. Далі хтось
кидав клич: «Ну пішли», — що було ознакою того,
що той, хто кликав, гонорово виставляв. До товариства художників приставали архітектори: Зеновій Соколовський, Софія Соколовська, Мирослав
Гресько, Ігор Чолій, Микола Капак. Іноді підсідали
письменники: Микола Яновський, Степан Юзва,
Ярослав Довган, Ярослав Ярош, рідше Степан Пушик. Кавʼярні згадуються у творах поетів, напри-

клад Неоніли Стефурак: «Зустрінемося в Юності
на каві / як зустрічались в юності колись…» (іл. 2).
У підвалі «Кристалу» 1991-го відбулася відома
вечірка-фуршет на честь відкриття другої «Імпрези». Запрошені були винятково художники — 200
осіб. Як пригадують, того вечора серед запрошених
був і Заливаха. Серед найцікавіших закладів був
ресторан «Карпати», що став відомим єдиним на
той час в Україні театром-варʼєте, який окрім музичних номерів включав до репертуару багато балету, акробатики, маскарадних постановок. Також
варто згадати, що нетривалий час до початку 90-х
у Івано-Франківську альтернативним театральним простором було новозбудоване кафе «Пегас»
(1985). Будинок, у якому була локація кафе, будувався як своєрідна комуна для творчої інтелігенції.
Із розпродажем квартир творчі вечори в «Пегасі»
припинились.
У 90-х роках культура кавʼярень набула нових
трендів — столики почали виносити на вулицю,
посеред публічного простору міста. Ця тенденція
свідчила про ідеї відкритості, демократизації влади
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Іл. 4. Кафе «Під горіхами» (Івано-Франківськ, 1991). Фото з архіву І. Панчишина. На фото справа наліво:
Тарас Пліщ, мирослав Яремак, Ігор Панчишин, Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Анна Кирпан (Анка Середа).

та культури в цілому. Культовими ці кавʼярні стали
для нового покоління 30-літніх, учорашніх студентів, учасників Революції на граніті, Студентського
братства, пластунів, митців, що схилялись до постмодерних практик.
Надважливу роль такі заклади відіграли в Івано-Франківську, який наприкінці 80-х перебрав на
себе роль культурної столиці. Кілька реалізованих культурно-мистецьких проєктів згодом були
оформлені під гаслами «Імпреза», «Станіславський
феномен». Важливими були й інші форми інституціолізації культурних практик, а саме, злиття їх
у цей період з політикумом10. Конфронтацію в полярних культурних середовищах зауважує Богдан
Шумилович, зауважуючи, що «…естетика «нових
незалежних» комбінувала практики хіппі, панку,
театральний бурлеск, національну риторику та
практики сучасного мистецтва» (Шумилович, 2013,
с. 612).
Організатори Міжнародного бієнале «Імпреза» (1989) Михайло Вітушинський, Микола Яковина, Ігор Панчишин зауважують на важливості для

їхньої ініціативи особливої кавʼярні, що поміж своїми називалась «Шафа» (іл. 3).

«Тісний інтер’єр кав’ярні — це кав’ярня,
яку ми називали «шафа». Це був такий заклад
без вікон, що складалось враження, що ти заходиш у шафу. Там було досить мало місця —
десь два чи три столики, і там добре було проговорювати такі якісь тонкі речі»11.
Інша відкрита площадка міста повʼязана з феноменом нової альтернативної преси, а саме «Четвергом». Кафе «Під горіхами» (іл. 4) мало вигідну
локацію в центральній частині міста — початок вулиці Галицька. Тут знаходиться памʼятка архітектури
Пасаж Гартенбергів, у якому 1991-го проводилась
друга бієнале «Імпреза», знаходились «імпрезівські»
фонди, відбулись події «заімпрезних додатків». Неподалік — фонди та кабінети науковців Художнього
музею, при якому і формувалась Імпреза, був створений відділ сучасного мистецтва. Тож не випадково, що товариство перетиналось саме в цій вуличній
кавʼярні, тут обговорювався макет видання, зустріча-
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Іл. 5. Кафе «Під лиликом» (Івано-Франківськ, 2020). Фото Н. Бабій.

лись молоді художники та мистецтвознавці, читались
тексти публікацій, обговорювались плани виставок.
Аналізуючи нову культуру кавʼярень цього
покоління, зазначимо, що 90-ті стали ерою зміни
гастрономічних констант. Звичну каву з горілкою
чи коньяком миттєво змінили культура розливного
пива та кока-коли. Хоча й львівські інтервʼютери
відзначають важливість у цей період особистісної
харизми бармена, унікальністю культових закладів
Івано-Франківська було те, що барменами в умовах
надшвидкої капіталізації змушені були працювати
відомі вже на той час письменники-філософи, художники. Так, у 1993–1995 роках ходилося на Прохаська. Інтерес до цієї професії теперішній Лауреат премії імені Тараса Шевченка Тарас Прохасько
здобув на підробітках у Празі:

«Я собі подумав, що я то міг робити. Особливо як на тодішній рівень барної культури<…
>зі мною віталося страшенно багато містян,
знаючи, що я — Тарас, бармен» (Криштопа,
2016, с. 86).
Прохасько працював у кількох закладах, відо-

мих своєю специфічною напівкримінальною аудиторією: деревʼяна корчма-ресторан «У вуйка Івана»
на території міського парку, «Лис Микита» тощо. Разом з барменом до нового закладу переміщувались
завсідники, у конкретному випадкові — інтелектуальне та творче середовище Івано-Франківська:

«…всі постійні клієнти сиділи біля стійки
… відповідно, було це підгожим місцем для
всяких історій.<…> у тих закладах де я працював, то один-два столики були зайняті власне
тими, хто курував заклад, бригадами…» (Криштопа, 2016, с. 91).
Історія про звʼязок «авторитетного» середовища із поезією та візуальним мистецтвом у середині
90-х так само висвітлена в багатьох літературних
джерелах, разом з тим у згадках про задум російськомовного числа «Четверга» (Криштопа, 2016,
с. 174)
Останнім культовим кафе 90-х у Івано-Франківську був «Під Лиликом» (іл. 5). Кавʼярнею вдень
був сам сад, де були столики, окремі імпровізовані
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альтанки, за словами письменниці Галини Петросаняк, це був такий Монмартр для Станіславова12.
Логотип «Лилика» на його фасаді намалював художник-концептуаліст Ярослав Яновський, що
якийсь час працював тут барменом. Кажан зображений з висолопленим язиком — іронічна алюзія,
що відображала дух молодого товариства. Тарас
Прохасько зазначав, що «Лилик» був надзвичайно
важливим: як локація, місце, символ візуально-літературного «Станіславського феномену». Він визначає його третім після журналу «Четвер», «Імпрези». Визначність цього громадського середовища
є цивілізаційною моделлю вільного простору адже
чогось подібного не було й нема ніде: «Ця ідея життя в саді, відкритої і вільної території, де можна
почувати себе в місті, але органічно — вона була
дуже важлива й, надіюся, воно так і далі буде»13.
Існування цієї кавʼярної моделі було чи не
останнім прикладом романтизованого інтелектуального альтернативного чи навіть утопічного
культурного середовища. Економіко-політичні
реалії часу між тисячоліттями дотепно описані в
піснях барда Станіслава Щербатих: «Він був актор,
тепер купи-продай,/ А той поет — міняло та мішечник./ І повний шлунок — єдиний його рай,/ Тепер
за нього думає кишечник» (Тризубий Стас, 1993).
У цих умовах неофіційна культура, сформована в
70–90-х роках ХХ сторіччя занепала, залишившись
лише у формі наративів.
Висновки. Переконані, що культура кавʼярень

відігравала важливу роль альтернативних просторів для поколінь 70–90-х років ХХ сторіччя. Вона
була найдемократичнішим простором, де перетинались покоління, культури, ідеї. Кавʼярні були
комунікаторами, замінюючи новочасні медіа. Відзначаємо поступове переміщення вказаних локацій
з центрів міст чи місць перетину шляхів творчої
інтелігенції у 80-х до віддалених чи навіть периферійних районів міст у 90-х, що було повʼязано зі
зміною інфраструктури, комерціалізацією, новими
смаковими та естетичними вподобаннями.
Навколо культури кавʼярень створено багато
наративів, що пояснюють гайдегерівський зміст
«проживання» через звʼязок людини з місцем і
через місця із просторами. Міста, міські кавʼярні
рефлексували місцями, де розгортаються різночасові життєві події героїв літературних та автобіографічних романів, поетичних творів, бардівських
пісень. Культура західноукраїнських кавʼярень кінця ХХ сторіччя відображує цивілізаційні моделі,
позначаючи характерні типи свідомості та прагень.
Покоління 80-х обʼєднувались навколо проблем
загальної естетики, також пізніше саме в цих осередках визріли націоналістичні рухи. Покоління
неформалів 90-х свідомо відсторонювались від
політики, використовували заклади громадського харчування як площадки для формування альтернативної естетики, уважали новітні мистецькі
практики революційним важелем, здатним на перетворення місць на міста.

Примітки:
З інтерв’ю Василя Махна: «Навчаючись на філологічному факультеті, я спробував потрапити до «Золотого вересня» (літературне об’єднання Тернополя), запитавши професора Гром’яка, як же туди записатися. Натомість почув делікатну пораду утриматися — наче за віком я радше пасую для «Сонячних кларнетів». Багато років опісля я запитав професора, чому він тоді так мені
відповів, і почув, що всі творчі об’єднання тоді були під КГБ, усе контролювалося, і про читання та дискусії тій конторі було
відомо» (Чупринська, 2018).
2
«У Франківську співіснували дві культури — дві громади. З одного боку, культура місцевих, старих галичан, про яку не можна
було говорити публічно, бо вона була «ворожою». З другого боку — культура прийшлих, соціалістична культура. Сходилися й
одні, й інші — кожен у своєму колі гостився і говорив по-своєму. Йшов також і взаємообмін, але домінувала російська мова й
радянська культура… Совіти вважали, що вони привезли культуру й прогрес цим місцевим бабам і вуйкам, і щиро в це вірили.
А натомість старі тутешні галичани, що апелювали до часів «за Австрії» та «за Польщі», насміхалися з побутового дикунства та
обмеженості совітів» (Кушніренко, Н. (2018). Мій Івано-франківськ. Місто Тараса прохацька. Відновлено з https://sotka.life/mijivano-frankivsk-misto-tarasa-prokhaska/).
3
Записала Н. Бабій від Б. Губаля 17. 09. 2020: «У Тернополі в 90-х роках товариство було дуже розділене навіть у межах СХ і
загалом комбінату. Виділялась група Стецька (Хоругва), окремі, що закінчили навчання в Інституті декоративно-прикладного
мистецтва називали групу тодішнього голови СХ, Богдана Ткачика, (випускників художніх училищ) петеушниками… У Казані
1
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українці (львівська школа) тусувались окремо, також окремо група Жені Голубця — строганівці (випускники ленінградської
школи), окремо мухінці, окремо Ленінградська академія — еліта на чолі з Рашидом Якуповим».
4
«…Ми підходили до умовленого місця лише після настання темряви й сторожко роззиралися в передчутті хвостів. Двоє з нас
наближалися з боку вулиці, але її протилежною стороною, в останню мить різко перебігаючи до потрібної хвіртки. Ще двоє
рухалися через сусіднє подвір’я, шкільне, і крізь діру в металевій сітці пробиралися на заборонену дисидентську територію. Ми
скрадалися стрибками — з однієї купи осіннього листя на іншу» (Андрухович, 2007).
5
1998-го року автор, студіюючи на УВУ (Українському вільному університеті) привезла для О. Заливахи з Мюнхена через Емму
Андієвську лист від Івана Кошелівця та його книгу «Жанна д'Арк», згодом О. З. написав відповідь та передав через автора до
Мюнхена.
6
З інтервʼю Зеновія Соколовського. 17. 09. 2020. Приватний архів Надії Бабій.
7
Зі слів Навроцької Зої: «У 80-х — на початку 90-х років у Луцьку зав’язалося таке достатньо специфічне середовище. Сюди
з’їхалося багато цікавих людей: випускників мистецьких вузів, викладачів, архітекторів… А що було довкола? Велика безпросвітність провінційного міста. Було дуже відчутно, що Луцьк — це провінція, що коли сюди приїжджає чи художник, чи якась
така мисляча людина — їй тут дуже важко бути. Офіціозні радянські дешеві гасла вже на той час були здевальвовані, у них ніхто
не вірив. І життя було достатньо сіре. Що робити молодій людині, яка все ж таки хоче жити цікаво й хоче бачити перед собою
якийсь простір? Звичайно, найперше — спілкуватися з такими, як сам. Ніхто не каже про якусь особливу політику, але на той
час це й було політикою» (Лівіцька, 2019).
8
До 1989 року пісня не була записана, виконувалась у репертуарі театру «Не журись», зайняла 5-те місце у рейтингові кращих
українських пісень, що був опублікований у газеті «Комсомольское знамя».
9
Записала Н. Бабій від Б. Губаля. 17. 09. 2020. «Я приїхав до Івано-Франківська 84-го року. Повернувся з Казані, де працював художником-проєктантом при художньо-творчому комбінаті при Спілці художників Татарії. У Казані традиції пити каву не
було — у них інша, відмінна традиція = чаювання. От вони, до речі, тусувались у майстернях — але тільки татари. Мене запрошували зрідка. Там збирались і поети, письменники, актори. Пам’ятаю, наприклад, був тут Рашид Сафіулін, художник, Ренат
Ібрагімов — співак, він же займався живописом. Активним був на таких зустрічах і мій тесть — Рустем Кільдібеков (він та його
дружина Марія, до речі, випускники Львівської школи). У нього в майстерні часто збирались такі салони. Цікава деталь — коли
я повернувся до Казані 1998-го року, то тут у майстернях подавали вже «нескафе».
10
Про цей час докладно описано в романі Ю. Андруховича «Таємниця. Замість роману».
11
Записала Н. П. Бабій вд Ю. Андруховича на вечорі-спогаді в клубі «Вагабундо», 2 листопада 2019 р., Івано-Франківськ. Домашній архів Н. П. Бабій.
12
Назва Івано-Франківська до 1962 року.
13
З інтервʼю Т. Прохаська 31. 10. 2015 для Наталії Козак. Відтворено з https://gk-press.if.ua/u-frankivsku-kultove-kafe-pid-lylykomvidrodylosya-u-vyglyadi-knygarni-galereyi/
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Бабий Надежда Петровна
Альтернативные пространства кафе западноукраинских городов конца ХХ века в контексте
цивилизационных предпочтений
Аннотация. Анализируется влияние неофициальных пространств конца ХХ в. на формирование культурной
среды городов Западной Украины, освещается значение культовых кафе как альтернативных пространств, где формировались неофициальные художественные сообщества, лидерские группы 90-х годов. Ссылаясь на анализ фактологического материала, интервью с участниками процессов, научную дискуссию, опубликованные тексты, выяснена
роль объекта в межпредметных связях культурологического дискурса XXI века. Взгляд на предмет исследования
имеет характеристику современной рефлексии. Определено, что альтернативные пространства декларируют ценно115
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сти «проживания» через связь человека с местом и через связь мест с пространствами. Культура кафе традиционная
для региона и воспроизведена через множество нарративов. Для поколений 70–90-х годов ХХ века кофейни были
демократичным пространством с функцией коммуникатора, заменяя современные медиа. Отмечаем постепенное
перемещение указанных локаций из центров городов или мест пересечения путей творческой интеллигенции в 80-х
к отдаленным или даже периферийным районам городов в 90-х, что было связано с изменением инфраструктуры,
коммерциализацией, новыми вкусовыми и эстетическими предпочтениями. Кафе поколения 90-х обретали функции
своеобразных клубов для контркультурных сообществ, чья деятельность противопоставлялась не только системе, но
и эстетической парадигме.
Ключевые слова: Западная Украина, альтернативное пространство, социальное пространство кафе, неформальная культура конца ХХ века.

Nadiia Babii
Alternative spaces of cafes of Western Ukrainian cities in the end of the XXth century in the context
of civilizational preferences
Abstract. The article analyzes the influence of informal spaces of the end of the XXth century on the formation of
the cultural environment of the cities of Western Ukraine, shows the importance of cult cafes as alternative spaces where
informal art communities were gathered and leadership groups of the 90s were formed. It clarifies the role of the object in
the interdisciplinary relations of cultural discourse of the XXIst century invoking the analysis of factual material, interviews
with participants in the processes, scientific discussion, and published texts. The author looks at the subject of research as
reflection originating from the present. The article determines that alternative spaces declare the values of "living" through
the connection of a man with the place and through places with spaces. The culture of cafés being traditional for the region
has been reflected in numerous narratives. For the generations of the 70s-90s of the 20th century, cafés became the most
democratic space playing the role of a communicator, replacing modern media. The author notes the gradual movement
of these locations from urban centers or intersections of creative intelligentsia in the 80s to remote or even peripheral
areas of cities in the 90s, which was associated with changes in infrastructure, commercialization, new tastes and aesthetic
preferences. The cafés of the 90s generation played the role of clubs for countercultural communities, whose activities
opposed not only the system, but also the aesthetic paradigm.
Keywords: Western Ukraine, alternative space, social space of cafés, informal culture of the end of the XXth century.
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Анотація. У статті описується феномен ідентичності та її прояви в глобалізованому світі. Робиться спроба визначити особливості
пошуку культурних архетипів у контексті регіональної специфіки
світу та українських реалій зокрема. Наголошується на глибинній
ролі культури в сучасних модернізаційних процесах. Аналізуються
основні елементи трансформаційних змін в українському суспільстві та координати нової соціокультурної реальності. Окремо наголошується на ролі й значенні правлячого класу в проведенні соціокультурних перетворень.
Майбутні позитивні зрушення в країні можливі на основі глибокого й системного вивчення особливостей її ментальних традицій. Питання ідентичності набувають визначального характеру. Соціокультурна реальність України видається мозаїчним поєднанням
різних елементів власної і світових цивілізаційних систем. На часі
послідовно й цілеспрямовано вносити порядок та організованість у
всі сфери життєдіяльності суспільства. Значну роль у цьому відіграє
політична еліта, яка повинна стати такою за своїми фаховими й моральними характеристиками. Перехід до зрілої демократії можливий
лише на фундаменті культури й відповідальності.
Ключові слова: глобалізація, ідентичність, національні архетипи, соціокультурний простір, трансформаційні зміни, еліта, моральні
цінності, культурні пріоритети.

Важливе значення в подальшому розвитку соціокультурного простору України має усвідомлення власних витоків бачення світу і свого місця в ньому. Триває пошук спільних цінностей, які могли б об’єднати українців. У цих процесах принципового значення набуває історія нашого минулого. Пласти
культури, які сформували архетипи й маркери української
ментальності, чекають свого осмислення в сучасних умовах.
Вони закладали основи національної ідентичності протягом
багатьох століть.
Процес становлення ідентичності нації дає можливість
зрозуміти власну цивілізаційну траєкторію, особисті й набуті
елементи самоусвідомлення через складні механізми взаємодії
з навколишнім світом. Цілком слушно дослідники вказують
на ідентичність як основу для формування внутрішньої і зовнішньої політики України. Існує пряма залежність між тим,
© Віктор Шостак, 2021
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які форми ідентичності обирає політична еліта та
яку соціокультурну місію вона бачить для себе й,
відповідно, для громадян нашої держави.
Ключова проблема нашого часу — об’єктивний
процес глобалізації світу, який передбачає уніфіковані форми розвитку та загальні стандарти вирішення багатьох питань. Могутні держави світу
об’єктивно диктують іншим ті правила, прийнявши які, вони стали могутніми. Але початки їхнього
успіху базувалися на власній культурній традиції. З
часом їхній окремий національний проєкт набував
універсального значення.
Цей процес викликає різну реакцію інших
частин світу. Національні культури прагнуть зберегти власну культурні архетипи. Це прагнення
втілюється в різних формах. Варіанти розвитку
подій знаходяться в діапазоні від абсолютної самоізоляції щодо зовнішніх впливів до бездумного запозичення, часто невдалого досвіду інших, чужих
рецептів подальшого розвитку. Усе залежить від
того, наскільки історично зрілою і готовою до несподіваних викликів є національна свідомість, як
вона відреагує на впливи індустріально-технічної
цивілізації. Варто пам’ятати, що західні та східні
втілення цієї цивілізації зберігають коди власної
національної пам’яті. Найбільш оптимальна відповідь сформульована сучасними європейськими
країнами. Європейський Союз об’єднав матеріальні, фінансові, технологічні, військово-інформаційні ресурси для вирішення загальних питань економічного зростання та захисту спільних цінностей.
Водночас, кожна європейська держава — автономний культурний світ, що розвивається на основі
власної ідентичності й культурних традицій. Це
мозаїка, що посилює єдність на основі взаємодії,
самобутності й розумної конкуренції, яка стимулює пошук креативних форм розвитку.
Інший приклад — Китай. Використані західні
технології і фінанси для потужного економічного зростання. А також конфуціанська ментальна
парадигма в комуністичній зовнішній обгортці й
трактуванні збережена. Інші країни цього регіону
демонструють інші форми політичного правління
за збереження своїх культурних традицій. Усі повертаються до власної моделі сприйняття світу й
вибирають шляхи співзвучні часу. Не завжди вдало, але пошук триває.
Досить поширеною є теза про те, що об’єктивні науково-технічні, модернізаційні зміни будуть

сприяти нівелюванню національно-культурних
особливостей. Це дійсно так. Нові форми виробництва передбачають відповідні уніфіковані стандарти управління, соціальних відносин, освіти, побуту
та ін. Водночас, у розвинутих країнах Заходу спостерігаємо паралельний процес консервації давніх
та становлення нових форм розвитку культурної
самобутності, естетичних традицій, збереження історичної спадщини та ін. Це приносить значні прибутки та нові робочі місця. Але стратегічна мета
є більш важлива — це подальший розвиток адекватних форм національної ідентичності, яка є запорукою успішного інноваційного зростання. Тобто
найновіші технологічні зміни, як правило, передбачають, на перший погляд, асиметричні відповіді
духовної структури суспільства. Процес немовби
врівноважується. Відбувається рух у протилежних
напрямках лінійного часу. Рухаючись у майбутнє,
людина сучасної цивілізації шукає рівновагу й
креативні відповіді в далекому минулому. Щонайменше актуальним залишається переосмислення
національних архетипів та етнічної присутності в загально-цивілізаційному розвитку людства.
З’являються нові грані й акценти в трактуванні
зростаючих можливостей людини.
У цьому контексті цікаве бачення регіональних особливостей світу та різних форм еволюції
людини пропонує Джаред Даймонд. Він погоджується з поглядом на «світову історію як цибулину,
у якій сучасний світ — це лише верхній шар і чиї
глибші шари варто зчищати один за одним, аби досягти розуміння історії» (Даймонд, 2015, с. 9).
Автор справді знімає шари часу й порівнює
народи світу в контексті географічних умов, біологічних особливостей навколишнього світу, розташування в просторі ландшафту, кліматичних
змін, суб’єктивних чинників тощо. Поступово відкриваються нові обрії для глибшого осмислення,
комплексного аналізу та нових форм самовідчуття
народів, особливо тих , що проживають на території Західної Європи. Ці можливості є надто важливими й перспективними для України. Її правляча
верхівка й широкі верстви суспільства перебувають у пошуках власної ідентичності. Цей процес
не може бути простим, але й не треба його ускладнювати зайвими соціальними міфами й громіздкими словесними конструкціями. Аби зробити рух у
Європейське Співтовариство більш динамічним,
треба зрозуміти історію і культуротворчі змісти
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сучасної Європи. Д. Даймонд слушно зауважує:

«…неможливо зрозуміти навіть самі західноєвропейські суспільства , якщо зосереджувати увагу тільки на них. Чимало цікавих питань
стосуються відмінностей між ними та іншими
суспільствами … ми повинні зрозуміти ті інші
суспільства також, щоб умістити західноєвропейські суспільства в ширший контекст» (Даймонд, 2015, с. 9).
Глобальний світ залишається тісно взаємозв’язаним і досить незахищеним від нових загроз
та викликів. До останнього часу людство жило за
звичними мірками раціональних категорій розвитку. Ми не усвідомлювали наростаючого виклику — зміну балансу між мікросвітом і людьми.
Хоча ще десять років тому науковці попереджали про можливі негативні наслідки легковажного
ставлення до еволюції паралельного світу мікроорганізмів. Д. Даймонд, зокрема, показав впливи мікробів на великі соціокультурні зрушення в історії
світу. У післямові до згаданої книги Тарас Цимбал
наголошував, що

«насправді людина не перебуває на вершині харчового ланцюга. Зростання сполученості світу, опертого на інформаційно ізольовані
територіальні одиниці (національні держави),
які інтегрували в собі соціальну, політичну,
економічну та культурну системи, створює
можливість для швидкого загальносвітового
поширення епідемій, а отже, закладає основу
для біологічної вразливості людства, а також
для волатильності глобального соціального порядку» (Даймонд, 2015, с. 461).
Сучасний світ, особливо його західна частина,
виявилась у багатьох випадках неготовими до нових викликів мікросвіту. Попередні уявлення про
безпеку, могутність та ідентичність отримали нові
імпульси під час епідемії коронавірусу. Пережите
примушує переосмислити цінності світу, їхні національні та спільні особливості.
Відповіді на посталі питання йдуть своїм
корінням до середовища культури, яка може забезпечити новий простір свободи самовираження
людей та їхню усвідомлену відповідальність. Не
випадково відомий дослідник і філософ Френсіс
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Фукуяма свої роздуми з приводу подальших перспектив демократичних цінностей назвав «Первинність культури». Показово, що ця людина є
постійним консультантом відомих корпорацій,
у свій час Фукуяма був заступником директора
Штабу планування політики при Державному департаменті США. Це мислитель, який має великий
досвід практичної, соціально значимої діяльності.
Його поради впливали на формування основ діяльності однієї з найбільш могутніх держав світу.
Він визначає чотири рівні консолідації і розвитку
демократії:
1) ідеологія;
2) інститути;
3) громадянське суспільство;
4) культура.
Україна має значний досвід творення, захисту
та втрат на кожному з цих рівнів. Українське державотворення кінця II початку III тис. відбувається
часто безсистемно й у режимі високої турбулентності. Наші демократичні інститути та ідеологія
політичних еліт радше імітують процеси належності до демократії і діяльності на цьому шляху,
ніж наповнюють ці поняття глибоким змістом і
практичними механізмами реалізації. Давні культурні традиції особистісного розвитку й громадянської активності майже не мають легітимних форм
та можливостей для повноцінного розвитку. Разом
з тим періодичні спалахи громадянської активності
українців мають свої культурні витоки. Потенціал
культури в українських умовах залишається непомітним та не отримує соціальної підтримки зверху.
А між тим навіть у мало усвідомлених формах він
залишається основою особистої свободи й відповідальних дій.
Ф. Фукуяма слушно вказує на глибинні основи
рівня культури. На його думку,

«цей найглибший рівень включає такі явища, як структура родини, релігія, моральні цінності, етнічна свідомість, «громадянськість»
і партикуляристські історичні традиції. Подібно до того, як демократичні інститути спираються на здорове громадянське суспільство,
громадянське суспільство, своєю чергою, має
попередників і передумови на рівні культури.
Культуру можна визначити як а-раціональну
етичну звичку, що передається через традицію» (Фукуяма, 2004, c. 390).
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Перефразовуючи, можна сказати, що в українських умовах можна радше говорити про неморальні традиції, які досить раціонально й продумано поширюються в українському суспільстві.
Руйнуються родинні структури, релігійно-моральні цінності, розмиваються звичні форми етнічної
свідомості й громадянської участі. А це, нагадаємо,
фундамент демократичних інститутів та державної
ідеології, запорука їхнього гармонійного розвитку.
Очевидно, що названі соціальні структури і форми свідомості чекають свого аналізу й адекватної
оцінки в новій українській дійсності. Без ефективних кроків у напрямку їхнього оздоровлення подальший рух України на шляху реформ стане неможливим.
Останні роки показали значні труднощі в еволюції розвинутих країн. Одночасно події на Сході
України виявили всі наші недоліки й потенційні
можливості. Наростають загрози зрілим західним
соціальним системам. Виявилось тертя між європейськими країнами та їхнє різне розуміння власної ідентичності. Подібні процеси відбуваються в
Україні, де можливе посилення відцентрових тенденцій. Загострення соціально-економічних протиріч сприяє розвитку деструктивних форм регіональної ідентичності, ілюзії щодо фаховості нових
політичних еліт поступово зникають. Небезпека
для українців у тому, що їхня наївність швидко
може перерости в їхню активну, а в наших умовах,
можливу агресивну дію.
Слова Фукуями залишаються актуальними
для світу й для України особливо.

«Соціальна інженерія на рівні інститутів
ударилася об масивну цегляну стіну: досвід
минулого сторіччя показав більшості демократичних держав, що амбіційні перебудови
інститутів часто викликають більше несподіваних проблем, ніж вирішують. Навпаки, реальні труднощі, що впливають на якість життя
в сучасних демократичних державах, пов’язані
з соціальними й культурними патологіями, які
спокійно продовжують існувати за межами
можливостей інституціональних розв’язань, а
отже, за межами державної політики. Питання
культури швидко висувається на перший план»
(Фукуяма, 2004, с. 392).
Останні події в США показали слушність

висновків і попереджень Ф. Фукуями. Великі соціальні заворушення останнього часу в цій країні
мають радше культурні причини у своїй основі й
вимагають нових кроків до розбудови нової моральної реальності. Звичні інституційні форми
участі держави в розв’язанні суспільних проблем
у багатьох випадках не працюють. Культурні патології, про які попереджав Фукуяма, стали реальною загрозою усталеним цінностям і механізмам
соціокультурного регулювання. Навіть ефективна
система управління США, яка опирається на сталі
інститути й великі можливості, показує певну безпорадність перед очевидними загрозами.
В контексті України ситуація видається ще
більш складною. Після проголошення незалежності відбуваються трансформаційні зміни, які поєднують у собі елементи різних політичних режимів,
економічних укладів, культурні стереотипи давніх
і сучасних епох. Протягом новітньої історії України
дослідники фіксують дивну мозаїку, що поєднує в
реальних соціокультурних процесах ознаки тоталітаризму, авторитаризму, лібералізму й демократії.
Великий вплив на ситуацію має постать президента, зовнішні й внутрішні фактори розвитку суспільства. Залишається сподіватись, що можливості
демократичного вирішення суспільно-економічних
проблем будуть поступово збільшуватись, громадянське суспільство все більше буде вкорінюватись
і зміцнюватись у просторі відповідальної свободи.
Основи для цього на рівні культурних форм свідомості ще залишаються. Однак на рівні державних
інститутів, ідеології, політичних стратегій бракує
фаховості, компетентності й рівня бачення нових
викликів перед Україною.
У політичному житті все меншого значення набувають моральні цінності. Однак варто
пам’ятати, що порушення етики в політиці може
допомогти здобути певні переваги на історично
короткий період, але в цілому програють перспективи демократії і країни. Відомий український дослідник С. Л. Катаєв слушно вказує на наростаючий вплив нелегітимних, нелегальних компонентів
влади в соціокультурному просторі країни. Те, що
в народній свідомості сприймається як мафія, яка
є проявом віртуальної складової політичної влади
(Катаєв, 2006, c. 102). Ці структури існують паралельно до легітимних форм державних інститутів,
про них майже немає інформації в ЗМІ, але часто
саме там приймаються рішення, які визначають
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шляхи й координати розвитку країни. Зовні це прикривається псевдодемократичними процедурами
й імітацією бурхливої діяльності органів влади та
правопорядку. Їхня кількість зростає, але дезорієнтація і відсутність порядку посилюються.
Наростають відчуття тривоги, непевності й
розчарування. Особливо сильно це відчувається
в сучасних умовах. Властивостями нової соціокультурної реальності, яка постійно повторюється,
можна назвати:
1. Укорінення хаосу в зразках поведінки й
нормах — це прояв постмодерну в соціальній сфері, для якого характерна реконструкція, децентровість, відсутність об’єднуючої ідеології.
2. Хаос в суспільстві маскується під порядок,
тому що природа суспільства передбачає прагнення до інституалізації, закріплення в стійких нормах
і зразках поведінки й відносин. Способом маскування може бути упорядкованість за допомогою
бюрократичних процедур.
3. Хаос породжується впровадженням упорядкованої структури в далеке середовище (наприклад, прагненням бездумно копіювати західні
стандарти в українську політичну й економічну
системи).
4. Правовий нігілізм, що виявляється в неповазі до закону, невиконанні судових рішень, у вибірковому застосуванні права. Це сприймається психологічно як безправ’я, тобто хаос у правовій сфері.
5. Відбувається своєрідна інституалізація хаосу, формою якої є використання корупційних схем
для забезпечення порядку. Особливість інституалізації хаосу полягає в тому, що ефективність роботи системи залежить від дотримання норм хаосу.
Виходить парадокс: хаос набуває впорядкованої
форми, як вірус в організмі. Від того стає ще більш
закамуфльованим і укоріненим.
6. Ідеологічний і світоглядний плюралізм,
витонченість аргументації політичних агітаторів з
різних політичних сил призведуть до деідеологізації і примітивізації політичної ідеології.
7. Хаос соціальної структури, невизначеність
соціальних статусів і критеріїв їхнього вирізнення.
Звідси виникає криза соціальної й політичної ідентифікації.
8. Компенсаторними механізмами, що заміщають ослаблені соціальні й політичні інститути,
є мережі. Мережне суспільство характеризується
горизонтальними структурами, утвореними Інтер-

нетом, господарськими й родинними зв’язками. У
мережах циркулюють товари, послуги й інформація. Включеність у мережі зм’якшує аномію, тому
що дає змогу орієнтуватися в умовах соціального
хаосу (Катаєв, 2006, с. 104–105).
Отже, у сучасному українському суспільстві,
яке протягом тривалого часу переживає перехідний період трансформаційних змін, поєднуються
елементи різних епох та історичних форм: стійкі
утворення соціалістичної культури, давні архетипи
етнічної культурної свідомості, нові форми сучасного українського художньо-естетичного освоєння дійсності, явища західної масової культури в
різних варіантах , глобальні інформаційні потоки
комерційної культури різної якості, інтенсивні проникнення російськомовної культури з багатоманітною соціальною роллю (від примітивної пропаганди сусідньої держави до патріотично налаштованих проукраїнських теле- і радіоканалів) та інше.
Цікавий парадокс помітив І. Дзюба, який уважає,
що часто радянський варіант псевдокультури ніс
у собі більший гуманістичний потенціал, ніж комерційні форми сучасної глобальної культурної індустрії (Єрмоленко, 2007). Цей контекст потрібно
враховувати під час аналізу причин регіональних
рухів і практичній реалізації культурної політики
української держави.
На думку Н. П. Гедікової,

«складнощі, що виникають у процесі самопізнання і самовизначення, пов’язані з проблемою мікро- й макросоціальної самоідентифікації, що активізувалася на нинішньому
етапі розвитку, ускладнені тим, що з одного
боку, він здійснюється без сприйняття особливостей власної історії, базових засад української культури, за наявності непевності в питанні стратегічної перспективи її розвитку, яка
утвердилася у свідомості більшості населення
країни. З іншого боку, без глибокого вивчення
чинників успішного розвитку низки країн Європи, усвідомлення того, що їхній суспільний
прогрес разом з іншими чинниками перш за
все пов’язаний з тим, що вони мають свою традиційну систему цінностей та інтересів» (Гедікова, 2008, с. 50).
Існує думка про ціннісний дисонанс між Україною і ЄС, навіть ціннісну аномію, наслідком чого
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стала ніби то нездатність українців додержуватися
імперативів свободи, демократії, солідарності, дотримання прав людини, верховенства права, соціальної відповідальності та інше (Лысюк). З таким
висновком можна погодитися лише частково. Сотні
тисяч українців досить успішно себе реалізують в
умовах європейської демократії. Саме ці цінності
стали головними вимогами до влади з боку громадянського суспільства, тому радше можна говорити
про смислове відторгнення європейських стандартів з боку значної частини правлячого політичного
класу, який убачає в європейській системі координат серйозну загрозу для своєї абсолютної влади.
У цьому контексті досить слушно зазначається дослідниками, що

«основна проблема, обумовлююча складності, суперечності й невизначеності в соціокультурній сфері, полягає в політиці, здійснюваній державою і політичною елітою в ній, і в
ставленні до неї. Фундаментальні основи національних інтересів, пріоритетів, сенсів та
ідеалів закладені у власній історії і культурі»
(Гедікова, 2008).
Це не завжди усвідомлюють самі українці, але
добре знають люди, які прагнуть не допустити перемоги українських національних інтересів та цінностей.
На думку О. Корнієвського, правляча верхівка
України здебільшого не намагалася встановити надійної комунікації з громадськістю, не брала до ува-

ги інтереси, запити, оцінки, думки, настрої, самопочуття людей, що позбавляло її можливості виробити адекватні політичні дії, віддаляло від народних
мас, породжувало їхнє незадоволення і недовіру
до влади (Корнієвський, 2014, c. 117). С. Опрятний
уважає, що Україна створила два елітарних потоки, які функціонують паралельно й по черзі виступають то в ролі влади, то в ролі опозиції. Це дало
змогу перетворити «політику цінностей» на «політику інтересів» правлячого класу. По суті, держава приватизована конгломератом підприємців, які
отримали владу за знайомством, й адміністративно-номенклатурних кадрів. Політика та ідеологія в
урегулюванні суспільних відносин у цьому випадку
слабко проглядаються, а так звані політичні суперечності паралельно існуючих елітних кіл насправді
виявляються лише «сімейними» суперечками вищих верств суспільства (Опрятний, 2011, c. 94).
Отже, майбутні позитивні зрушення в країні
можливі на основі глибокого й системного вивчення особливостей її ментальних традицій. Питання
ідентичності набувають визначального характеру. Соціокультурна реальність України видається
мозаїчним поєднанням різних елементів власної і
світових цивілізаційних систем. На часі послідовно й цілеспрямовано вносити порядок та організованість в усі сфери життєдіяльності суспільства.
Значну роль у цьому відіграє політична еліта, яка
повинна стати такою за своїми фаховими й моральними характеристиками. Перехід до зрілої демократії можливий лише на фундаменті культури й
відповідальності.
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Шостак Виктор Михайлович
Новая социокультурная реальность Украины и мира: особенности и дальнейшие перспективы
Аннотация. В статье описывается феномен идентичности и ее проявления в глобализированном мире. Делается попытка определить особенности поиска культурных архетипов в контексте региональной специфики мира и
украинских реалий в частности. Отмечается глубинная роль культуры в современных модернизационных процессах.
Анализируются основные элементы трансформационных изменений в украинском обществе и координаты новой
социокультурной реальности. Отдельно отмечается роль и значении правящего класса в проведении социокультурных преобразований.
Будущие положительные сдвиги в стране возможны на основе глубокого и системного изучения особенностей
ее ментальных традиций. Вопрос идентичности приобретает определяющий характер. Социокультурная реальность
Украины выявляется мозаичным сочетанием различных элементов собственной и мировых цивилизационных систем. Актуально последовательно и целенаправленно вносит порядок и организованность во все сферы жизнедеятельности общества. Значительную роль в этом играет политическая элита, которая должна стать такой по своим
профессиональным и моральным характеристикам. Переход к зрелой демократии возможен лишь на фундаменте
культуры и ответственности.
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Viktor Shostak
New socio-cultural reality of Ukraine and the world: features and future prospects
Abstract. The article describes the phenomenon of identity and its manifestations in a globalized world. It attempts to
determine the features of the search for cultural archetypes in the context of the regional specifics of the world and Ukrainian
realities in particular. The study emphasizes the deep role of culture in modern modernization processes. The main elements
of transformational changes in Ukrainian society and the coordinates of the new socio-cultural reality are analyzed. The role
and importance of the ruling class in carrying out socio-cultural transformations are especially emphasized.
Future positive changes in the country are possible on the basis of a deep and systematic study of the peculiarities of
its mental traditions. Issues of identity become decisive. Socio-cultural reality of Ukraine seems to be a mosaic combination
of different elements of its own and world civilization systems. It is time to consistently and purposefully bring order and
sequence to all spheres of society. A significant role in this is played by the political elite, which should become the one in
its professional and moral characteristics. The transition to a mature democracy is possible only on the basis of culture and
responsibility.
Keywords: globalization, identity, national archetypes, socio-cultural space, transformational changes, elite, moral
values, cultural priorities.  
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Анотація. Визначені пріоритети для створення комфортного
середовища в музеях як базової основи музейної комунікації. Pозроблені основні принципи створення зони комфорту як основи для музейного спілкування. Застосовано методи аналізу, синтезу та творчих
узагальнень емпіричного матеріалу. В українському музеєзнавстві
започатковано аналіз комфорту в музеї як базової основи музейної
комунікації. Зазначається, що сучасний відвідувач давно перестав
бути пасивним спостерігачем, він займає чітку позицію стосовно до
традиційних функцій музею і до сфери музейних послуг. Відносини
музею та відвідувача продовжують розвиватися в бік зростання ролі
останнього. Відкритість музею відвідувачеві повинна реалізовуватися на всіх рівнях музейної діяльності: від розвитку інфраструктури до перегляду концепцій постійної експозиції музею. Створення
оновленого, привабливого, комфортного середовища в музеях вимагає серйозних змін, нововведень, експериментів. У зв’язку з цим виникне необхідність поглиблювати взаємодію з відвідувачем не тільки
на формальному рівні, але розвивати взаємну комунікацію і участь
відвідувачів в спеціальних програмах, дискусіях та інших музейних
заходах, що спричинить за собою збільшення часу, проведеного в
музеї.
Ключові слова: музей, музеєзнавство, музейна діяльність, музейна комунікація, комфорт у музеї.

Постановка проблеми. Актуальність пильної уваги до
проблеми створення комфортного середовища як основи
ефективності музейної комунікації особливо підсилюється в
часі радикальних змін у розумінні специфіки функціонування
музею в сучасному соціумі. Так, на сьогодні на музей покладаються функції «соціокультурного інституту, покликаного
вирішувати певні завдання пошуку світоглядних та інтелектуальних орієнтирів адаптації людини в сучасному швидко мінливому світі» (Сошнікова, 2012, с. 1). У процесі переходу від
виконання однієї соціокультурної функції до іншої музеї змушені переорієнтовуватись щодо основних пріоритетів своєї
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діяльності, а це зумовлює необхідність теоретично
осмислити та здійснити всебічний аналіз напрямку
трансформації музейного середовища як осередку
створення різнопланових соціокультурних комунікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базовими для дослідження феномену музейної комунікації є праці Ч. Дженкса, Я. Долака, Д. Камерона,
М. Маклюена, М. Федорова, К. Хадсона, Л. Худякової, Ф. Шміта. У дослідженнях цих авторів
аналізуються проблеми створення різнопланових
каналів музейної комунікації, підкреслюється їхня
базова роль у функціонуванні музею як сучасної
соціокультурної інституції.
Мета — визначення пріоритетів для створення комфортного середовища в музеях як базової
основи музейної комунікації.
Виклад основного матеріалу. Музей як соціокультурний та історичний феномен завжди був відображенням накопиченої культурної спадщини в
найбільш значущих матеріальних формах, що визначало специфіку його моделей і типів, а також
способів інтелектуального розкриття смислових
ознак його колекцій. Початкове розуміння музею
як колекцій артефактів старожитностей і рідкостей змінилося низкою визначень, які намагаються
охопити всю складність та багатомірність феномена сучасного музею. У прийнятому 2006 р. Міжнародною радою музеїв (англ. International Council
of Museums, скор. англ. ICOM) «Кодексі музейної
етики ІКОМ» дане таке визначення музею:

гають і експонують першоджерела або оригінали,
тобто ті памʼятки, які безпосередньо повʼязані з
розвитком природи, життям людського суспільства.
Друга особливість музеїв полягає в тому, що
вони працюють над дуже різнорідними першоджерелами — використовують геологічні, ботанічні,
палеонтологічні, зоологічні, антропологічні та інші
природні колекції, памʼятки матеріальної культури
(знаряддя праці, інструменти, ремісничі вироби,
зброю, предмети побуту тощо), памʼятники духовної культури (твори живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва та ін.), а також рукописні та друковані документи, книги.
Третьою особливістю музеїв є те, що вони використовують свої фонди для популяризації першоджерел — показу їх у експозиційних залах, на
спеціальних виставках, за допомогою екскурсій,
лекцій або інших видів інформування.
Найважливіший критерій під час відбору того
чи іншого предмета для збереження — це «репрезентативність», що складається зі «свідоцтва» й
«документальності». З одного боку — цінність автентичного свідоцтва, з іншого — виразність предметів у комунікативному контексті. Як додатковий
критерій відбору для збереження предмета виступає «достовірність».
Згідно з концепцією М. Ф. Федорова,

«Музей — некомерційна установа на постійній основі, що діє на благо суспільства та
його прогресу, відкрита для публіки, яка придбаває, зберігає, досліджує, пропагує і експонує — у цілях навчання, освіти й задоволення — матеріальні та нематеріальні свідоцтва
людини та навколишнього середовища» (Кодекс, 2006).

«музей у сенсі древніх (від яких ми й запозичили цю установу) є собор учених; його діяльність є дослідження. Але в цьому визначенні й полягало безсилля музею; цим визначенням він сам собі поставив перепони для розповсюдження власної діяльності. Тому музей і в
християнському світі залишився язичницьким:
він однаково обмежив себе й за обсягом, і за
змістом, так як дослідження стало абстрактним, шкільним і сам музей-собор залишився
замкнутою школою, станом» (Федоров, 1995,
с. 377).

Новації в музейній практиці, що почалися в
другій половині XX ст., сприяли формуванню концепції музею як цілком самостійного способу моделювання різних феноменів соціальної історії та
культури, що містить великі інформаційні, пізнавальні та комунікативні можливості.
Перша, найголовніша особливість музеїв полягає в тому, що вони збирають, вивчають, збері-

Утім, XX ст. призвело до розчарування в ідеях, сформульованих у межах проєкту Просвітництва, що забезпечують музей майже сакральною
місією — бути новим храмом нової громадської
релігії. Але, тим не менш, у століття технічної відтворюваності творів мистецтва, віртуалізації і симуляції, люди продовжують приходити до музею
в пошуках оригіналів — тобто того, що є унікаль-
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ним і наділене буттям, що дає відчуття чогось незмінного й укоріненого. Специфічним способом
моделювання феноменів історії, культури, природи в різних типах і видах музеїв виступає музейна
експозиція, що не заважає їй залишатися носієм
конкретної інформації і специфічним каналом комунікації. Для сучасної людини, котра живе у світі
копій і симулякрів, значення символів культури як
твердих орієнтирів серед загальної мінливості не
зменшилося, а, навпаки, ще більше зросло. Таким
чином, музей як соціокультурний інститут, який
демонструє предмети-оригінали, відповідає на духовний запит дезорієнтованого суб’єкта.
Рубіж століть позначив суперечливе протікання багатьох політичних, економічних та соціальнокультурних процесів. Культурні традиції, що здавалися непорушними, виявили тенденцію до стрімких змін, а деякі звичні кластери суспільства, що
мали всі ознаки фундаментальних цінностей, були
підпорядковані ідеям тотального перетворення.
Серйозні трансформації не обійшли стороною і музей — класичну установу новоєвропейської реальності. В останні десятиліття світ переживає те, що
в засобах масової інформації прийнято називати
музейним бумом. Усе більшого поширення набуває
абсолютно новий погляд на те, яким повинен бути
успішний музей, котрий би відповідав духовним
потребам сучасного суспільства. Квазі-релігійна
роль музею — світського храму, відтепер вступає
в конфлікт з іншою функцією музею як місця розваги для всієї родини.
Критерієм успішності установи культури служать споживчі сигнали про якість проведеного в
ній дозвілля. Музей є громадською інституцією,
зобовʼязаною своїм походженням різним чинникам і серед інших — наявності дозвілля. Новий
просвітницький контекст музейної діяльності
може цілком задовольнити суспільний запит у
наданні розваги як найпершої потреби сучасної
людини. Те, що відбувається що сьогодні (злиття культури з розвагою), призводить не тільки до
масовості споживання культурного продукту, але
в такій самій мірі до неминучого одухотворення
розваги. Сучасний музей, орієнтуючись на масовість споживання культурного продукту, іде назустріч мільйонам відвідувачів, що виявляється як
в архітектурних рішеннях та інфраструктурі, так
і в його експозиційній діяльності (Худякова, 2010,
с. 14).

В. Д. Патрушев визначає дозвілля як «сукупність видів діяльності, призначених для задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб
людей у вільний час» (Иванов, 2003, с. 295). Якщо
спочатку категорія «вільного часу» мала ширший
зміст і ототожнювалася з неробочим часом у цілому, то в наш час під дозвіллям розуміється лише
та частина цього часу, яка залишається за вирахуванням з нього всіх необхідних, непорушних
витрат (сон, догляд за дітьми, заняття домашнім
господарством тощо), тобто виявляється вільною
в строгому сенсі цього слова. У структурі дозвілля відвідування музеїв відноситься до групи видів
діяльності, спрямованих на споживання культурних цінностей (сюди ж входять читання, перегляд
телепередач, відвідування театрів, культурно-дозвіллєвих центрів тощо). Якщо розглядати дозвілля зі змістовного боку, то відвідування музею має
високий потенціал для формування духовності,
морального самовдосконалення, емоційного збагачення. Показниками ефективності проведення
дозвілля в музейному середовищі є досугова активність, задоволеність відвідувача, рекреаційний
ефект. Туристська поїздка, відвідування музею як
види дозвільної діяльності служать відпочинку та
розвитку особистості, задовольняють пізнавальні,
емоційні, естетичні та інші потреби людини. Музей на інституціональному рівні створює атмосферу, у якій відвідувач може відійти від негативного
аспекту повсякденності з її негараздами та побутовими проблемами.
У музейних аудиторіях реалізуються найбільш
важливі соціокультурні функції дозвілля:
‒ розвиток, духовне вдосконалення;
‒ рекреація, відновлення фізичних та духовних сил, релаксація, зняття психологічної напруги;
‒ розвага як особливий рід дозвіллєвих занять.
Сучасна музейна діяльність є дозвіллям нового типу: вона формується в умовах індустріалізму,
урбанізації, масової культури, під впливом ЗМІ.
Сприятливим фактором для розвитку стає концентрація вільного для дозвілля часу в кінці робочого
дня, робочого тижня, періоду відпусток. Сучасні
пропозиції щодо проведення дозвілля в музейних
установ різноманітні, не несуть ідеологічного підґрунтя.
Специфіка організації дозвільної діяльності
музейних відвідувачів, залежить від низки факторів:
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‒ типу, профілю музею, його моделі та визначених нею функцій;
‒ від діяльності керівника та колективу музею;
‒ від якості музейного продукту, його пізнавального, емоційного, духовно-морального потенціалу;
‒ від стилю комунікації, пропонованого в
межах музейної взаємодії між співробітниками та
відвідувачами;
‒ від органічності використання синтетичного характеру музейної дозвільної діяльності, оптимальності поєднання пізнавальних, ціннісно-орієнтаційних, комунікативних та творчих компонентів.
Усі форми культурно-освітньої діяльності музеїв орієнтовані на створення умов для організації
повноцінного дозвілля. Однак у цьому спектрі,
разом з традиційними формами (екскурсія, консультація фахівця, лекція), практикуються нові —
клубні форми музейної роботи, які визначаються
сучасною комунікативною моделлю та забезпечують реалізацію нової ролі музею в суспільстві. У
клубній діяльності відвідувачі задовольняють потребу в неформальному спілкуванні, дефіцит якого
є однією з актуальних сучасних проблем. Музейний клуб — це обʼєднання на музейному майданчику конкретних груп музейної аудиторії на основі
загального інтересу до духовної та матеріальної
спадщини, до памʼятників історії, культури, природи, що зберігаються музеєм. Характерними рисами
музейного клубу є такі:
‒ певна, відносно стабільна аудиторія;
‒ чітка програма, розрахована, як правило, на
2–3 роки;
‒ структура програми передбачає пленарні та
секційні заняття, а також інші форми проведення
дозвілля — вечори, відвідування театрів, виставок;
‒ самодіяльний характер організації роботи,
за якого музейний працівник є не керівником, а куратором.
Останніми роками набувають популярності
музейні свята. Музейне свято є комплексною формою культурно-освітньої діяльності, яка містить
такі елементи, як театралізована вистава, екскурсії,
«Місто майстрів» (демонстрація техніки виготовлення традиційного начиння майстрами народних
промислів), ярмарки, вечори, виставки, обʼєднані
спільною тематикою. Підготовка програми й проведення свята є результатом спільної творчості

музею, інших закладів культури, структур місцевої влади, громадських організацій, місцевого населення тощо. Серед відвідувачів музею великим
попитом користуються фольклорно-етнографічні
музейні свята під відкритим небом, у які включені
елементи нематеріальної культурної спадщини: обряди, ритуали тощо. Залучення до народних витоків зацікавлює відвідувачів музею. Тенденція звернення до етнографічного спадщини є відповіддю
на негативні прояви процесів глобалізації та урбанізації, які проявляються в нівелюванні етнокультурних особливостей, утраті етнічної своєрідності.
У клубних формах роботи й у музейних святах
реалізуються інтерактивні методики, що дозволяють долучати до дії музейну аудиторію, зробити
музейного відвідувача учасником подій, що відбуваються в просторі музею. Відвідування музеїв, як і
інші соціокультурні практики (клубна, бібліотечна,
паркова тощо), є «самоцінним» видом діяльності,
органічним компонентом повсякденної культури,
що задовольняє потреби людини у відпочинку, релаксації, розвагах, нових враженнях, саморозвитку.
Організовуючи музейну діяльність, співробітники музею мають, насамперед, засновуватися на
тому принципі, що організовані ними музейні заходи та експозиції повинні зацікавлювати відвідувачів, а музейна діяльність має бути розрекламована.
Останніми роками співробітники різних світових
музеїв провели багато маркетингових кампаній для
того, щоб створити потужну рекламу своїм музеям і досягли в цьому значних успіхів: найрізноманітніші категорії населення масово відвідують не
тільки прославлені музеї мегаполісів, але й музеї
невеликих населених пунктів. Але, водночас, для
розвитку музейної комунікації зроблене далеко не
все, що можна зробити.
У ситуації сучасного розвитку сфери культури як креативної індустрії мова йде не просто про
відвідувача музею, а (висловлюючись у дусі мови
маркетингу) про клієнта, а отже, якість прийому
визначає рівень задоволення відвідувача наданими
йому послугами та, відповідно, посилює імовірність того, що він сам повернеться до музею, приведе з собою друзів та родичів або порекомендує
іншим відвідати цей музей.
Жодна якісна експозиція не здатна подолати
те негативне враження, яке на відвідувача справить
погане ставлення до нього, наприклад, грубість обслуговуючого персоналу (охоронців, касирів, до-
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глядачів), некоректна поведінка наукових працівників та екскурсоводів, загальне нехтування інтересами гостей.
Важливе значення має також розпорядок роботи музею. Звичайно, схема «роботи до останнього
відвідувача», яка застосовується у функціонуванні
деяких розважальних закладів, не підходить для
музею. Проте необхідно шукати якийсь компромісний варіант, який дозволить уникнути ситуацій,
коли в кінці робочого дня співробітники жорстко
«видавлюють» відвідувачів з експозиції. До загальних проблем можна віднести й відсутність місць
для сидіння, не кажучи вже про обладнані місця
відпочинку для відвідувачів зі столиками, місцями
для дитячих колясок, кулерами з питною водою, а
можливо, навіть вендинговими апаратами з продажу кави, шоколаду, печива й іншого.
Сучасний музей усе більше набуває рис
атракціону. Це виражається як у вигляді будівель,
спроєктованих під потреби нових музеїв, в особливостях сучасних експозицій, так і в різноманітних формах музейної активності, а також кількості
та якості супутніх послуг. Нові музейні будинки
(якщо вони не є памʼятками історико-культурної
спадщини) з вмістилища експозиційних предметів
самі перетворюються на об’єкти експозиції.
Оскільки світ уже давно живе у віртуальній реальності цифрових технологій, музей з готовністю
немов переніс себе туди, подвоїв свою унікальність
електронною копією. І мова часто йде не просто
про музейний сайт із зазначенням годин роботи й
можливістю купити квитки за попереднім записом:
у цьому інформаційному компʼютерному просторі
зʼявляється двійник музею, його репродукційна копія. У самому музеї зали насичуються інтерактивними екранами, стендами, мультимедіа-кіосками
та іншим обладнанням. Додаткові сервіси, такі як
тематичне кафе, кінозал, дитяча кімната, дозволяють музеям стати альтернативою іншим місцям
проведення дозвілля. Зараз важливо не намагатися
наповнити музеї шедеврами, а шукати й розвивати
нові види та форми культурної діяльності (Дженкс,
2000, с. 5).
Ще Ф. І. Шміт описав таку цікаву тенденцію:

«Є країни, де музейний «промисел» пишно процвітає, і є міста, які живляться від музеїв. Такою країною дуже недавно була (а може
бути — і по цю пору залишається) Італія. Що-

річно туди тягнуться тисячі й тисячі мандрівників. Звичайно, не можна заперечувати, що
головною принадою служать сонце, небо, гори
та море Італії, уся та краса природи, яка освіжає й відроджує тіло й душу чужинця. Але,
поряд з природою, ваблять до Італії культурну людину й ті незліченні скарби античного,
середньовічного й нового мистецтв, якими
переповнені Венеція, Флоренція, Сієна, Рим,
Неаполь та багато інших італійських міст.
Натовпами проходять іноземці залами італійських музеїв і проводять там години та години,
які можна було б використати на чудові прогулянки по місту або за місто. Хто спостерігав
за відвідувачами італійських музеїв, хто слухав їхні розмови, хто звертав увагу на ту нестерпну дурницю, яку несуть за скромний «на
чай» самозвані «чічероне», хто був свідком тих
глибоко-байдужих «захоплень», якими нещасні туристи вітають твори мистецтва, зірочками
відмічені, як найбільш чудові, у популярних
друкованих путівниках, — той повинен поставити собі питання, навіщо всі ці люди, яким
дуже мало справи до музейних скарбів, і які
дуже мало, у масі, підготовлені для сприйняття
цих музейних скарбів, бродять усе-таки музеями? І відповідь може бути тільки одна: та тому,
що — грубо кажучи — про всі музейні експонати пущена така реклама, від якої нікуди не
дінешся! «Треба» побувати в Італії, а буваючи
в Італії — «треба» обійти музеї та подивитися
все те, що в друкованих путівниках зазначене
зірочками, бо вдома засміють, якщо не подивитися і не захоплюватися: відвідування музеїв
стало в туристському побуті своєрідною повинністю, яку відбувають навіть ті, кому цього
зовсім не хочеться» (Шмит, 1929, с. 81–84).
Уславлені музеї великих культурних центрів,
мегаполісів, які постійно відвідують потоки туристів, імовірніше, будуть залишатися у своєму незмінному вигляді з постійними експозиціями, експонати яких ніяк не можливо переглянути за одне
відвідування музейних залів і які, тим не менш,
оглядаються туристами саме за одне відвідування
музею. Утім, зараз мова йде не про проблему туристичного огляду колекцій шедеврів у крупних
містах, а про музейну комунікацію в музеях з постійною авдиторією.
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Середньостатистична публіка, що відвідує музеї, зазвичай, є дуже нерозбірливою у своїх пошуках «того, що цікаво». Щоб переконатися в цьому,
досить для порівняння відвідати крупний державний музей з його науково обґрунтованою експозицією, що містить численні предмети-оригінали, а
потім піти, скажімо, у приватний музей воскових
фігур, відкритий його власником з метою отримання комерційного прибутку, аби переконатися, що
симпатії публіки у своїй масі аж ніяк не на боці
державного музею з його оригінальними експонатами, а на боці цього розважального паноптикуму.
Чому так відбувається? Справа в тому, що, як зазначає І. Ф. Шміт,

«власники паноптикуму піклуються про
свою публіку: покажуть і портрет нової модної
знаменитості — поета, винахідника, кулачного
бійця, державного діяча, покажуть і сенсаційного кримінального злочинця, і тут же нададуть галерею знаменитих красунь від Семіраміди до гаремної султанші, кабінет тортур зі
всіма приладами середньовічної катівні, «анатомічний» кабінет зі своїми секретами тощо»
(Шмит, 1929, с. 81).
Ці суто комерційні акції повною мірою заявили про себе у виставках типу «виставка-блокбастер», «торговий центр» та «картина на мільйон доларів», виводячи на перший план грошову вартість
шедевра. Такий експонат, що грає на пристрасті до
багатства, гарантовано забезпечує ажіотаж навколо нього заворожених ціною відвідувачів музею.
Обурення з приводу гри комерсантів від культури
на споживацьких інстинктах нічого не дасть, тож
за створення каналів музейної комунікації треба діяти з врахуванням особливості менталітету сучасної публіки. Держава витрачає кошти на утримання
музеїв не для того, щоб вони перетворились на кулуарні клуби, які відвідують винятково поодинокі
рафіновані ентузіасти, а для того, аби вони були
тими соціокультурними інституціями, які б у потрібному для держави напрямку охоплювали своїми суспільно-освітніми заходами широкі верстви
населення.
Будь-який відвідувач іде до музею не тільки за
новими знаннями, але й за новими враженнями, на
які можуть мати вирішальний вплив не шедеври з
експозиції або архітектура музейної будівлі, а, ска-

жімо, черствий сендвіч у музейному кафе або грубе
обслуговування в гардеробі. Тому особливо важливо, щоб у всіх випадках спілкування з музейними
співробітникам — від моменту телефонного дзвінка в музей з метою уточнити розклад виставки й
до моменту виходу з будівлі — відвідувач відчував
увагу й турботу працівників!
Співробітники музею повинні розуміти, як
організувати процес узаємодії з відвідувачем, щоб
той залишився задоволений і прийшов знову або
порадив музей своїм друзям і родичам. Однак, важливо пам’ятати, що сприйняття фахівцями образу
музею і погляд з боку — не одне і те саме. Необхідно частіше спілкуватися зі своїми відвідувачами,
усебічно вивчаючи їхні потреби, виявляючи очікування, отримуючи й аналізуючи зворотний зв’язок,
спостерігати за процесом спілкування персоналу з
відвідувачами. Пильну увагу варто приділяти збору
та обробці негативних відгуків. На основі внутрішньої аналітики в кожній установі має бути розроблена та впроваджена система управління якістю
обслуговування, яка покликана забезпечувати формування позитивного іміджу музею та його трансляцію на відвідувачів. Головна мета створення
стійкої системи управління якістю обслуговування — закріпити в поведінці персоналу професійну
етику взаємин з відвідувачем. У результаті впровадження такої системи, орієнтованої на створення
у відвідувача позитивного сприйняття музейного
середовища як доброзичливого та комфортного,
музей значно виграє у виконанні своїх інформаційних, навчальних та рекреаційних функцій.
Про відвідувача потрібно подумати навіть не
тільки в системі експозиції, а й за меблювання.
Тим часом у багатьох музеях лавки для відпочинку
стоять у проходах, але не в самих експозиціях, або
ці лавки сконцентровані в спеціально відведеній
рекреаційній зоні. Година пішки по твердому підлоговому покриттю може знесилити навіть найвитривалішого користувача або туриста, який відвідує за день не один музей. Безумовно, сидіння може
бути відволікаючим чинником під час перегляду
шедеврів, погано вписуватися в естетичну концепцію музейного простору та створювати перешкоди для пересування відвідувачів або екскурсійних
груп. Крім того, у просторах невеликих музеїв просто немає можливості їх поставити. Але, якщо така
можливість існує, чому не дозволити вашим відвідувачам насолоджуватися експозицією або вистав-
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кою в комфортних умовах? Складно уявити собі
людину в музеї, яка негативно сприйме можливість
посидіти. А ось відвідувачів, які висловлюють невдоволення відсутністю такої можливості, буває
достатньо.
Людям властиво втомлюватися, відчувати голод і спрагу, особливо під час огляду масштабної
експозиції. Створюючи в музеї можливість угамувати ці прості потреби, ви робите ще один крок від
застарілої суворої наукової установи в напрямку до
більш гармонійної взаємодії з відвідувачами, які
прийшли провести в музеї своє дозвілля. Крім того,
чиста питна вода є одним з найбільш значущих чинників для гарного самопочуття будь-якої людини, у
тому числі й співробітника музею. Сучасні технології дозволяють створити зону кафе або вендінга
навіть у музеях з малою площею, що може відкрити несподівані можливості для збільшення привабливості установи. Функції хорошого музейного
кафе вкрай різноманітні. Його можна використовувати як додатковий офісний простір — місце зустрічей і переговорів, тимчасове робоче місце для
співробітників, оригінальний простір для неформатних заходів, так і як інструмент для залучення
випадкового відвідувача. Будучи прикордонною
зоною між вулицею і музеєм, кафе може зняти не
тільки музейну втому, а й «музеєпереляк». Нарешті
воно, очевидно, вплине на розмір позабюджетного
фінансування музею.
Висновки. Підсумовуючи, варто наголосити,
що сучасний відвідувач давно перестав бути па-

сивним спостерігачем, він займає чітку позицію
стосовно до традиційних функцій музею і до сфери музейних послуг. Відносини музею та відвідувача продовжують розвиватися в бік зростання ролі
останнього. Відкритість музею відвідувачеві повинна реалізовуватися на всіх рівнях музейної діяльності: від розвитку інфраструктури до перегляду
концепцій постійної експозиції музею. У зв’язку
з цим виникне необхідність поглиблювати взаємодію з відвідувачем не тільки на формальному
рівні, але розвивати взаємну комунікацію і участь
відвідувачів у спеціальних програмах, дискусіях
та інших музейних заходах, що спричинить за собою збільшення часу, проведеного в музеї. Активні
відвідувачі охоче йдуть на діалог з музеєм, готові
представляти та аргументувати свою позицію з
приводу актуальності музейних сервісів, особливостей роботи персоналу, легітимності правил та
заборон, уведених в установах. Створення оновленого, привабливого, комфортного середовища в
музеях вимагає серйозних змін, нововведень, експериментів. Будь-які нововведення, навіть найсміливіші ідеї, варті того, щоб апробувати їх у музейному просторі за умови, що вони не несуть загрози
для збереження об’єктів історико-культурної спадщини й не ставлять під удар безпеку відвідувачів та
співробітників.
Перспективи подальших досліджень. У наступних публікаціях планується розкрити специфіку музейної комунікації в музеях невеликих населених пунктів.
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Сошников Андрей Александрович, Иващенко Ольга Васильевна
Создание комфортной среды как основы эффективности музейной коммуникации
Аннотация. Определены приоритеты для создания комфортной среды в музеях как базовой основы музейной коммуникации. Разработаны основные принципы создания зоны комфорта как основы для музейного общения.
Применены методы анализа, синтеза и творческих обобщений эмпирического материала. В украинском музееведении начат анализ комфорта в музее как базовой основы музейной коммуникации. Отмечается, что современный
посетитель давно перестал быть пассивным наблюдателем, он занимает четкую позицию по отношению и к
традиционным функциям музея, и к сфере музейных услуг. Отношения музея и посетителя продолжают развиваться
в сторону увеличения роли последнего. Открытость музея посетителю должна реализовываться на всех уровнях
музейной деятельности: от развития инфраструктуры к пересмотру концепций постоянной экспозиции музея. Создание обновленной, привлекательной, комфортной среды в музеях требует серьезных изменений, нововведений,
экспериментов. В связи с этим возникнет необходимость углублять взаимодействие с посетителем не только на
формальном уровне, но развивать взаимную коммуникацию и участие посетителей в специальных программах, дискуссиях и других музейных мероприятиях, что повлечет за собой увеличение времени, проводимого в музее.
Ключевые слова: музей, музееведение, музейная деятельность, музейная коммуникация, комфорт в музее.

Andrii (Andrey) Soshnikov, Olha (Olga) Ivashchenko
Creating a comfortable environment as a basis of effectiveness of museum communication
Abstract. The article identifies priorities for creating a comfortable environment in museums as the basics of museum
communication. It develops basic principles of creating a comfort zone as the basics for museum communication. The
authors applied methods of analysis, synthesis and creative generalizations of empirical material.
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In Ukrainian museum studies, an analysis of comfortable being in the museum as the basics of museum communication
has been initiated. The authors note that the modern visitor has long ceased to be a passive observer, he takes a clear
position regarding both the traditional functions of the museum and the field of museum services. The relationship between
the museum and the visitor continues to develop toward the role increase of the latter. The openness of the museum to the
visitor should be implemented at all levels of museum activities: from the development of infrastructure to the revision of
the concepts of the museum's permanent exhibition. Creating a renewed, attractive, comfortable environment in museums
requires major changes, innovations, and experiments. In this regard, there will be a need to deepen interaction with the
visitor not only at the formal level but to develop mutual communication and participation of visitors in special programs,
discussions and other museum events, thus, increasing the time spent in the museum.
Keywords: museum, museology, museum activity, museum communication, comfort in a museum.
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Анотація. У статті досліджено проблематику, пов’язану з особливостями визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини, а також практичними аспектами, які її супроводжують.
Наголошено на тому, що включення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного або місцевого значення є свідченням його особливого статусу й повинно слугувати запорукою того, що держава в
особі уповноважених органів буде вживати всіх необхідних заходів
для його захисту та збереження.
Визначено й аргументовано, що той формат, у якому нині існує
Державний реєстр нерухомих пам’яток України є застарілим – його
сформовано без урахування наявного практичного досвіду, досягнень технологічного прогресу та життєвих реалій, обумовлених новими викликами сучасності.
Варто змінити окремі положення чинного Закону України «Про
охорону культурної спадщини», зокрема, у частині формування базового понятійного апарату пам’яткоохоронної сфери, а також порядку
оприлюднення інформації про державну реєстрацію об’єктів культурної спадщини.
З метою збереження відомостей Державного реєстру нерухомих пам’яток України варто скористатися сучасним програмним забезпеченням, адаптованим для означених потреб, а не послуговуватися винятково опцією архівування наявних текстових документів.
Ключові слова: Державний реєстр нерухомих пам’яток України, нерухома культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини,
пам’ятка національного значення, пам’ятка місцевого значення, охорона пам’яток.

Постановка проблеми. Культурна спадщина є сукупністю
надбань багатьох поколінь нашого народу, її різноманітний видовий склад характеризується винятковістю та унікальністю. З
огляду на це, втрата навіть незначної частини такого невідновлюваного скарбу може в перспективі мати вкрай негативний
вплив не лише на розвиток національної культурно-мистецької
сфери, виховання майбутніх поколінь українців, але й зашкодити іміджу нашої держави в контексті міжнародних культурних зв’язків та співпраці.
© Марина Міщенко, 2021
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Нині переважна частина нерухомих об’єктів
культурної спадщини перебуває в незадовільному стані, їх матеріально-технічна структура вкрай
вразлива до негативного впливу різноманітних
зовнішніх факторів (починаючи від несприятливих
погодних умов, неможливості вчасно вжити заходів
для їхньої реставрації, завершуючи деструктивною
діяльністю людей). Це обумовлено не лише такою
їхньою визначальною видовою рисою як нерухомість — неможливість вільно переміщувати такі
об’єкти в просторі без втрати ними відповідного
ступеню цінності та автентичності, а й сукупним
поєднанням багатьох інших обставин — поважний
вік більшості пам’яток, який сам по собі не сприяє
кращій збереженості, невжиття уповноваженими
особами необхідних охоронних заходів стосовно
конкретних об’єктів культурної спадщини, персональною недбалістю окремих осіб, у власності чи тимчасовому користуванні яких перебуває
пам’ятка тощо. Однак згідно з преамбулою до Закону України «Про охорону культурної спадщини»,

«об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, у межах її територіального моря та прилеглої зони, охороняються державою. Охорона об’єктів культурної
спадщини є одним із пріоритетних завдань
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (Про охорону культурної
спадщини, 2000).
Отже, обов’язок забезпечувати необхідний
і достатній рівень комплексних заходів з охорони
усіх складових культурної спадщини, яким офіційно присвоєно означений статус, першочергово
належить саме державі в особі уповноважених
органів. Означений контекст сприяє виникненню
вкрай важливих питань — чи відповідає наявний
юридичний механізм надання старожитностям статусу «об’єкт культурної спадщини», іншими словами їхній легалізації, новим умовам сучасності, чи
сприяє він належному інформуванню громадськості щодо змін у статусі пам’яток та їхній подальшій
участі в пам’яткоохоронній діяльності, яких заходів ужито посадовцями для впорядкування та наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток
України (далі — Реєстр), переведення в цифровий
формат не лише його публічної частини. Надання
виважених, науково обґрунтованих відповідей на

означені питання і становить у своїй сукупності
мету даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Варто зазначити, що питання легалізації складових
національної культурної спадщини, законодавчого забезпечення означеного процесу, а також практичної проблематики, яка з цим пов’язана й актуалізується в сучасному соціумі, не були належним
чином досліджені в культурологічному контексті.
Серед українських науковців, праці яких
були дотичними до питань державного обліку
об’єктів культурної спадщини — Акуленко В. І.,
Бадяк В. П., Вечерський В. В., Зараховський О. Є.,
Катаргіна Т. І., Кудерська Н. І., Кулакова Н. В., Мещеряков В. В., Мищак І. М., Принь О. В.
Так, у своєму дослідженні О. Є. Зараховський,
використавши порівняльно-історичний метод, зосередився саме на загальних питаннях — періодизації державного обліку українських нерухомих
об’єктів культурної спадщини, наявних у публічному просторі реєстрах пам’яток та проблематиці, яка
супроводжує таку реєстрацію в сучасних умовах.
Разом із цим проблемне поле, оприявлене в
цьому дослідженні, попередньо не було повною
мірою розкрите в межах наявних наукових публікацій з культурології та пам’яткознавства, а також інших суміжних сфер наукового знання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Питання, пов’язані з правовим статусом нерухомих об’єктів культурної спадщини є одними із визначальних у контексті забезпечення ефективності
пам’яткоохоронної сфери, оскільки лише за умови
наявності юридично підтвердженого охоронного
статусу, на об’єкт поширюється дія офіційних охоронних заходів і завдяки цьому він може виконувати роль ключового елемента суспільних відносин з
охорони пам’яток.
Водночас варто чітко розмежовувати той рівень захисту, якому можуть підлягати складові
культурної спадщини. Загалом він варіюється від
захисту на загальних засадах для тих об’єктів, які з
різних причин ще не «легалізовано» у відповідній
системі суспільних відносин, однак існує реальна
загроза їхнього пошкодження або й непоправної
втрати, до широкого спектру охоронних заходів у
межах дії норм чинного законодавства.
Перший рівень захисту, зокрема, оприявлюється в притягненні винних до відповідальності
за посягання на можливий об’єкт культурної спад-
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щини як будь-яке чуже майно, якому не притаманна унікальність. Це, зокрема, відповідальність за
кримінальні правопорушення для осіб, винних у
вчиненні крадіжки, умисного знищення або пошкодження майна, необережного знищення або пошкодження майна, а також адміністративна відповідальність за дрібне викрадення чужого майна.
У межах дії норм адміністративного та кримінального права наявний широкий варіативний перелік санкцій для притягнення до відповідальності
осіб, винних у свідомому та умисному посяганні
саме на об’єкти культурної спадщини та/або їхні
складові — порушення вимог законодавства про
охорону культурної спадщини; невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини; контрабанда культурних цінностей; незаконне привласнення особою знайденого
або чужого майна, що випадково опинилося в неї;
незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті
археологічної спадщини, знищення, руйнування
або пошкодження об’єктів культурної спадщини.
Попри те, що поняття «статус» переважно актуалізується саме під час вирішення дослідницьких завдань з аналізу суспільних відносин між різними видами суб’єктів та державою як сукупності
їхніх узаємних прав та обов’язків, однак у межах
означеного дослідження ідеться саме про поняття
«статус об’єкта культурної спадщини» як поєднання специфічних ознак, визначальних рис об’єкта,
які в сукупності характеризують його стан. Означена позиція походить від твердження — нерухомий
об’єкт без офіційного визнання його приналежності до культурної спадщини (розуміємо як відсутність чинного управлінського рішення, згідно
з яким об’єкту надається відповідний охоронний
статус) не підпадає під застосування спеціальних
охоронних заходів і не є базовою складовою діяльності, пов’язаної з охороною пам’яток.
Серед нормативно-правового забезпечення
пам’яткоохоронної діяльності визначальними в
питаннях статусу об’єктів культурної спадщини є
положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» (далі — Закон), Порядку визначення категорій пам’яток, затвердженого Постановою
Кабінету міністрів України від 22 травня 2019 року
(далі — Порядок) та Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року.
Так, змістовно-логічний аналіз тексту розділу

ІІІ Закону дав можливість визначити, що кожний
об’єкт, винятково за умови встановлення факту
його відповідності всім критеріям, наявність яких
визнана обов’язковою для об’єктів культурної
спадщини в чинному законодавстві, може набути такого статусу: пам’ятка культурної спадщини,
пам’ятка національного значення, пам’ятка місцевого значення, щойно виявлений об’єкт культурної
спадщини.
Виокремлення саме чотирьох вищеназваних
видів статусів для нерухомих об’єктів культурної
спадщини висновується саме з огляду на логічний
аналіз норм галузевого законодавства.
Так, у ст. 1 Закону законодавцем було, разом
з іншими, визначено поняття «об’єкт культурної
спадщини» та «пам’ятка культурної спадщини»,
водночас останнє подано як певний вид об’єкта
культурної спадщини, який занесено до Реєстру
або взято на державний облік до вирішення питання про його включення (невключення) до нього. А
також поняття «пам’ятка національного значення»
та «пам’ятка місцевого значення» безпосереднього
законодавством не визначені, у ч. 3 та ч. 4 Порядку лише перераховано власне ті ознаки, які у своїй
сукупності повинні бути притаманні об’єкту культурної спадщини для його занесення до Реєстру за
відповідною категорією.
Таким чином пам’ятка за визначенням є
об’єктом культурної спадщини (національного значення, місцевого значення або щойно виявленим),
однак не кожний об’єкт культурної спадщини є
пам’яткою і перебуває на державному обліку.
Навіть у самій назві та тексті Порядку йдеться
про те, що

«згідно з цим Порядком визначаються категорії пам’яток для внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» (Про затвердження
Порядку визначення категорій пам’яток, 2019).
Отже, висновується, що під час розробки тексту аналізованого документа спеціальне поняття «пам’ятка» за змістом переважно вживається
як пріоритетне над загальним «об’єкт культурної
спадщини», хоча безумовно є його складовою і не
може розглядатися відокремлено.
Стосовно щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, то означений статус характери-
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зується як «проміжний», оскільки об’єкт не може
постійно перебувати в ньому, це триває лише до
моменту вирішення уповноваженим органом питання про можливість його державної реєстрації як
пам’ятки за категорією національного або місцевого значення.
Відповідно до ст. 14 Закону та підрозділів
1–7 Розділу ІІ Порядку обліку об’єктів культурної
спадщини, матеріальним підтвердженням фату надання статусу «щойно виявлений об’єкт культурної
спадщини» є його включення до Переліку об’єктів
культурної спадщини. Відповідне управлінське рішення приймається у формі розпорядження голови
уповноваженого органу місцевої влади й підлягає
обов’язковому опублікуванню на офіційному інтернет-ресурсі (веб-сайті) уповноваженого органу
в день його ухвалення (Про затвердження Порядку
обліку об’єктів культурної спадщини, 2013).
Водночас у чинному пам’яткоохоронному
законодавстві відсутня обов’язкова вимога щодо
створення та функціонування загальнодержавного зведеного реєстру щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини, тому систематична робота в
означеному напрямку не проводиться. За потреби,
інформацію про об’єкти з таким статусом необхідно шукати в межах текстів управлінських рішень
з означених питань або на офіційних веб-сайтах
органів місцевої влади, які містять вибіркові дані
стосовно культурних надбань адміністративно-територіальних одиниць, які перебувають у їхньому
віданні.
Регулюючими документами не встановлено
конкретних часових меж для тривалості аналізованого «проміжного» статусу. Їх можна визначити
з огляду на ті терміни, які виділено Порядком для
розгляду подання про занесення об’єкта культурної
спадщини до Реєстру:
‒ за категорією національного значення —
постановою Кабінету Міністрів України протягом одного року (розуміємо як не більше одного
року — максимальний термін без вказівки на його
обов’язкову мінімальну тривалість, водночас механізм для продовження/зміни названого терміну в
законодавстві відсутній);
‒ за категорією місцевого значення — рішенням Міністерства культури та інформаційної
політики України протягом одного місяця (як і у
випадках стосовно пам’яток національного значення, розуміємо як не більше одного місяця — мак-

симальний термін без вказівки на його обов’язкову
мінімальну тривалість, без наявного механізму для
продовження/зміни названого терміну) за поданням
відповідних органів охорони культурної спадщини
або за поданням Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури, інших громадських
організацій, до статутних завдань яких належать
питання охорони культурної спадщини.
Важливою складовою процесу набуття нерухомим об’єктом культурної спадщини охоронного
статуту також є оприявлення в публічному просторі
інформації щодо прийняття означеного управлінського рішення стосовно нього уповноваженим
державним органом. Водночас визначальними її
рисами повинні бути доступність та відкритість не
лише для тих суб’єктів, на яких законодавством покладено обов’язок укладення охоронних договорів
на відповідні об’єкти культурної спадщини (до цієї
категорії належать особи, у власності або управлінні яких перебуває пам’ятка), але й для будь-яких
інших осіб, зокрема представників громадськості,
які виявляють зацікавленість до пам’яткоохоронної
справи.
Відповідно до положень чинного законодавства, матеріальним свідченнями того, що
об’єкту надано відповідний статус у системі
пам’яткоохоронних відносин і одночасно способами інформування громадськості про занесення
об’єктів культурної спадщини до Реєстру є:
‒ власне факт публікації відповідних даних
та, за потреби, подальша їхня зміна/доповнення;
‒ надання інформації, що міститься в Реєстрі,
у відповідь на запити зацікавлених осіб;
‒ установлення «міток» інформаційного характеру безпосередньо на об’єктах або в межах територій, де вони розташовані — охоронні дошки,
знаки, інші можливі, з огляду на вид, матеріальнотехнічний стан та складові об’єкта, інформаційні
написи, офіційні позначки на пам’ятках незалежно
від форм власності на них.
А також було виявлено певну неточність – у
ст. 16 Закону немає імперативної вимоги стосовно
того, що означене інформування про трансформації Реєстру повинно сукупно здійснюватися одночасно всіма названими способами чи достатнім
буде оприявлення за допомогою хоча б одного або
декількох з них. У цьому питанні законодавець обмежився лише переліком можливих шляхів інформування.
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Також відсутня конкретизація стосовно способів та джерел публікації даних з Реєстру, оскільки
у ч. 1 ст. 16 Закону міститься винятково лаконічна вказівка на публікацію як шлях інформування.
Основне джерело для публікації відповідних даних
було виявлено в процесі аналізу змісту п. 8 Розділу
«Ведення Реєстру» Порядку обліку об’єктів культурної спадщини — офіційний веб-сайт уповноваженого органу з можливістю їхнього безоплатного
пошуку, перегляду та скачування матеріалів.
Жодним чином не сприяло остаточному вирішенню питання щодо способів та джерел публікації складових Реєстру й тлумачення змісту поняття
«Державний реєстр нерухомих пам’яток України».
Так, у тексті Закону його взагалі не визначено, натомість його змістовна наповненість та спосіб формулювання у ч. 1 Розділу І Порядку обліку об’єктів
культурної спадщини видаються доволі лаконічними, а саме:

«банк даних, сформованих за єдиними
ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини» (Про
затвердження Порядку визначення категорій
пам’яток, 2013).
У цьому контексті не варто забувати про те,
що з 1 січня 2021 року мають набути чинності зміни до Закону стосовно складових Реєстру — ч. 4.
Вони передбачають включення до нього геопросторових даних, метаданних та сервісів стосовно
об’єктів культурної спадщини, їхньої території
та зони охорони пам’яток культурної спадщини,
оприлюднення, іншої діяльності з якими та доступ
до яких здійснюються в мережі Інтернет згідно із
Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Таким чином, на думку
суб’єкта законодавчої ініціативи, першочерговим у
процесі державної реєстрації об’єктів культурної
спадщини є фіксація саме сукупності даних щодо
їхнього просторового розміщення.
Щодо позицій науковців, які були розглянуті
в контексті комплексного дослідження питань правового статусу об’єктів національної культурної
спадщини й особливостей здійснення їхньої державної реєстрації, то вони переважно оприявлюються в таких наукових твердженнях.
На думку В. Зараховського, відсутність повного, загального та офіційного реєстру нерухомих
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об’єктів культурної спадщини ускладнює процеси
їхнього дослідження, збереження, популяризації та
використання (Зараховський, 2019).
У контексті аналізу питань державної реєстрації об’єктів культурної спадщини в Україні В. Бадяк наголосив на тому, що попри значну тривалість
такої практики, вона досі не завершена, а тому
потребує більш об’єктивного дослідження (Бадяк,
2013).
Разом із цим мають місце дослідження, автори яких пропонують не обмежуватися наявними офіційними реєстрами, а сформувати єдиний
реєстр усієї культурної спадщини.
Так, І. Мищак наголошував на проблемі відсутності Державного реєстру національного культурного надбання, а також тому, що означена обставина не гарантує збереження та заборону на
вивезення з України унікальних культурних цінностей (Мищак, 2014). І це питання могло мати й
суто практичне вирішення, оскільки Міністерством культури України було розроблено прототип
електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей — портал
«Культурна спадщина України». Анонсовано, що
до його складу як окремі модулі будуть входити сукупні дані щодо нерухомих пам’яток України, викрадених та втрачених культурних цінностей, а також складових Музейного фонду України. Станом
на грудень 2019 року мав розпочати свою роботу
в тестовому режимі саме останній з названих модулів, однак на сьогодні цей ресурс не функціонує.
Варто зауважити, що вперше відомості з
Реєстру було розміщено для відкритого доступу
з використанням можливостей мережі Інтернет у
квітні 2012 року на офіційному веб-сайті Міністерства культури в окремих розділах. Інформацію про
пам’ятки за категорією місцевого значення було
подано в розділі «Корисна інформація» (сторінка
«Державний реєстр нерухомих пам’яток України»), а пам’ятки за категорією національного значення натомість були доступними до перегляду на
сторінці «Законодавство у сфері культури» (розділ
«Нормативно-правові акти»). Обрання такого невпорядкованого способу публічного оприявлення
відомостей викликає більше подив, ніж схвалення.
До цього можна додати недосконалість матеріальної форми подачі Реєстру, адже вона фактично являла собою просту сукупність файлів, виконаних у
текстовому редакторі Word — таблиць з назвами та
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адресами об’єктів, які, з огляду на наявність граматичних та змістовних помилок, фахівці рекомендували додатково звіряти на відповідність з чинними
Постановами Кабінету Міністрів України.
А також донині ситуація щодо оприявлення
складових Реєстру не зазнала суттєвих змін —
матеріальною базою для розміщення даних знову
ж таки слугує окрема частина розділу офіційного сайту Міністерства культури та інформаційної
політики України в категорії «Діяльність» — Культурна спадщина. У цьому сегменті в категорії «Нерухома культурна спадщина», зокрема, містяться
два вагомі за обсягом архівні файли — «Реєстр
пам’яток місцевого значення» та «Реєстр пам’яток
національного значення». Кожний із них містить
текстові документи за кількістю областей нашої
держави (разом з Автономною Республікою Крим)
з офіційно внесеними до Реєстру об’єктами за відповідними категоріями. Найменування об’єкта,
його датування, місцезнаходження, вид, охоронний
номер, номер та дата рішення уповноваженого органу про взяття пам’ятки під охорону — це ті відомості, які можна одержати з нього.
Виникає питання: чому, незважаючи на те, що
в останні роки сучасні комп’ютерні технології все
більше використовуються для вирішення потреб
культурної сфери, зокрема, її розвитку та осучаснення, повною мірою не було реалізовано можливості з удосконалення того формату, у якому існує
Реєстр. Для цілковитої об’єктивності дослідження
розглянемо конкретні кроки, які було зроблено в
цьому напрямку.
Ще понад рік тому Міністерством культури України було анонсовано створення пілотного
проєкту з електронного обліку об’єктів культурної
спадщини. Його ініціатори мали на меті сформувати цілісну електронну платформу для репрезентації наявних пам’яток не лише для потреб окремих
територіальних громад, але й вільного ознайомлення будь-яких зацікавлених суб’єктів з усіх куточків
світу. Розпочати означену ініціативу планували з
Вінницької області — на базі ресурсів місцевого
Управління культури та мистецтв. Однак у мережі
Інтернет не було виявлено доступних для перегляду візуальних результатів такої діяльності – сайт
місцевого уповноваженого органу хоч і функціонує, однак уже тривалий час перебуває в режимі
модернізації, усі наявні в категорії «Охорона культурної спадщини» посилання на переліки об’єктів

культурної спадщини не є активними.
У Києві за сприяння місцевої влади та небайдужих активістів, зокрема Арсенія Фінберга,
на базі інформаційно-аналітичної системи «Майно» було створено електронний Реєстр пам’яток,
який на сьогодні функціонує, і творці намагаються
шукати подальші шляхи для його вдосконалення.
Візуально він являє собою електронну карту, на
якій у вигляді окремих «культурних шарів» відображаються об’єкти культурної спадщини залежно
від їхнього статусу, однак за змістовним наповненням — це вагома інформаційна база даних з
«паспортом» на пам’ятки національного значення, місцевого значення та щойно виявлені об’єкти
культурної спадщини столиці.
Складові такого «паспорту» не обмежені вже
звичним для державного Реєстру переліком. Визначено, що до нього включено особову картку
об’єкта з набором різних видів відомостей. Загалом їх можна поділити на чотири групи: загальна
інформація (включає коротку історичну довідку,
датування, вид та тип об’єкта, категорію охорони,
охоронний номер, документ про взяття на облік,
форму власності, технічний стан), фотогалерея (наявні світлини об’єкта), охоронні договори (включає
номер договору, дату справи, структуру об’єкта),
дозволи на виконання робіт (включає дату, номер,
замовника, підрядну організацію, опис робіт, термін дії дозволу) та інспекційні перевірки (дата
огляду, дата/номер припису, дата/номер документу,
сума штрафу). Щодо категорій «Загальна інформація» та «Фотогалерея», то означені види відомостей наявні в системі щодо переважної більшості
включених до неї об’єктів. Натомість відомості,
приналежні до категорій «Охоронні договори»,
«Дозволи на виконання робіт» та «Інспекційні перевірки» заповнені в системі вибірково. Означена
ситуація обумовлена тим, що з огляду на тип та
спосіб одержання інформації, ці відомості можуть
бути або не притаманними для об’єкта на момент
формування його «паспорта» й внесення даних до
системи, або доповнюватися в міру їхнього надходження (для прикладу, охоронний договір може бути
ще не укладено з огляду на визначені законодавством строки, інспекційні перевірки могли не проводитися за відсутності повідомлень про порушення,
реставраційні роботи не проводилися взагалі або їх
лише заплановано тощо).
Суттєвою перевагою вищеназваного проєкту
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є наявність у ньому дуже важливої відкритої опції — подати звернення про порушення. За наявності особистого кабінету на порталі електронних
послуг м. Києва, вона дає можливість у режимі
«онлайн» персонально повідомити місцеву владу
про відомі заявнику порушення на конкретному
об’єкті. Це не лише сприятиме реалізації важливої справи із залучення громадськості до активнішої участі у пам’яткоохоронній діяльності, але й
може допомоги в захисті та збереженні конкретних
об’єктів культурної спадщини, для яких існує реальна загроза їхньої фізичної втрати.
Складно порівнювати між собою проєктиідеї, які з різних причин не було реалізовано та
проєкт-результат, оприявлений у публічному інформаційному просторі, однак у них все-таки прослідковується спільна риса — фрагментарність. Це
обумовлено тим, що вони спрямовані на створення
не єдиної загальнодержавної інформаційної бази,
а окремих непов’язаних між собою банків даних
у межах різних адміністративно-територіальних
одиниць. Натомість у прагненні зберегти національну культурну спадщину не варто зумисно
поділяти її на окремі нерівнозначні частини, адже
кожна пам’ятка за визначенням є унікальним матеріалізованим втіленням певної частки пам’яті
про минуле нашого народу. Тільки реалізація свідомого системного підходу, згідно з яким Реєстр
становить єдине цілісне утворення даних про наявну національну культурну спадщину, сприятиме
вирішенню головних завдань пам’яткоохоронної
діяльності.
Уважаємо, що з огляду на відсутність чіткого
формулювання змісту поняття «Державний реєстр
нерухомих пам’яток України», а також конкретизації в описанні способів інформування громадськості про об’єкти культурної спадщини, занесені
до Реєстру, зокрема, такого способу як публікація,
внесення змін/доповнень до нього, потрібно розглянути можливість запровадження змін до галузевого законодавства про охорону пам’яток.
Першою чергою, означені зміни варто спрямувати на те, щоб у межах одного нормативноправового акту подати чітке та зрозуміле поняття
сутності Реєстру як інструменту для матеріалізації
наявних нерухомих об’єктів культурної спадщини
нашої держави і, разом з цим, показати механізм
оприявлення відомостей про них у публічному
просторі. Їх запровадження сприятиме уник-

ненню хибного тлумачення положень галузевого пам’яткоохоронного законодавства, активізує
процеси із залучення громадськості до діяльності
з охорони об’єктів культурної спадщини, а також
формування зацікавленого й небайдужого ставлення до національних пам’яток — попиту на відповідну сферу культури.
З огляду на всі розглянуті обставини, уважаємо, що основними принципами за визначення способів оприявлення в публічному простору складових Реєстру повинні бути: відкритість; доступність;
простота використання; наявність узаємозв’язку
між громадськістю та особами, відповідальними за
наповнення/зміни Реєстру; розміщення усіх складових Реєстру в одному фізичному місці — інтернет-ресурсі.
Висновки. Ґрунтовний аналіз чинного національного законодавства у сфері охорони пам’яток,
зокрема тих його положень, які стосуються визначення статусу об’єктів культурної спадщини, а
також порядку формування та подальшого функціонування Реєстру, вагомих наукових публікацій
фахівців за відповідною тематикою, дозволяє зауважити:
‒ потребує дослідження можливість внесення
доповнень до Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема, у частині порядку державної реєстрації об’єктів культурної спадщини —
конкретизувати законодавчо закріплений порядок
інформування про об’єкти культурної спадщини,
занесені до Реєстру, пов’язавши його з першочерговим оприявленням відповідних даних у визначеному місці віртуального простору мережі Інтернет,
а також наявних підходів щодо формування базового понятійного апарату пам’яткоохоронної сфери;
‒ той формат, у якому нині існує Реєстр, не
відповідає ні умовам глобальних світових загроз,
ні тим суворим стандартам/вимогам, які ставить
перед нашою державою світове співтовариство;
‒ під час вибору матеріалізованої «оболонки»
Реєстру уповноваженими особами вочевидь було
проігноровано досягнення технологічного прогресу та позитивний практичний досвід. На окремому
інтернет-ресурсі подано винятково публічну складову Реєстру, яка становить собою інтерактивну
карту, певний набір географічних координат, що в
сукупності є джерелом інформації про розміщення в просторі пам’яток національного та місцевого
значення;
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‒ варто детальніше розглянути можливість використання сучасного програмного забезпечення,
адаптованого для зберігання та використання даних
Реєстру не в межах офіційного веб-сайту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини,

а на окремому інтернет-ресурсі. Адже в сучасному
світі, де щодня зростають загрози пандемій та катаклізмів, існування винятково паперового формату облікової документації, особливо якщо йдеться
про культурне надбання, є недостатнім, майбутнє
за структурованими базами цифрових даних.
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Мищенко Марина Алексеевна
Определение статуса недвижимых объектов культурного наследия: особенности
и существующая проблематика
Аннотация. В статье исследована проблематика, связанная с современными особенностями определения правового статуса объектов культурного наследия, а также практических проблем, которые с этим связаны.
Отмечено, что включение объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников
Украины по категории национального или местного значения является своего рода обязательством по принятию
государством к нему необходимых охранных мероприятий.
Определено и аргументировано, что тот формат, в котором сейчас существует Государственный реестр является
ненадлежащим – он был сформирован без учета положительного практического опыта, новых вызовов современности и достижений технологического прогресса.
Стоит изменить отдельные положения действующего Закона Украины «Об охране культурного наследия», в
частности, формирования базового терминологического аппарата, а также порядка публикации информации о государственной регистрации объектов культурного наследия. Для формирования и сохранения сведений Реестра стоит
воспользоваться программным обеспечением, адаптированным для указанных нужд, а не использовать исключительно опцию архивирования текстовых документов.
Ключевые слова: Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины, недвижимое культурное наследие, объект культурного наследия, памятник национального значения, памятник местного значения,
охрана достопримечательностей.

Maryna Mishchenko
Determining the status of immovable objects of cultural heritage: features and existing problems
Abstract. This paper investigates issues related to modern features of determining the status of immovable cultural
heritage sites as well as the accompanying practical aspects.
The paper emphasizes that listing the object of cultural heritage in the State Register of Immovable Monuments
of Ukraine by the category of national or local significance shows the object's special status and should guarantee that the
state, represented by the bodies of authority, will take the necessary measures for its protection and preservation.
It is stated and grounded that the currently existing format of the State Register is outdated; it was formed without
having considered the available positive practical experience, new challenges of modern life and achievements of the
technological progress. Thereby, it is necessary to change certain provisions of the current Law of Ukraine "On protection of
cultural heritage", in particular, regarding the formation of the basic terminology of the monument protection sphere and the
procedure for publishing information on state registration of cultural heritage sites.
In order to form and store the data of the State Register of Immovable Monuments of Ukraine, it is necessary to use
modern software adapted for the specific needs, and not just use the option of archiving available text documents.
Keywords: State Register of Immovable Monuments of Ukraine, immovable cultural heritage, object of cultural
heritage, monument of national importance, monument of local significance, protection of monuments.
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Abstract. Towards the end of the millennium, a once-vast empire
had collapsed, causing a multitude of disruptions. This was an empire
that had won World War II and become one of the world's superpowers
for many decades; the empire that had created a completely new ideology
and culture that had spread throughout many of its constituent nations as
well as a number of neighboring countries. Music had been an important
part of this culture. The demise of such a vast empire resulted, on one
hand, in many of its component nations gaining liberty, but on the other, in
various military, economic, and legal problems, among which should be
mentioned a cultural and ideological vacuum. At the end of the last century,
Azerbaijan, as well as other post-Soviet countries, was going through a
period of crisis and culture shock, during which all governmental culture
programs had been shut down. SoNoR, a contemporary music ensemble,
appeared as an alternative to those programs during the darkest period of
chaos. It was founded solely by a group of enthusiasts, and filled a cultural
niche, becoming an image of contemporary music in the country for many
years. SoNoR arranged concerts, festivals, workshops, and premieres
both nationally and internationally. The band also established cultural
exchanges with various countries. This article concerns the phenomenon
of this group in the context of the turn of the century, as well as an attempt
to analyze the main reasons for its ups and downs and eventual breakup.
Keywords: SoNoR ensemble, contemporary music, academic music,
intercultural relationships, Azerbaijani music, alternative programs,
concerts, festival, cultural dialogue.

Problem definition. The demise of the Soviet Empire at the
end of the last century (millennium) caused all of the nations
within the country, as well as neighboring states, to descend into
economic, political, military, and cultural turmoil. It was a troublesome time for this vast territory, one which afterwards would be
referred to as "the wild nineties". The newly-appeared post-Soviet
countries were enveloped in mayhem. The juridical and ideological powerlessness of the states led to the depreciation of many
values. One such value was culture: both in general, and in classi© Samir Mirzayev, 2021
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cal music in particular. Almost all state music institutions were in turmoil; the ministries had no budgets;
a massive brain drain was occurring; new currencies
were rapidly devalued; higher education institutes and
schools continued as though by rote. The majority of
post-Soviet countries shared this fate to a greater or
lesser extent. During the 1990s, Azerbaijan suffered
greatly owing to the long-term military conflict that
started between itself and its neighbor Armenia. The
occupation of 20 percent of the territory, and the
existence of around one million refugees from battle
zones, aggravated the economic and political situation
in the country. Under such conditions, having music
concerts was out of the question, and in this country
with a thousand-year music history, all cultural projects had been suspended. The funds to all subsidized
government institutions were frozen. Concert parlors
were empty, only occasionally opening their doors for
sponsored events. During these dark times, however,
a contemporary music ensemble called SoNoR appeared, unexpected by musicians and cultural officials
alike, and started giving chamber concerts using their
own resources. Young enthusiasts who were supported
by their teachers and older friends in Baku founded the
ensemble. From the mid-nineties, this musical group
began to fill a huge niche in the cultural life of the
capital city. They started working purely on sheer enthusiasm, but by the end of the century, the ensemble
had managed to participate in international festivals
representing their country. The initial trio turned into a
quintet, then a septet, and by the beginning of the Millennium, the ensemble consisted of fifteen members,
all of whom gave a triumphant performance at one of
the most famous festivals in Europe. The ensemble
performed both on TV and radio, and the phenomenon
was reported by foreign and local newspapers alike,
as well as science magazines. Their event posters
sported logos of big international sponsoring organizations. State cultural organizations themselves even
began to cooperate with the ensemble, despite their
rivalry. The ensemble soon turned into the Initiative
Center, which arranged festivals in Azerbaijan and became a private cultural organization, causing rivalry
with state-financed organizations. SoNoR managed to
organize that which older ministries with state budgets
and personnel failed to. At the pinnacle of their career,
the Initiative Center of Contemporary Music had connections with many famous musicians of Europe and
Asia; they collaborated with various conductors and

composers from more than a dozen countries, music
was specifically written for them. It established cultural dialogues that translated into creative projects.
During the mid-2000s, however, certain problems
appeared in the Center’s work. Public organizations
regained some strength and started taking control
over the musical domain. Government funds were allocated to support art of another, older type. Its allies
were few, and its problems multiplied. Ten years after
its foundation, the ensemble had to step down. SoNoR
became a thing of the past.
The research problem: to identify the events preceding and associated with the peak and breakup of the
ensemble, analyzing objective and subjective reasons
for the appearance and decline of this phenomenon in
the context of the time and post-Soviet space. Identifying the reasons can help to confirm or deflate possibilities of repetition of such phenomenon in similar
cultural spheres.
Relevance. There is a growing number of young
bands that are looking to make their own way in the
modern world of music and performance. Classic lineups such as the string or wind quintet are too reminiscent of the academic sphere. The modern music world
is more focused on multi-timbral groups. When creating such groups, musicians face various major challenges. This research is focused upon attempting to
explain these challenges, as exemplified by the SoNoR
ensemble.
Latest research. It should be noted that the ensemble had a very modern musical formation: not
just chamber, wind, etc., but a multi-timbral one, with
a representative of each mobile instrument (vocals,
winds, strings, drums, piano). In fact, it was a team that
was able to fulfill various musical projects. Musical
literature (Pereverzeva, 2019) mentions similar ideas
by the famous American composer Philip Glass at the
end of the twentieth century. Just like Glass, SoNoR,
from beginning to end, had a repertoire policy that was
aimed at adjusting the musical lineup to the composer's
work — and vice versa, adjustment of the composer to
the existing ensemble, with each member being a potential soloist. The well-known Moscow musicologist
Rauf Farhadov also speaks about phenomena that are
similar in style and spirit, explaining N. Kholopova's
concept of our current "Time of Individual Projects"
(azlogos.ru, 2020), wherein each Artist has the right to
change their style "as per each project". Only a flexible and multi-timbral mobile structure like SoNoR
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can adapt to each such artist's work, as each piece may
be in a completely different style. The increased role
of chamber and instrumental ensembles in contemporary composition is not an occurrence happening only
in America and Europe. Such trends in research can
be found in Russia (Makushkin, 2010) as well as in
the post-Soviet space; for example, in Belarus (Orlova,
2008) and Azerbaijan (Dadashzade, 2002). The author
focuses his research in this article on the history of a
specific multi-timbral group.
The purpose of the article. To discover the concert chronology of the time and the entire chain of
cultural events, to study the phenomenon of SoNoR
ensemble and to assess its contribution to a new music history of post-Soviet Azerbaijan and the multicultural relationships that were established between many
countries. The sequence of events will also help to
identify periods of group's development and will pave
the way for future research. It is also necessary to analyze and comprehend the role of temporal and cultural
paradigms of that time which defined periods of the
ensemble's ascent and extinction.
The Initiative Center of Contemporary Music
(Ensemble) SoNoR that was founded in Baku exactly
a quarter of a century ago was and remains the most
inexplicable and unexpected phenomenon in the history of modern academic music in post-Soviet Azerbaijan. It was not a governmental or commercial organization, but this group of musicians managed to have
existed for about 10 years (1995‒2005), to perform
with huge success in many countries and to promote
an absolutely non-commercial type of music — the
academic avant-garde. Over the years the group had
actually represented Azerbaijan in the world of avantgarde music abroad and promoted the new world music throughout the country. SoNoR had organized festivals, concerts, workshops, theater performances and
premieres of musical works in Baku practically out of
sheer enthusiasm. And this all happened in the circumstances when many official musical organizations and
institutions with considerable budgets and armies of
employees not only existed in the country, but often
actually created obstacles for the ensemble.
It was in summer of 1995 when four friends, four
young musicians decided to form a contemporary music group. They were: a postgraduate student of Baku
Academy of Music (BAM), a pianist Samir Mirzoev, a
military orchestra clarinetist Nizami Zeynalov, a guitarist of the local rock group Rovshan Mamedov and

a postgraduate student of BAM, a composer Elmir
Mirzoev. The first composition the musicians had ever
performed was Elmir Mirzoev's trio called "Symbolic
Triangular Silence" (Mirzoev, 1995) which was composed specifically for friends' instruments: bass clarinet, guitar and grand piano. The members of the band
had been meticulously learning this music piece for
three weeks and performed it at the composer's examination at BAM. The piece symbolized three angles —
three friends — that formed together a single irrational
dimension and by means of their unique instruments
(keys, wind, and strings) served "the Great Silence" —
the Music.
First public concerts of SoNoR ensemble (the
name consisted of the first letters of lead musicians'
names — Samir, Nizami and Rovshan — played upon
and turned into a musical term) took place in 1996
under the auspices of Yeni Musiqi — the Society for
Contemporary Music. The first two projects ("Them
and Us", "New Music of Russia") were two-day mini
festivals that enabled various musicians to show their
skills, whereas the third project ("The music concert of
the Swiss composers") had brought another promising
talent to the ensemble. It was a soprano named Farida
Mamedova who had become a permanent lead singer
of the group. Thus, the main lineup had formed; it was
a quintet with the artistic director occasionally playing
drums. In March 1997 the quintet SoNoR participated in the one-off Plenum of the Composers Union of
Azerbaijan that settled for this as a compromise, "ideological confrontation" notwithstanding. SoNoR (soprano, clarinet, guitar, drums and grand piano) was the
highlight of the concert and caused a lot of controversy
with its repertoire.
In 1997 SoNoR with the same instrumental formation started a collaboration with the cast of YUĞ
theatre under tenure of the famous director Vagif Ibrahimoglu. This creative collaboration was quite fruitful
and resulted in several modern productions, the most
famous of which was a play called Lost time (İtmiş
saat) that was basically a performance wherein the
costumed musicians were the characters on stage along
with the actors. Music to all of the productions was
suggested and performed by the ensemble throughout the whole act. The strivings in this genre stopped
in 1998 with the last collaborative stage performance
called "Prelude to the return" ("Qayıdışa prelüd") that
commemorated 80th birthday of Kara Karaev (featuring
Galatea fashion house). By that time, the ensemble had
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been operating as Initiative Centre of Contemporary
Music (ICCM).
1998 was the year when the ensemble entered
an international stage. SoNoR together with Bakustic
Jazz trio represented Azerbaijan at the International
Art Festival "GIFT" which was held in Georgia and
gathered dozens of bands from all over the world, from
the USA to Cambodia. Brilliant performance at the
international scene celebrated a successful completion
of the ensemble's First Period — the formative period
(1995‒1998).
The Second Period (1999‒2003) was a period
of prosperity and genuine international recognition
of the group. Over these years SoNoR had performed
abroad more often than back at home and given concerts in countries like Belgium, Germany, Georgia,
Holland, Estonia, Russia, the Czech Republic, Ukraine,
Moldova, Uzbekistan and Mongolia. The ensemble formation grew and more first-class musicians joined the
group, including a violinist Soltan Mamedova, cello
players Eldar Iskenderov and Rasi Abdullaev, a pianist Yuri Sayutkin, a flutist Olga Bagirova, drummers
Boris Pashkn and Firuz Mamedov and some others.
The conductors from Austria (Roland Freisitzer, Peter
Keuschnig), Ukraine (Volodymyr Runchak), Germany
(Bernhard Wulff), Turkey (Elshad Bagirov) and Iran
(Masoud Kazemzade) were invited to direct the expanded lineup. The ensemble performed in countries
like Germany, Ukraine and Georgia many times.
This period started with a howling success in the
capital of the Czech Republic in November 1999 at
the New Music Marathon festival. Only composers
who had won the preliminary competition were invited to give original concerts at this forum of contemporary academic music. The ensemble's artistic director Elmir Mirzoev won the competition and gained the
right to give the original concert in Prague alongside
the composers from Germany, the United Kingdom,
Russia, the Czech Republic and Lithuania; several invited musicians participated in the project. The ensemble flawlessly performed its composer's pieces under
the baton of Roland Freisitzer. The underground hall
of Divadlo Archa theatre was filled with roars of applause and shuddered under the stamping feet of the
excited audience. After the success at the New Music
Marathon festival, R. Freisitzer had been collaborating
with SoNoR for many years.
The beginning of the Millennium was a fruitful
time for the ensemble: in 2000 the group participated

in several massive international projects. By that time,
they had had the manager, Afet Mamedova, who
played a huge part in further work of the ensemble as
she had an apparent organizational talent, connections
in the business world and an academic musicologist
background which made her an irreplaceable asset.
That year started with the contemporary music
festival ILKHOM XX that took place in Tashkent
and gathered interesting bands from all over the
world. Such an unusual for the Central Asia forum
was curated by the famous composer Dmitri YanovYanovsky. SoNoR attracted a lot of attention (with
its repertoire first and foremost) from both colleagues
and the audience despite the poor state of their instruments and made several useful contacts which was a
common thing for events like this.
The ensemble toured the post-Soviet countries in
September 2000; they gave double concerts in Baku
(in the Church of the Saviour), in Moscow (in the
Russian Composers Union hall), in Kishinev (in the hall
of the National Arts Museum of Moldova) and a concert
in the Conservatory of Tallinn and the University of
Tartu (Estonia). This time another Austrian conductor
worked with the ensemble alongside R. Freisitzer —
maestro Peter Keuschnig. For each conductor separate
programs were planned; the implementation of this
project required a coordination of actions of different
organizations representing these countries as well as
the international sponsoring institutions. Completely
new compositions were written by foreign authors
specifically for this project with the ensemble's
instrumental lineup in mind.
In October, almost right after the tour was finished, the SoNoR Initiative Center was to organize
an even larger event: the European Composers Informal Meeting (ECIM) in Azerbaijan, where the
premiere performance of their works was planned
to happen. Composers from more than ten countries
came to Baku with their pieces specially written for
the ensemble which had to work extremely hard: two
concerts included performance of 11 world premieres
in addition to other compositions. The ensemble had
started receiving all of those music pieces even before the Eastern European tour happened; some of
them the band tried to read while doing their existing
program. Not all of the presented works were distinguished but there were also ones that had remained
in the SoNoR repertoire for many years. Thus, one
of the ensemble's hits called "Love: formal aspects"
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written by the Swedish composer Fredrik Österlink
(Österlink, 2000) was performed back then and made
an unforgettable impression on the public with its undisguised eroticism.
November of the year 2000 was also a very
fruitful time. The International Festival "November
Music" was interesting because the participants
performed not in one city, but travelled to three
countries of Western Europe (Germany, Holland,
Belgium). SoNoR performed in three cities: Essen,'sHertogenbosch and Ghent, offering the audience their
favorite compositions from the ECIM project such as:
"Visions and Echo" by E. Mirzoev (Mirzoev, 2000),
"Music for my daughter" by R. Freisitzer (Freisitzer,
2000) and "CRWTH" by François Sarhan (Sarhan,
2000) as well as "Cantabile… Dialoque im Raum"
which was specifically written for the ensemble by
their compatriot Ali Alizadeh (Alizadeh, 2000) and
performed for the first time at the Festival.
The ensemble kept the same pace of work
through the next year. In April 2001, SoNoR took part
in two Ukrainian festivals at once: the famous "Two
Days & Two Nights of New Music" and the Festival
of Improvised Music in Odessa. The first festival is
known for its non-stop mode when various bands and
soloists perform their programs regardless of the time
of day. This unique format of the forum especially
appealed to contemporary artists as it provided more
communication and more creative contacts. It was there
where our musicians established valuable contacts
for future projects as, for example, a happy accident
of meeting the Ukrainian conductor and composer
Volodymyr Runchak — a talented and charming man
who would have been associated with Azerbaijani
contemporary music in general and with the ensemble
in particular for many years to come, even after the
breakup of the group. The second Odessa festival with
its ethnic-improvisational subtext was, in a sense, the
first step to future SoNoR projects that involved folk
groups and ethnic music. It was by that time that the
Azerbaijani folk instrument tar had been used for the
first time in the ensemble and Gyulaga Zeynalov, a
virtuoso tar player, had become a part of SoNoR for
many projects.
After the ensemble had participated in the next
project ("New Music from the Last Century" Festival)
of the Yeni Musiqi Society in June, they began preparations for one of their most stellar performances: participation in the famous International Festival "Young

Euro Classic" in Berlin (Germany). To perform at that
prestigious forum, the ensemble expanded the lineup
to the biggest number of musicians they had ever had
before — 15. Several composers were writing new
pieces for the ensemble including the work of Aliya
Mammadova "Səslərin səyahəti" ("The Journey of
Sounds") for the mixed formation that featured the tar
(Mammadova, 2001). The famous English composer
James Clarke who was a representative of the New
Complexity movement came to Baku to rehearse his
composition called "Concetto spaziale" that had been
specifically written for SoNoR for five performers
(Clarke, 2001) and followed the ensemble to Berlin.
The festival organizers commissioned a new work for
Faradzh (Faraj) Karaev that had been written in the
"free serialism" technique and would be presented
for the first time in Berlin by SoNoR. That piece was
called "Cancion de cuna" (Karaev, 2001) and written
based on poems by F. Garcia Lorca and would create a
sensation at the Festival.
SoNoR went to Berlin with a varied program: it was
notable for not only vocals and accompanying people,
but also for representation of acoustic, ethnic and
electric instruments. Ukrainian conductor Volodymyr
Runchak, whom the band had met only a few months
before in Odessa, directed the performance. He had
managed to win over the team over a short period of
time and to present a complex work of maestro Karaev
Jr. at a high level.
It was a perfect performance; the audience applauded vigorously and would not let the ensemble
leave the Konzerthaus stage. It was subsequently referred to as one of the most successful performances
of that Festival and was reported by such influential
German newspapers as Die Welt (Klänge aus dem
musikalischen Chemiebuch, 2001), Berliner Morgenpost (Von Mattias, 2001) and Berliner Zeitung (Von
Peter, 2001). The title of the article in Berliner Morgenpost (August 13, 2001) spoke of the undeniable
success: "The ensemble SoNoR from Azerbaijan outshone the Resonanz Ensemble" (Von Mattias, 2001).
The lead SoNoR musicians: the pianist S. Mirzoev, the
soprano F. Mamedova and the clarinetist N. Zeynalov
were invited to a live broadcast of Berlin Radio the
next day. There was no doubt that it was a triumph of
the Initiative Center of Contemporary Music "SoNoR".
On their way back to Baku, the ensemble gave two
more concerts in Dresden. The band's close relationship with Germany continued over the next year and
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in February 2002 the Initiative Center together with
the German embassy in Baku organized the Days of
German and Azerbaijani Music called "SoNoR çarpaz
yollarla" ("SoNoR Crossing Ways"). It was the project
that involved concerts with premieres conducted by
Elmir Mirzoev and Bernhard Wulff, workshops and
other events.
In return, maestro B. Wulff invited SoNoR to
participate in his exotic Festival in Mongolia. The
project was called "Roaring hooves" and took place
in the Gobi Desert (!) and was the farthest geographic
point on the map of SoNoR performances. Due to
technical difficulties and peculiarities of the location
the ensemble was there in small numbers. At the end
of the year the ensemble also played at the Faradzh
Karaev event in Baku. The concert was organized
under the auspices of Yeni Musiqi Society and was
conducted by Elshad Bagirov.
The years spent on tours, established contacts
and gained experience finally led to the natural
outcome that was highly anticipated by the foreign
colleagues: SoNoR decided to hold its own fullfledged international Festival in Baku. Thus, 2003 was
decided to be the year of the SoNoR Initiative Center of
Contemporary Music, which was supposed to appear
before foreign friends as the organizer of festivals.
So, in February 2003 the International Festival
of Traditional and Contemporary Music SoNoR Links:
Dialogue of Cultures was held in Baku with the
assistance of the Ministry of Culture of Azerbaijan, the
German and Chinese Embassies, the British Council
and Open Institute Foundation organizations and with
the support of British Airways and others. The Festival
was attended by representatives from 14 countries
(England, Germany, Italy, Lithuania, Macedonia,
Ukraine, Russia, Turkey, Iran, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
India, China and Japan): various ensembles and solo
performers as well as musicologists and journalists.
It was SoNoR's second triumph since after Berlin.
It should be noted that the organizational talents
of the artistic director E. Mirzoev and the manager
A. Mamedova played a huge part in the success of
the festival. Over a week three concerts a day were
held in Baku — solo and collective performances of
European and Asian musicians of completely different
styles (avant-garde, jazz and ethnic music). The
concerts took place at such stages as the Kapellhaus,
The Rashid Behbudov State Song Theatre, Museum of
Arts named after R. Mustafaev and the "10.33" club,

but the main arena of the Festival was the Church of the
Saviour, Baku. It was there where the ensemble gave
its concert that consisted of old hits and was directed
by the Berlin triumphant V. Runchak. The program
also included the rarely performed "Sonata for Two
Performers" (Karaev, 1976) by F. Karaev (duet of
pianists S. Mirzoev, Yu. Sayutkin). The festival and its
final concert in the infamous "10.33" club were widely
covered in the mass media and had been remembered
by the participants for a long time. This festival was
marked as the end of the Second Period and the
beginning of the Third Period of the well-known
Initiative Center. The last stage in the development of
SoNoR ensemble had begun.
The third, and final, Period in the history of the
music group covered the period from the second half
of 2003 to 2005 when SoNoR appeared to be more of
an art projects organizer rather than an ensemble. In
August 2003 another International Festival, "Asian
Holidays", was held. But this project was dedicated
exclusively to ethnic music performers, and had
nothing to do with the contemporary music. The guests
of "Asian Holidays" festival were long-time friends —
musicians from Azerbaijan, Iran, India and Kyrgyzstan.
As is well known, there is the other side of the
coin when it comes to success. The organizational, financial, interpersonal and ideological problems accumulated over the years of the ICCM's existence had
greatly shaken the initial friendly atmosphere of the
team. Misunderstandings between the SoNoR members had become more common. At the same time the
Yeni Musiqi Society, a long-time business partner as
well as an ideological ally, also ceased to exist. The influence of musical government institutions that treated
everything new fervently increased. The "wild nineties" in the context of the musical revolutionary romanticism became a thing of the past. It was extremely
difficult to continue concert activity under these circumstances.
Out of the last five ICCM projects organized
over 2003‒2005, the ensemble, as a musical group,
participated only in two. After the "SoNoR. Asian
Holıdays" festival (10‒12.09.2003) there was the
International Mini-Festival of Contemporary Art
"Before the Symbol" ("Rəmzdən öncə") held in
Capellhaus in June 2004 where the German "Ensemble
reflexion K" performed and the artist Ali Herisci
(Turkey) was exhibited. In October of the same year, the
project "Fayyum Portraits — Living eternity" ("Fəyyum
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portretleri — Yaşadığımız əbədiyyət") was organized
with the participation of SoNoR ensemble, the Iranian
ethnic music band Mehr and the Shahin Novrasli jazz
band. The concert took place at the Jazz Center in Baku.
The fourth (international) project out of the last
five projects reminded of the former SoNoR most of
all, when in October 2004 the friends in a small group
(as sponsorship allowed) went to Georgia, to the
"SaqARTvelo" Art Festival. The last performance of
the ensemble as a musical group was at the amazing
stage of the Tbilisi Theater of the Royal Quarter. It was
a parity concert and Georgian musicians also participated in it. The atmosphere of the show was beautiful
with the lights turned down as it was played by candlelight; the stunning visual effects could symbolically
mean only one thing: "The ball is over, the candles are
out..." Paraphrasing the poet, we can assume that it was
a sign of a fading stage career. Indeed, time has shown
that this concert was the last stage performance of the
ensemble. Ironically, SoNoR's international performances began and ended in the same city.
As the passionate power of the ICCM decreased
and the resistance of external factors increased, it became clear that the demise of the group was not far
off. In April 2005, through the efforts of the SoNoR
artistic director, the last project of the Center "Fəyyum
portretləri II" with the participation of Swiss musicians
was carried out in the Jazz Center of Baku. The festival
was called after Elmir Mirzoev's composition of the
same name that was performed among other opuses
(Mirzoev, 2005). In 2005, the Initiative Center of Contemporary Music "SoNoR" seized to exist.
Former friends went each their own way; some
had their personal projects, some went abroad, some
dedicated their time to career. On rare occasions of
friendly meetings, they gladly recalled their vibrant
past. Only eight years later having accidentally heard
an audio recording of the pianist S. Mirzoev from
that very first international performance in Tbilisi, the
Concert Department of the Izmir City Hall (Turkey)
asked to arrange one last nostalgic "SoNoR" concert.
The entire ensemble responded positively to the unexpected proposal, and the date of the concert was set for
October 2013. But the unexpected and absurd death
of clarinetist Nizami Zeynalov thwarted all plans. The
concert never happened.
If you look at this whole story through the prism
of the past quarter of a century, you can safely state
that SoNoR left a bright mark in the history of contem-

porary music development in post-Soviet Azerbaijan:
about 40 concerts with various lineups (solo, duets,
small and large lineups, mixed (with ethnic instruments) and parity with foreign musicians, costumed
performances); organization of various Art Festivals
(both contemporary and ethnic); performances in more
than ten European and Asian countries; organization of
concerts for many foreign famous musicians and ensembles in Baku (such as "TaG ensemble", "Ensemble
reflexion K", "Sharunas Nakas ensemble", "Freiburg
Percussion quartet", "Icarus", "Mehr", Christofer
Jaqqin, Jaqueline Ott, etc.); involvement of foreign
composers and conductors in Baku (such as Krzysztof
Meyer, James Clark); organization of world premieres
of music pieces for composers of Azerbaijan and other
countries at various concert venues around the world.
Back in the day all these projects created and
strengthened the cultural image of Azerbaijan in the
eyes of artistic people abroad. It is safe to say that
over the years from the mid-90s to the mid-2000s
the contribution of SoNoR ICCM to the creation of
Azerbaijan's image abroad was greater than that of many
government art institutions put together. The Group
and its management were building cultural connections
between many countries that have participated in joint
projects. The German Embassy and the GermanAzerbaijan Culture Society "Kapellhaus" often
partnered with SoNoR; and the German Kirche (Church
of the Saviour, Baku) was a favorite concert hall. Three
German-speaking conductors directed the ensemble at
different times. The composers from Austria, Holland
and Sweden specifically wrote music for the ensemble.
It is not a surprise that the ensemble gave the largest
number of concerts in German-speaking countries.
They also gave a lot of performances and workshops
and established multiple creative contacts in Georgia
and Ukraine; the band, in fact, fulfilled several projects
(conferences, concerts and workshops) in these
post-Soviet countries. Unlike his German-speaking
colleagues, the Ukrainian conductor V. Runchak
remained a frequent and welcomed guest on the Baku
stage even after the collaboration with SoNoR had
finished. In 2007-08 and 2010-11 he became the chief
conductor of the concert series "Zamanla üz-üze"
with the State Chamber Orchestra that was organized
by the Azerbaijan Ministry of Culture and featured
contemporary compositions by composers from
different countries. Thus, the work started by SoNoR
ensemble continued under a government leadership.

150

ISSN 2311-9489. THE CULTUROLOGY IDEAS. 2021. №19

SAMIR MIRZAYEV

The history of the ensemble was inspiring: there
were several attempts to create different lineups of
musicians and perform different types of music in Baku
that were quite successful and resulted in creation of
quartets and even a privately-funded string orchestra.
All these groups, however, did not last long. Based on
the past experience (including that of organizing the
"Modern Sound Ensemble" (Turkey), the piano unit at
the Antalya Conservatory (Turkey), the international
pianist competition "Edelweiss" (Austria)) and
knowing the situation in most post-Soviet countries
"from the inside" the author will try to analyze the
reasons for such outcome by the example of Azerbaijan.
Countries with similar political, economic and cultural
environment are likely to have similar results. There
are several reasons for this:
1. the inability to confront governmental musical
institutions that have a hierarchy and a budget;
2. the insufficient sponsorship and management;
3. the lack of a clear artistic direction and a plan
for further action (ideology);
4. the lack of international relations;
5. and finally — friendly team spirit.
Let us start from the end. SoNoR, especially
during the period of its formation (1995‒1998), was
a circle of close friends who, despite some temporary
internal disagreements, disputes and discomfort, made
concessions to each other for the sake of friendship.
And the performance of modern music, despite the
lack of fees and often public encouragement, was a
way of self-expression, an ideology even. Friendship
of the founders was one of the most important factors
as practice had shown.
The international relationships in the early years
went through the maestro F. Karaev and his Yeni Musiqi Society. The development of the ensemble and
its projects went along with a gradual accumulation
of their own connections which played an important
role in further plans. Fragments of these connections
helped the ensemble's successor — the Con Tempo ensemble — to form and develop.
Only very experienced musicians who know what
they want can become ideological leaders of ensembles. If young groups, however, have no such leaders,
their position is usually taken by either teachers or
composers/theorists of the same generation. If there is
an ideological enthusiast in the band, the band is very
lucky. SoNoR was lucky to have such ideologist in the
artistic director E. Mirzoev who was a three dimen-

sional musician: a composer, an originator of programs
and a drummer — all in one. Finding such a leader is
a great success.
Sponsorship is one of the critical points in the
development of any privately run band as experience
shows. It usually depends on band's success, leader/
manager's charisma or partners' mutual benefit.
At first SoNoR did not have sponsors, they appeared only after several years of successful work.
Many groups usually break up during this period.
Sponsors' motifs are understandable, they want to see
themselves on "successful" posters; this is the law of
nature, so the hard work and manager's charisma are of
crucial significance.
Confrontation with the government institutions is one of the most "invisible" currents. Musical
state institutions in the post-Soviet countries include,
among others, the Composers Unions with the chairmen and secretaries; State Chamber and Symphony
Orchestras with the conductors; State Philharmonics,
Concert Halls and Opera Theaters with the directors;
Music academies and music schools with the senior
management. In theory, they should not interfere with
the young team, but practice and life show something
completely different:
‒ The Composers Union chairmen often "disapprove" of the work of one or another young composer
if they are not a member of the Union; they even often
do everything possible to obstruct their performance
(place pressure upon concert halls managers, "exclude"
from the Plenum concerts, etc.). As a result, musician's
rehearsals time and hopes — everything goes down the
drain.
‒ The orchestras and conductors do not let orchestra musicians participate in other bands' concerts,
even if there is no work in the orchestra at the time;
they "advise" not to get involved, so to speak, for this
musician's own "good".
‒ If musicians need instruments that they do not
have and which are available only in the Philharmonic,
the Opera or in some Concert Hall (usually it is large
or rare instruments), this is most likely to become a
problem as it is almost impossible to get the instruments from a director even if it is for one concert. You
need an official paper from another music institution
(for example, from the Composers Union, but they "do
not approve", as we know), and even if you have this
paper, it is still hardly possible to get the instrument;
what is really needed is personal connections.
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‒ The concert hall rent is fantastically expensive;
and it is not advised to even try without an official paper from an official organization.
‒ Rooms for rehearsals. Classes or small halls are
needed for rehearsals, and they are located either in the
Academy or in the musical schools.
All more or less decent musical bands come
across these "underwater rocks" and quite often "crash"
against them, especially if there is no strong sponsorship or government support.
The time when SoNoR was founded was referred to as "the wild nineties"; and all these government institutions were in confusion: no budget but
plenty of fear of being shut down; the demise of the
USSR and lawlessness in all spheres of life left them
in a state of turmoil. There was almost no concert life
in the country, musicians worked almost out of sheer
enthusiasm.
SoNoR appeared out of nowhere and filled that
niche. Musicians whom nobody needed began to play
the music of composers whom nobody needed and
give concerts which nobody needed on some godforsaken stages almost out of sheer enthusiasm. The
ensemble solved its problems with youthful eagerness and a little bit of adventurism: they rehearsed
in the guitarist's empty apartment where they were
visited by bohemian friends and acquaintances some
of which would later help the group in every possible
way throughout their musical "adventures." The festivals and concerts organized by SoNoR and its successor in Baku hopefully contributed to the broadening
of musical horizons of Azerbaijani students and the
musical public of that time.
In conclusion we could state that SoNoR
ensemble was lucky as by a happy coincidence they
did not have to face the many factors that young bands
lament about. It all worked well:
‒ their artistic director was a complete erudite;

‒ the ideological partner was Yeni Musiqi Society;
‒ the manager was a business lady with professional musical education;
‒ they had a rehearsal "base" in the city center;
‒ their "support group" consisted of sympathetic
bohemia and was represented by artists, actors, composers;
‒ they had little money and they got more accessible concert halls;
‒ they were a group of gifted young musicians
ready to work almost for free (who were not burdened
with family concerns, which is important);
‒ and finally, the timing was perfect.
All these factors could come together only in the
reckless criminal nineties. Neither in the 80s, nor in
2000s, young performers would not want to work for
free, no one would create a private musical society to
become an alternative to the Composers Union, and
probably no one would be altruistic enough to turn
their apartment in the city center into a rehearsal hall...
The 80s were not the right time yet; the 2000s were
already not the right time. To agree to a semi-criminal
adventure to organize a free concert of modern music? In the 90s it was absolutely acceptable. To go
to a famous director at his theater and suggest doing
collaborative performances together? Possible. To invite various musicians from Europe who would come
to Azerbaijan having no visa ordeals without anyone
knowing who and why invited them? Also possible.
These days it is almost impossible to do privately all
of the above mentioned and send invitations to foreign
musicians to obtain visas without involvement from
the government agencies. The time of total control
over everything was substituted by the period that was
called "the nineties" — the grotesque time that made
such phenomenon as SoNoR possible; the time that
can be compared to a coal bed which, if sufficiently
compressed, produces a diamond to the world.
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Самір Мірзоєв
Феномен ансамблю «SoNoR» у контексті зміни культурних парадигм на перетині тисячоліть
Анотація. Наприкінці тисячоліття з великими потрясіннями розвалилася колись велика імперія. Імперія, яка
виграла Другу світову війну та стала однією з супердержав у світі на багато десятиліть. Імперія, яка створила абсолютно нову ідеологію і культуру, якої дотримувалися багато народів всередині неї і багато країн-супутників поза
її межами. Музика також була важливою складовою цієї культури. Під час розвалу величезної імперії багато країни, що були до неї приналежними, здобули свободу, але в той самий час — проблеми економічного, юридичного,
військового та іншого плану. У числі цих проблем потрібно вирізнити також культурну та ідеологічну порожнечу.
Азербайджан наприкінці минулого століття, як і інші пострадянські країни, переживав культурний шок і кризу. Усі
державні культурні програми були зупинені. Ансамбль сучасної музики «SoNoR» як альтернатива цим програмам
з’явився в найтемніші роки хаосу. Будучи створеним групою ентузіастів, він собою заповнив цю культурну прогалину та став на багато років іміджем країни у сфері сучасної музики. «SoNoR» організовував концерти, фестивалі, майстер-класи, прем’єри в країні та за кордоном, будував міжкультурні зв’язки з багатьма країнами. У статті
розглядається феномен цього колективу в контексті того часу, на перетині тисячоліть, робиться спроба аналізувати
причини його зльоту й розпаду.
Ключові слова: ансамбль «SoNoR», сучасна музика, академічна музика, міжкультурні зв’язки, азербайджанська
музика, альтернативна програма, концерти, фестиваль, діалог культур.

Самир Мирзоев
Феномен ансамбля «SoNoR» в контексте смены культурных парадигм на стыке тысячелетий
Аннотация. В конце тысячелетия с большими сотрясениями развалилась некогда большая империя. Империя,
которая выиграла Вторую мировую войну и стала одной из супердержав в мире на многие десятилетия. Империя,
создавшая абсолютно новую идеологию и культуру, которой придерживались многие народы внутри нее и многие
страны-спутники вне ее границ. Музыка также была важной составляющей этой культуры. При развале огромной
империи многие входившие в нее страны обрели свободу, но и вместе с тем — проблемы экономического, юридического, военного и другого плана. В числе этих проблем нужно выделить также культурную и идеологическую
пустоту. Азербайджан в конце прошлого столетия, как и другие постсоветские страны, переживал культурный шок
и кризис. Все государственные культурные программы были остановлены. Ансамбль современной музыки «SoNoR»
как альтернатива этим программам появился в самые темные годы хаоса. Будучи созданным группой энтузиастов,
он собой заполнил эту культурную брешь и стал на многие годы имиджем страны в сфере современной музыки.
«SoNoR» организовывал концерты, фестивали, мастер-классы, премьеры в стране и за рубежом, строил межкультурные связи со многими странами. В статье рассматривается феномен данного коллектива в контексте того времени,
стыка тысячелетий, делается попытка анализировать причины его взлета и распада.
Ключевые слова: ансамбль «SoNoR», современная музыка, академическая музыка, межкультурные связи, азербайджанская музыка, альтернативная программа, концерты, фестиваль, диалог культур.
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Анотація. Стаття присвячена ціннісно-смисловим, комунікативним та культуротворчим аспектам художнього ярмарку, який визначено як простір актуалізації доробків сучасних митців та обміну ідеями
й смислами. Звернено увагу на передумови становлення цього феномену. Художні ярмарки розглянуто як визначальний рівень сучасного
етапу розвитку арт-ринку. На основі Art Basel виявлено сутнісні зміни художніх ярмарків сьогодення, які сприяли формуванню нової моделі арт-ринку початку ХХІ ст. Відзначено, що художній ярмарок набув нової ролі в контексті сучасного арт-ринку завдяки об’єднавчому
характеру події. Автором також здійснено огляд культурологічної
специфіки художніх виставок, діяльності галерей, надання цінності
творам сучасного мистецтва, формування художніх смаків людей.
Обґрунтовано важливість вивчення та осмислення художніх ярмарків для розуміння нової моделі розвитку арт-ринку. Сформульовано
перспективні напрями подальшого культурологічного дослідження
арт-ринку та художніх ярмарків. Проведено аналіз міжнародного художнього ярмарку Art Basel, який показує утвердження ярмаркової
моделі арт-ринку завдяки глобалізаційним процесам, формуванню
новітньої культури дозвілля та потребі нового способу актуалізації
мистецтва.
Ключові слова: художній ярмарок, арт-ринок, Art Basel, галерея,
виставка, контекст, художня цінність.

Постановка проблеми. Відповідно до даних галереї Тейт,
у світі нараховується понад 200 ярмарків мистецтва, а за інформацією впливового арт-видання, у 2020 році планувалось
проведення 254 таких подій (The Art Newspaper, 2020). Ми
відносимо художні ярмарки до події у філософсько-культурологічному значенні, а не просто заходу через важливу особливість: попри короткий термін проведення вони здатні впливати
навіть після офіційних дат. Наприклад, участь у Базелі певного художника впливає на провенанс художнього твору, що дає
змогу зростанню як цінності, так і ціни. Такий аспект сприяє
розгляду ярмарку як визначального рівня сучасного етапу розвитку арт-ринку.
Проведений огляд джерел свідчить про недостатній рівень осмислення ярмарка як ціннісно-смислового простору
актуалізації художніх творів та практик. Однак експертами
© Сергій Русаков, 2021
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підтверджується зростання ролі ярмаркового формату. Крім того, потрібно звернути увагу, що такі
події нині орієнтовані не тільки на спільноту колекціонерів, а й на широкий обсяг охочих долучитись
до арт-світу та людей, які прагнуть отримати новий
культурно-художній досвід. Пропонуємо розглянути культурно-історичні джерела художнього ярмарку, причини утвердження його визначальної ролі з
початку ХХІ ст., а також простежити взаємозв’язок
з сучасним етапом розвитку арт-ринку.
Аналіз останніх досліджень. Можемо виокремити наукові праці, у яких аналізуються соціокультурні (Арутюнова, 2015) та економічні (Бродель,
1988) аспекти ярмарків. Проте, незалежно від наявності певних розробок теми ярмарки, вбачаємо
нестачу наукових розвідок про взаємозв’язок художньої ярмарки з сучасним арт-ринком у контексті культурологічного підходу. Важливе значення
для нашої статті має наукове дослідження Наталії
Іжикової, де детально розглянутий феномен ярмарку. Основою для нашого дослідження є праці Пако
Барагана та Крістіана Моргнера, які провели ретельне дослідження розвитку феномена художнього ярмарку та його ролі в сучасному світі. На нашу
думку, художні ярмарки можуть бути ефективним
джерелом для наукових досліджень, адже надають
достатню кількість матеріалу для осмислення соціокультурних змін і сприяють аналізу та кращому
розумінню значущих тенденцій у культурно-мистецькій сфері.
Мета статті — вивчення художнього ярмарку як культурного явища крізь призму методів культурологічного дослідження для виявлення
взаємозв’язку з сучасним етапом розвитку артринку.
Виклад основного матеріалу. Серед культурологічних напрацювань теми ярмарку виокремимо
працю Н. В. Іжикової, яка, розглянувши формування і функціонування ярмарку як особливого явища
культури, що сприяє взаємодії економічним, соціальним та комунікативним чинникам, наголошує
на семантичній двозначності центрального поняття. Аналіз джерел ярмаркової культури дає підстави розглядати цей феномен як з економічного, так
і з культурологічного підходу. Зазначимо, що друга парадигма в основі ярмарку вбачає ідею свята.
Ринок, на думку авторки, як майданчик проведення ярмарку, вирізняється святковим настроєм, що
обумовлено торжеством достатку. Таким чином

з’являється можливість переосмислення «вульгарного та прагматичного смислу торгівлі» у межах
культурологічної парадигми (Ижикова, 1998).
В основі художнього ярмарку (також інколи
використовуються поняття: арт-ярмарок, ярмарок
мистецтв) можна розглядати ярмарок як соціальний інститут, свято, виставку-видовище. Ярмаркова культура, на думку Н. В. Іжикової, отримала поширення завдяки публічно-видовищній складовій,
що приваблювало людей з давніх часів.
В авторській репрезентації арт-ринку в
бестселері «Як продати за $12 мільйонів опудало
акули» вказується на незручність огляду картин та
випадкове поєднання картин на стенді (Томпсон,
2010, с. 255). Проте, на нашу думку, таке критичне зауваження слушне лише частково. Пропонуємо
розглядати художній ярмарок як спосіб актуалізації доробків сучасних митців (завдяки створенню
ціннісно-смислового простору) та обміну ідеями й
смислами (унаслідок утворення унікального комунікативного простору) всіх учасників арт-ринку. В
основі сучасного художнього ярмарку є ідея свята,
яка обумовлена можливістю взяти участь у події,
здобуття унікального культурно-художнього досвіду, непересічних зустрічей з однодумцями та конкурентами, обговорення оригінальних ідей. Основною причиною піднесеного стану відвідувачів
художнього ярмарку є оприлюднення напрацювань
митця або мисткині — художніх пошуків, які втілено в арт-творі — і бажанням отримати відгук у
публіки.

«Ярмарок розглядається як святковий торг
з виходом на обрядові, ритуалізовані традиції,
зумовлені обміном подарунками, у самому торзі виявляється святковість, що випливає з тотожності торгу й торжества» (Ижикова, 1998).
Об’єктивний аналіз художнього ярмарку неможливий без зазначення його подвійного характеру — комерційність і культуротворчість. Зауважимо, що ярмарки не приховують своєї торговельної діяльності, тому відкритість інформації щодо
продажів, яку запропонував, наприклад, Art Basel
стала точкою відліку формування більш прозорої
взаємодії між учасниками арт-ринку.
Саме організатори ярмарку в Базелі запровадили традицію підготовки щорічного аналізу світового арт-ринку. Звіт «The Art Market», укладений
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експерткою з економіки культури Клер Макендрю,
охоплює всі аспекти міжнародного арт-ринку й висвітлює найбільш важливі події попереднього року.
Це дослідження на сайті ярмарку подано як «незалежне і об’єктивне дослідження, яке аналізує глобальний ринок мистецтва, розглядаючи його різні
сегменти, такі як галерейний бізнес, аукціонні будинки, змінні моделі глобального багатства й колекціонування творів мистецтва, художні ярмарки,
онлайн-продажі й економічний вплив арт-ринку загалом» (The Art Market, 2020). На нашу думку, світ
мистецтва неможливо достеменно прорахувати
жодними алгоритмами, проте все ж таки відзначимо, що таке вивчення арт-ринку актуалізує не лише
економічну складову, а й нагальні соціокультурні
питання, зокрема екологічні, расові, ґендерні, вікові аспекти арт-ринку. Цікавим у контексті культурологічного дослідження може стати підтвердження
виокремлення нового класу колекціонерів-міленіалів, які вже вирізняються активністю на арт-ринку
та впливом на формування нових художніх ідей.
Отже, не приховуючи дій щодо купівлі-продажу творів мистецтва, сьогодні ярмарки отримали
нове змістовне призначення як ціннісно-художній
орієнтир для всіх учасників арт-ринку. Крім того,
протягом останнього часу вдалось розширити обсяг прихильників і привабити нових зацікавлених
у здобутті унікального досвіду у сфері культури
та мистецтва. Саме сучасні художні ярмарки відповідають антропологічній потребі людини в мистецтві, адже дають змогу перевірити «що саме її
радує або відштовхує, що змушує захоплюватися
або обурюватися, що підлягає запереченню і перебудові» (Симонов, 1970, с. 115–116).
Популяризація ярмаркової моделі на початку
ХХІ ст. відбулась через святковий характер таких
подій і відповідність особливостям мислення сучасника, а також унаслідок своєчасного розширення змістового наповнення (наприклад, поява
освітньої програми, спеціальних розділів ярмарку
та ін.).
Соціолог мистецтва Паскаль Гіслен зауважує,
що за останні двадцять років мистецтво — принаймні «художнє» — перемістилося з периферії в
центр суспільства. Дослідник відзначає, що «професійний художній ярмарок — це також і важливе
місце зустрічі кураторів, власників галерей і колекціонерів, що є свідченням щодо його соціальної
ролі» (Гилен, 2015, с. 195). Таким чином, можна

відійти від звичного розуміння ярмарку в контексті
ринкового простору.
Художній ярмарок — це спільний святковий
простір для взаємодії художників, колекціонерів,
критиків, кураторів, дилерів і глядачів. Для всіх
учасників арт-ринку виникає самобутня нагода
ознайомитись з різноманіттям художніх практик
сучасності. Такі події відображають уподобання
сучасних колекціонерів та сприяють розвиткові
знань і смаків публіки. Ярмарки слугують розумінню принципів функціонування арт-ринку, допомагають усвідомлено й критично поставитись
до сучасної культурно-мистецької ситуації, а також
наблизитись до арт-світу (Дубровская, 2020).
Художні ярмарки отримали статус впливового суб’єкта світового арт-ринку зовсім нещодавно.
Дослідники Пако Барраган і Моргнер іменують
«епохою ярмарків мистецтв» саме початок ХХІ
століття. Така теза зумовлена зростанням кількості арт-подій, розширенням їхньої географії і нової
ролі, які вони почали відігрівати в актуалізації творів мистецтва та впливу на арт-ринок.
Витоки художнього ярмарку сягають релігійних свят, які вимагали паломництва в культовий
центр-переміщення людей з віддалених місць для
вшанування божеств. Наприклад, переміщення в
класичній Греції у VIII столітті до н.е. (наприклад,
Олімпійські ігри); тир у VI столітті до н. е.; Рим
під час Республіки та Імперії (VI століття до н. е.–V
століття до н. е.); Італія в V столітті до н. е.; Німеччина під час правління Карла Великого (IX століття до н. е.) (Walford, 1883). Відзначимо, що слово
«feriae» на латині означає свято.
Переміщення людей з периферії в місця паломництва сприяло формуванню комерційних
елементів і зародженню туризму. З одного боку,
паломники мали запастись харчами й знайти тимчасове житло для відпочинку, а з іншого — вони
привозили зі своїх регіонів автентичну продукцію,
якою торгували під час подорожі в місці проведення свята. Таким чином, релігійні свята стали першопричиною виникнення ремісничих ярмарків,
створивши, наприклад, спеціальні будинки для
представлення та продажу невідомих предметів,
які приносили паломники (Morgner, 2014).
На цих виставках у певні дати збиралися виробники, які презентували свої товари для продажу.
Перевага участі в таких ярмарках була очевидною:
узаємодія між учасниками торгів і споживачами
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товарів; безпека мандрівників, яка забезпечувалась
феодалами; упровадження політики дотримання
угод і операцій. Появу таких установ довкола виставкового заходу можна вважати передумовою художнього ярмарку (Barragan, 2008).
У XVII–XVIII ст. ремісничий ярмарок поступився визначальною роллю промисловому. Поліпшення комунікації та стандартизація продуктів
зробили транспортування великої кількості різноманітних предметів застарілою моделлю продажу,
поступившись місцем виставковій схемі презентації новинок, таких як Усесвітні ярмарки або універсальні виставки. Водночас з’являються художні салони, організовані європейськими академіями, які
набули згодом поширення в усьому світі.
Дональд Томпсон, розглядаючи ярмарки як
комерційні художні виставки зазначає, що вони існували давно.

«Першим, можливо, був художній ярмарок у Антверпені всередині XV століття. На
тому ярмарку продавали з яток картини, створювали й продавали рами, розтирали фарби.
Триста років потому, наприкінці XIX століття,
у Парижі проводились грандіозні виставки, а
Королівська академія в Лондоні влаштовувала
ярмарок, де художники показували свої роботи» (Томпсон, 2010, с. 251).
Перехід від ремісничої схеми до промислової
супроводжувався появою фігури дилера — посередника між учасниками торгів та покупцем, які
перед тим могли напряму домовлялись під час ремісничих ярмарків, але тепер це ускладнювалось
через зростання масового виробництва. Також дослідники вказують, що в той період були створені перші галереї (Schilderspanden), де користувався попитом живопис та пейзажі. Дилери шукали
клієнтів для арт-творів, які зберігались в перших
галереях та забезпечували фінансування таких покупок. Зазначимо, що розквіт діяльності дилерів і
їхній вплив на арт-ринок розпочинається з другої
половини ХІХ ст. А вже з початку ХХ ст. у найбільших центрах арт-ринку, наприклад, Нью-Йорк, Париж і Лондон, розроблено активну мережу дилерів,
яка об’єднувала галереї з колекціонерами. Тому в
місцях, де активність арт-ринку не була настільки
високою, але виникав інтерес до сучасного мистецтва, художні ярмарки почали набувати нового

значення. Уперше такі ярмарки було організовано
в країнах, де не було поширеної арт-мережі — Німеччина й Швейцарія (Morgner, 2014). Першими знаковими подіями стали Art Cologne (Кельн,
1967 р.) та Art Basel (Базель, 1970 р.). Організатори
першого зосередились на взаємозв’язку з німецьким арт-ринком, а інші прагнули створити ярмарок,
який приверне увагу міжнародної арт-спільноти.
Ярмарки стали приваблювати арт-дилерів та художників через обмеження їхньої участі в аукціонах (Morgner, 2014). Художні ярмарки, як явище
культури, сягають корінням давнини, проте лише
нещодавно отримати статус впливового суб’єкта,
здобувши визнання як арт-експертів, так і широкої
публіки. Такі зміни обумовлені розвитком глобалізаційних процесів і формуванням потреби в нових
способах здобуття культурно-художнього досвіду,
який спирається на нову естетику та аксіологію
споживання. В умовах товарного достатку, перефразовуючи Жана Бодріяра, предмети зазвичай
не пропонуються поодиноко, а вписуються в єдиний контекст безлічі інших семантично взаємозалежних предметів. Арт-твір, який було придбано
під час художнього ярмарку набуває додаткового
смислового й ціннісного значення. Тому наважимось сформулювати бажання сучасних колекціонерів таким чином: «Придбати картину не просто в
Gagosian Gallery, а в Gagosian Gallery під час Art
Basel». Таким чином актуалізується філософськокультурологічне поняття контексту.
З давніх часів мистецтво сприймалось у певному контексті, який впливав на реакцію людей і
їхню оцінку. Якщо до цього виокремлювали лише
семантичний (назва твору, історичні факти, автентичність), то нині також звертають увагу й на
важливість фізичного контексту (Brieber, 2014).
Фізичний контекст може розглядатись у двох аспектах: у вузькому значенні — це твори мистецтва,
які довкола; у широкому — це простір презентації/
актуалізації творів мистецтва, як правило, це музеї,
галереї або виставкові зали приватних колекціонерів. Такі обставини є важливими для визначення
об’єкта як твору мистецтва. Дослідження свідчать
про те, що людям під час відвідування музеїв твори мистецтва подобаються більше у порівнянні зі
спогляданням у штучних лабораторних умовах. У
першому фізичному контексті арт-роботи здаються
цікавішими, емоційна реакція на них є більш позитивною, тому такі наукові розвідки підтверджують
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те, що в музеї спостерігається підвищений художній досвід (Brieber, 2015). Нами не знайдено наукових статей щодо особливостей здобуття такого
досвіду в умовах художніх ярмарків, але припустимо, що основний результат досліджень можна застосувати й до нашої теми — контекст художнього
ярмарку сприяє іншому способу сприймання нових
арт-творів. Припустимо, що цей ефект може навіть
посилюватись завдяки святковому характеру й подієвості ярмарку.
Розглядаючи сучасний художній ярмарок варто
актуалізувати ще два важливі явища сфери культури та
культурологічні поняття — виставка та галерея. Адже
загалом ярмарок є множиною виставок, які презентуються різноманітними галереями. Виставки мають тривалу історію і вже давно визнані як впливове явище в
сфері культури. Художні виставки в контексті сучасної
соціокультурної ситуації набувають форми міжнародного обміну культурним досвідом. Такі події сприяють залученню до гуманітарних цінностей, зустрічі з
художніми надбаннями або творчими експериментами
майстрів-початківців (Богородский, 2007). Художній
ярмарок як множина виставок, яка супроводжується
паралельними програмами, утворює унікальний простір актуалізації арт-творів. Це сприяє взаємодії великої кількості учасників арт-ринку, які й формують нове
ціннісно-смислове поле сучасного мистецтва. Таким
чином художні ярмарки, завдяки своїй інтегративній
особливості, змогли здобути визначального рівня сучасного арт-ринку. Свідченням цього, наприклад, є популярність ярмаркового формату презентації мистецтва
в Азії. Дослідниця Клер Макендрю стверджує:

«Ярмарки є важливим інструментом культурного спілкування: азіатські колекціонери
стають більш зацікавлені в західному мистецтві, а західні колекціонери зацікавлюються
азіатськими художниками» (Fulton, 2020).
Художній ярмарок, зберігаючи у своїй основі таке
знакове культурне явище, як виставка, у контексті глобалізаційних процесів, формування новітньої культури
дозвілля та нової моделі актуалізації мистецтва зумів
стати унікальною формою презентації художніх звершень митців та висвітлення діяльності галеристів. «Передвісницею багатьох змін, а заодно рольовою моделлю
для більшості ярмарків нового покоління став Art Basel»
(Арутюнова, 2015, с. 50). Цей ярмарок був задуманий як
нова спроба презентації мистецтва на теренах Європи

й зумів цю ідею не лише зберегти, а й розвинути. Уже
в 2000-х рр. цей ярмарок здобув першість серед усіх інших арт-подій та, завдячуючи формуванню унікального
простору взаємодії учасників та презентації змістовних
та якісних творів мистецтва, почав формувати вектори
розвитку арт-ринку. Ці трансформації відбулись у час
суттєвих змін у світі мистецтва: «Усе різко зросло в
швидкості. Сьогодні всі знають усіх — і кожен може бачити все одразу — будь-де, будь-коли» (Mai 36 founder
Victor Gisler, 2020).
Саме з початку ХХІ ст. відбулось зростання інтересу до ярмаркового формату проведення арт-подій, що
сприяло утвердженню нової моделі актуалізації (презентація, обговорення, надання цінності та ціни, придбання) творів сучасного мистецтва. Якщо до початкусередини 2000-х рр. можна відзначати про переважання
галерейної моделі арт-ринку, то з цього часу формується
ярмаркова модель. Такі зміни можна пояснити тим, що
саме такі події об’єднують ключових учасників артринку — провідні галереї, впливових колекціонерів,
авторитетних експертів, кураторів, критиків, дилерів
та ін. Найбільш помітну культуротворчу роль відіграв
художній ярмарок Art Basel. Саме в Базелі (основна подія в Центральній Європі) та в Гонконгзі (у 2013 році
Art Basel заснував одну з найпрестижніших міжнародних арт-подій в Азії) відбувається формування ціннісної складової сучасного мистецтва завдяки взаємодії
між основними учасниками арт-ринку. Також до цього
переліку можемо додати й значну кількість людей, які
почали проявляти інтерес до теми світового сучасного
мистецтва завдяки доступності й різноманітності таких подій у різних куточках світу та появі паралельних
освітніх програм.
На думку відомого галериста Віктора Гіслера, сучасне мистецтво стосується важливих соціальних, політичних та культурних питань, тому потребує особистого переживання. «Немає кращого способу зрозуміти
мислення художників та ідеї чи красу того, що вони
роблять, ніж відвідування галерей або інституційного
шоу» (Mai 36 founder Victor Gisler, 2020). Під останнім розуміються саме художні ярмарки. Узагалі діяльність Віктора Гіслера чудово ілюструє трнасформацію
арт-ринку, яка відбулась на початку ХХІ ст. Галереї Mai
36 Galerie, яка була заснована 1988 р., довелось конкурувати з потужними центрами сучасного мистецтва —
Базель, Берн та Цюрих. Проте вчасна переорієнтація
на нову модель арт-ринку стала запорукою успішної
діяльності. За словами галериста, це сталось «завдяки
підтримці місцевої та міжнародної мистецької спільно-
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ти та участі в міжнародних мистецьких ярмарках» (Mai
36 founder Victor Gisler, 2020).
Незважаючи на переважання ярмаркової моделі
презентації мистецтва в сучасному арт-ринку, маємо
віддати належне галереям, які все одно залишились
основними учасниками, що презентують сучасні роботи високої якості. Художні ярмарки — це презентація творів мистецтва, за допомогою участі в
них галерей з різних країн (Карцева, 2019, с. 59).
Приклад Mai 36 Galerie є чудовим підтвердженням цієї
тези. Престижність ярмаркового формату спричинена потребою виконання учасниками низки серйозних
умов. Така вимогливість на арт-ринку одними з перших
була сформована організаторами Art Basel. Це сприяло
набуттю ярмарками нової ролі, яка полягала не лише у
відображенні художніх тенденцій, а й можливості впливати на їхнє формування. На нашу думку, дослідження
сучасного арт-ринку обов’язково повинні включати й
вивчення передумов становлення та особливостей сучасних художніх ярмарків.
Art Basel прямував до вершини арт-ринку протягом останніх 50 років, тому має високі стандарти, які є
обов’язковими до виконання потенційними учасниками. Репутацію провідної події цей ярмарок здобув завдяки ретельному відбору галерей, які беруть участь у
загальній виставці, що здійснюється компетентним арткомітетом. Вищезгаданий Віктор Гіслер підкреслює:

«…члени комітету — найкращі професіонали своєї справи. Вони є постійними відвідувачами
всіх виставок, і не тільки міжнародних. Вони повинні бути поінформовані про стан ринку мистецтва краще за всіх, тому що це їхня робота. Але
відвідати одній людині всі виставки світу неможливо, тому члени арткомітету часто зустрічаються
і обмінюються думками про попередні виставки»
(Молчанов, 2020).
Сучасний арт-ринок відзначений розмаїттям художніх ярмарків, проте ми зупинимось на огляді Art
Basel — флагманській події арт-ринку, яка виокремлюється експертами в якості лідера світового
виставкового процесу. Ярмарок засновано трьома
галеристами — Труді Брукнер (Trudl Bruckner),
Белз Хільт (Balz Hilt) і Ернст Бейелер (Ernst
Beyeler) — як експериментальна ініціатива. За
50-літню історію Art Basel отримав не лише знакове місце серед усіх рівнів арт-ринку й змогу трансформувати ярмарковий формат, а й став визначати

основні тенденції розвитку арт-ринку та сучасного
мистецтва. Відзначимо щодо існування різних рівнів арт-ринку, які пов’язані з різними учасниками
арт-ринку — аукціони, галереї, ярмарки, бієнале,
дилери та ін. Переважання певних учасників сприяє утвердженню загальної особливості арт-ринку
в певний проміжок часу. Художній ярмарок здобув
визначальну роль у соціокультурній ситуації початку ХХІ ст. завдяки охопенню широкої публіки, що
сприяло формування унікального культуротворчого простору взаємодії. Наприклад, щороку в Базелі
представлені твори понад 4 тис. митців, а кількість
відвідувачів щоразу зростає і досягає майже 100
тис. відвідувачів за тиждень. Це суттєво вирізняє
рівень ярмарку від аукціону, де можливість долучитись великій кількості учасників, не говорячи
вже про значну кількість зацікавлених мистецтвом,
украй обмежена й має винятково комерційну спрямованість.

«Сама логіка аукціону змушує підбирати
роботи таким чином, щоб їх було легко продати різношерстній публіці, яку приваблюють
сучасні торги» (Арутюнова, 2015, с. 74).
У Art Basel бере участь значна частина
найкращих світових галерей (у 2019 р. — 290 інституцій з 34 країн). Сформована ярмаркова модель
арт-ринку сприяла зростанню впливовості міжнародного шоу в Швейцарії, а систематична робота
організаторів події з новою аудиторією пошановувачів мистецтва сприяла зростанню інтересу як до
події, так і до мистецтва загалом. Марк Шпіглер,
директор Art Basel, указує на орієнтованість ярмарку щодо формування художніх смаків:

«Для людей — колекціонерів-початківців
ярмарки — це спосіб отримати те, що французи назвали б tour d’horizon — огляд того, на
яких художниках і галереях вони справді хочуть зосередити свою увагу» (Goldstein, 2015).
Про цю особливість указано й у звіті «The Art
Market 2020», де підкреслюється, що для багатьох
колекціонерів художні ярмарки є «першою точкою
контакту» з галереями, які сприяють уходженню в
простір арт-ринку (The Art Market, 2020).
Формування художнього смаку уможливлюється завдяки ретельному відбору учасників, які
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повинні запропонувати оригінальний стенд, паралельною змістовною освітньою програмою та розширенням уявлень про сучасне мистецтво. Марк
Шпіглер зазначає: «Найважливіше для нас — це
асортимент та якість матеріалу, який ви бачите»
(Goldstein, 2015). Це підтверджується й відгуками
арт-оглядачів:

«Щороку ярмарок здатний здивувати не
тільки пропорціями представлених робіт, висотою, шириною і глибиною ідей, а й неконвенційністю матеріалів і символічною міццю»
(Элина, 2019).
Художній ярмарок як основоположник нових тенденцій змушений шукати нові форми презентації художніх практик, які не вписуються в
традиційні уявлення щодо ярмаркового формату
(Арутюнова, 2015, с. 51). Тому організаторами Art
Basel запропоновано додаткові майданчики-розділи, які вирізняються альтернативними проєктами:
Unlimited, Parcours, Films. Unlimited — це новаторська виставкова платформа для творчих проєктів,
що відрізнаються від звичного ярмаркового стенду,
включає масивні скульптури та картини, відеопроєкції, масштабні інсталяції та живі виступи. Саме
цей розділ сприяв наданню події в Базелі нового
ціннісно-смислового значення завдяки презентації
некомерційного мистецтва. Parcours — розділ актуалізації скульптур, інсталяцій та перформансів у
міському просторі. Розділ Films присвячено кіномистецтву й має всі шанси перетворитись на фаховий кінофестиваль. Варто зазначити, що ці розділи
вирізняються кураторською ідеєю, що не було притаманно для попередньої моделі організації художніх ярмарків.
Наголосимо про важливість появи потужної
освітньої програми під час проведення художнього ярмарку (наприклад, Basel, Frize Art Fair та ін.).
Організовуються різноманітні лекції, майстер-класи, artist-talk за участі відомих кураторів, критиків,
митців, експертів у сфері культури та мистецтва,
чиновників. Акцент на освітньому напрямі пояснюється прерогативою великих ярмарків визначати
нові тенденції в мистецтві та бажанням організаторів та галерей-учасниць максимально абстрагуватись від комерції (Карцева, 2019, с. 161). Авторка
звертає увагу, що ярмарки перейняли цей привілей
у бієнале. Це підтверджує нашу думку про пере-

важання рівня ярмаркового формату над іншими в
умовах сучасного етапу розвитку арт-ринку.

«До основної програми сьогодні майже всі
великі ярмарки додають некомерційну складову, у межах якої можуть створюватись знакові
інсталяції, які не мають комерційної спрямованості, демонструють виставки, кураторами
яких є музеї, цільові арт-фонди, що також наближує рівень ярмарки до академічного (музейного, бієнального) показу мистецтва» (Карцева, 2019, с. 161).
Додамо, що більшість ярмарків активно використовує можливості мережі Інтернет, публікуючи відеозаписи цих зустрічей в YouTube. Наприклад, канал Art Basel станом на 30 червня 2020 р.
має 2 129 638 переглядів і висвітлює знакові зустрічі під час події (використовуються назви розділів для зручної навігації: «Conversations | Artist
Talks», «Conversations | Artworld», «Conversations |
Collector Talk»; також є додаткові розділи про сферу арт-ринку та мистецтва: «Conversations | Online»,
«Meet the Institutions», «Meet the Artists», «Meet the
Gallerists», «Meet the Collectors» та ін.). Зважаючи
на пандемію коронавірусу й перенесення цьогорічного заходу, такі онлайн-платформи об’єднують
арт-публіку та продовжують загальний розвиток
сфери культури та мистецтва.
Висновки. Культурологічний аналіз художнього ярмарку дає змогу наголосити на важливості
його розгляду не в ролі ринкового майданчика, а як
унікального явища культури, що формує ціннісносмислове та комунікативне середовище. На нашу
думку, художні ярмарки відповідають таким визначальним рисам сучасності, як подієвість та видовищність.
Ярмарок сприяє висвітленню діяльності різноманітних галерей, у тому числі тих, які розташовані у віддалених містах, тому відзначимо про
його соціокультурну роль перед галереями, митцями, колекціонерами, критиками, кураторами.
Він не тільки згуртовує зусилля різних учасників
міжнародного арт-ринку, а й поєднує різноманітні
арт-технології, які сприяють появі нових смислів
у контексті сучасного мистецтва. Наприклад, деякі експерти відзначають зростання кураторської
ролі в організації ярмарку в Базелі. Це свідчить про
нову модель арт-ринку, адже це вказує на пріори-
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тетність не торговельно-презентаційної ролі, як це
було раніше, а переорієнтації на смислотворчі та
культуротворчі аспекти в проведенні події.
Художній ярмарок створює вдалі умови для
ознайомлення з новими творами мистецтва, оцінки
глядачів і критиків. Тобто, твір мистецтва стає саме
таким унаслідок чуттєвого й смислового сприйняття, яке відбувається в ярмаркові дні. Смислові та художні якості арт-творів проявляються лише за певної
системи взаємодії між усіма учасниками арт-ринку,

які збираються в просторі художнього ярмарку.
Сучасний стан розвитку суспільства передбачає активне занурення людей у культурні процеси.
Художній ярмарок стає особливою подією, яка дає
змогу взаємодії людини з сучасними художніми
практиками. Ця подія є складовою унікального
смислового простору арт-ринку, де відбувається
актуалізація мистецтва. Тут мистецтво постає як
самодостатній феномен, що є носієм певних смислів і цінностей.
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Русаков Сергей Сергеевич
Художественные ярмарки в контексте современного этапа развития арт-рынка
Аннотация. Статья посвящена ценностно-смысловым, коммуникативным и культуротворческим аспектам феномена художественной ярмарки, который определен в качестве пространства актуализации произведений современных художников и обмена идеями, смыслами. Проанализированы художественные ярмарки как определяющий
уровень современного этапа развития арт-рынка. На основе Art Basel выявлены сущностные изменения современных художественных ярмарок, которые способствовали формированию новой модели арт-рынка начала XXI века.
Отмечено, что художественная ярмарка приобрела новую роль в контексте современного арт-рынка благодаря объединительному характеру события. Автором также осуществляется обзор культурологической специфики художественных выставок, деятельности галерей, предоставления ценности произведениям искусства, формирования художественных вкусов людей. Обосновано важность изучения и осмысления художественных ярмарок для понимания
новой модели развития арт-рынка. Сформулированы перспективные направления дальнейшего культурологического
исследования арт-рынка и художественных ярмарок. Проведен анализ международной художественной ярмарки Art
Basel, который показывает утверждение ярмарочной модели арт-рынка благодаря глобализационным процессам,
формированию новой культуры досуга и потребности нового способа актуализации искусства.
Ключевые слова: художественная ярмарка, арт-рынок, Art Basel, галерея, выставка, контекст, художественная
ценность.

Serhii Rusakov
The art fairs in the context of the modern stage of art market development
Abstract. The article deals with the value-semantic, communicative and cultural aspects of the phenomenon of the art
fair being defined as a space for updating the works of contemporary artists and the exchange of ideas and senses, considering
historical preconditions for appearing of the art fair. It analyzes art fairs as the most various level of the modern stage of art
market development. Based on Art Basel study, it identifies substantial changes of contemporary art fairs which contributed
to the formation of a new model of the art market at the beginning of the 21st century. The new role acquired by the art market
due to its unifying nature has been noted. The author reviews the cultural specifics of art exhibitions, galleries, the value of
art works, the formation of artistic tastes of people as well. The importance of studying and considering of the art fairs for
understanding of the new model of art market development is substantiated. The article outlines perspective directions of
further culturological research of the art market and art fairs.
The performed analysis of the international art fair Art Basel shows the approval of the fair model of the art market due
to the globalization processes, the formation of a new leisure culture and the need for a new way of art actualization.
Keywords: art fair, art market, Art Basel, gallery, exhibition, context, artistic value.
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Анотація. Стаття присвячена розвитку гітарного мистецтва в
Україні початку ХХІ століття. Ця тема майже не розроблена у вітчизняному музикознавстві. В основному дослідження присвячені загальноєвропейським тенденціям чи регіональним школам.
Уперше проаналізовано різні аспекти діяльності Асоціації гітаристів НВМС, подано історичний матеріал про становлення гітарного мистецтва в Україні, відомості про видатних музикантів минулого.
Зібрано фактичний матеріал про історію створення Національної всеукраїнської музичної спілки та її творчого осередка — Асоціації гітаристів. Прослідковано розвиток гітарного руху в Україні
початку нового століття, від Першого всеукраїнського фестивалюконкурсу гітарного мистецтва Валерія Петренка до подій сьогодення.
Акцентовано увагу на шляхах розвитку конкурсної діяльності,
на прикладі Відкритого конкурсу музичних майстрів ім. Олега Стефанюка (2019), інтернет-конкурсів виконавців «Гітарограй» та конкурсу «Компогітар».
Популяризації гітари сприяє єдиний спеціалізований журнал
«Гітара в Україні», який регулярно виходить з 2008 року.
У підсумку констатуємо, що активна, різнобічна діяльність Асоціації гітаристів НВМС значно сприяла розвитку українського гітарного мистецтва у виконавському та науково-педагогічному аспекті.
Ключові слова: гітарне мистецтво, Асоціація гітаристів, конкурс, фестиваль, педагог.

У кінці 90-х років ситуація в гітарному мистецтві України
була складною і неоднозначною. Кращі українські музиканти
виїжджали в Москву, Петербург і далі в Європу й за океан.
В Україні, за деякими винятками, навчальний процес проводився за старими радянськими програмами: ні концертний, ні,
особливо, педагогічний репертуар майже не оновлювався.
Конкурсів гітарного мистецтва майже не проводилось,
фестивальний рух не розвивався, не були налагоджені зв’язки
з провідними зарубіжними музикантами й педагогами. Публічне виконання творів українських композиторів і народного українського мелосу було справжньою рідкістю, бракувало
національного концертного й педагогічного репертуару.
Занепадала минула слава українських гітаристів, хоча ще
в ХVІІІ столітті вражав філігранною технікою гри на скрипці
й гітарі видатний віртуоз українського походження Іван Хандошко (1747–1804). І це ще до народження геніального Нікко© Костянтин Чеченя, 2021
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ло Паганіні, який свідчив, що він володар скрипки,
але його володар — гітара. Про композиторський
хист і гітарні опуси Хандошка писав дослідник музичного мистецтва М. Стахович, констатуючи, що
«це одні з кращих речей, які колись були написані
для нашого інструменту» (Вольман, 1961, с. 55).
Талановитий український музикант Гаврило
Рачинський (1777–1843) також був високопрофесійним скрипалем і гітаристом, який збагатив репертуар оригінальними творами й вишуканими варіаціями для гітари (Вольман, 1961, с. 56).
Теми чудових українських пісень здавна використовували для гітарних варіацій композитори
різних країн.
Особливою популярністю користувалася пісня Семена Климовського «Їхав козак за Дунай». До
нашого часу дійшли варіації, що були надруковані
в музичних журналах другої половини ХVІІІ століття. І сьогодні гарна мелодія, що оспівує класичну гармонію, чарує слухачів і слугує джерелом натхнення для композиторів.
Справжньою гордістю гітарного мистецтва був
Марко Данилович Соколовський, який народився
в містечку Погребище 25 квітня 1818 року. Юний
Марко з шести років і до кінця життєвого шляху не
розлучався з гітарою. У юнацькі роки він уже професійний виконавець і в травні 1841 успішно виступає в Житомирі на сцені театру М. Комбурлея.
Тоді він блискуче виконав відомий Концерт e moll
італійського гітариста й композитора Фердінандо
Каруллі. А потім тріумфальні виступи на кращих
сценах європейських міст: Київ, Санкт-Петербург,
Варшава, Берлін, Мілан, Париж, Лондон. І постійно — переповнені зали й великий успіх. Європейська преса висловлювала справжнє захоплення
українським артистом (Вольман, 1961, с. 128).
1858 рік. Відень.

«…у залі спільноти любителів музики ми
мали насолоду слухати гітариста Соколовського, який … довів, що на своєму інструменті він
відноситься до найкращих митців».
12 квітня 1858 р. WEINER ZEITUNGHALLE
№ 97.
1864 рік. Париж.

«М. Соколовський прибув до нас зі славою. У його майстерних руках гітара піддаєть-

ся різноманітним нюансам і надзвичайно виразній, граціозній та пристрасній мелодії. Його
чудовий талант перевершив усе те, що можна
було передбачити».
18 січня 1864 р. REVUE CRITIQUE.
1867 рік. Познань. Про виступи пана Марка
Соколовського з Волині писали, що концерти «у великих містах, де він виступав, створили сенсацію».
26 березня 1867 р. OSTDEUTCH ZEITUNG.
Багато чого можна сказати про українського
«Короля гітари», як величали Марка Соколовського в тогочасній Європі, але завершимо коротку історичну довідку деякими фактами з життя його сучасника Михайла Вербицького (Чеченя, 2015, c. 4).
Автор музики до національного гімну відомий
як хоровий диригент, композитор, який написав понад тридцять творів духовної музики, дванадцять
симфоній-увертюр, а також оперети, пісні і твори
інструментальної музики. Але не всім відомий
факт, що Михайло Михайлович досконало володів
грою на гітарі, мав багато учнів і навіть написав
ґрунтовну школу для цього інструмента (Волинський, 1965, с. 86).
Зауважимо, що патріотична пісня «Ще не
вмерла Україна» в оригіналі була написана й виконувалась під супровід шестиструнної гітари. Коротка історична довідка свідчить про те, що гітара
має давні традиції і самобутню історію в українському музично-інструментальному мистецтві.
Наступні сто років — це був період, який не
вирізнявся яскравими віртуозами-гітаристами та
самобутніми композиторами європейського рівня. І
лише наприкінці ХХ століття гітарний рух помітно
активізується. На той час уже проводила активну
концертно-творчу діяльність Національна всеукраїнська музична спілка (НВМС), яка веде свою історію з початку двадцятих років минулого століття,
коли видатні діячі музичного мистецтва створили
Музичне товариство імені Миколи Леонтовича. З
такою ініціативою виступили Порфирій Демуцький, Пилип Козицький, Борис Лятошинський, Левко Ревуцький, Кирило Стеценко, Гнат Хоткевич та
інші тогочасні музиканти й композитори.
Проте всього через шість років Музичне товариство було закрите. Це були часи, коли радянська
влада жорстко придушувала найменші прояви національної свідомості. Уже після Другої світової
війни продовжилась діяльність Товариства. 1990
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року відбувся з’їзд, делегати якого вирішили створити творчу професійну організацію — Усеукраїнську музичну спілку, головою якої було обрано
Анатолія Тимофійовича Авдієвського. Через вісім
років Спілка отримала статус Національної.
Тоді серед творчих осередків, з яких формувалася Спілка, були Асоціація діячів музичної
освіти і виховання, Асоціація «Хорове товариство
ім. М. Леонтовича, Асоціація народно-інструментальної музики, Асоціація діячів духової музики,
Асоціація баяністів-акордеоністів, навіть Асоціація діячів естрадного мистецтва. А ось об’єднання
гітаристів не було, що дивно, зважаючи на широке
побутування і світову популярність цього музичного інструменту.

«2000 рік — нове тисячоліття... Нові ідеї,
творче піднесення, бажання зробити щось надзвичайне. Саме в листопаді цього року відомий
музикант, керівник Ансамблю давньої музики
Костянтин Чеченя запропонував київським гітаристам об’єднатися для спільної роботи для
забезпечення успішного розвитку гітарного
мистецтва в Україні» (Бойко, 2007, с. 4).
Ці рядки належать заступникові голови Асоціації гітаристів НВМС Аліні Леонідівні Бойко.
Зібрався талановитий, творчий колектив і дуже
активний колектив однодумців: викладач Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра Ольга Ракова,
народний артист України Валерій Петренко; креативна молодь: згадувана вже Аліна Бойко, Оксана
Шеляженко, яка згодом зробила успішну кар’єру в
Німеччині, учениця О. Ракової, а нині — доцент,
кандидат мистецтвознавства Олена Дроздова та
інші талановиті гітаристи.
Діяльність Асоціації швидко вийшла за межі
столиці, приєдналися відомі виконавці й педагоги з різних областей України: заслужений артист
України, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського Володимир Доценко, доцент Донецької музичної академії
ім. С. Прокоф’єва Павло Іванніков, професор Одеської державної академії ім. А. Нежданової Олена Хорошавіна й багато інших відомих гітаристів.
Зараз серед чинних і почесних членів Асоціації гітаристів НВМС є відомі зарубіжні музиканти
з різних країн Європи, зі Сполучених Штатів Америки та Канади.

Першим значним заходом Асоціації був Усеукраїнський фестиваль-конкурс гітарного мистецтва Валерія Петренка, що проходив у кінці березня 2001 року в Києві. Цілий тиждень з ранку і
до вечора лунала гітара. Звичайно, у центрі уваги
був народний артист України, соліст Національної
філармонії України Валерій Петренко, який, крім
сольних виступів, представляв своїх друзів і працював у журі.
Усім запам’ятався блискучий виступ чудового
виконавця і композитора, соліста Одеської філармонії Анатолія Шевченка. Філософ, художник, музиколог, знавець традицій музики фламенко, він з
перших нот брав у полон слухача, підіймаючи його
до натхненної кульмінації.
Вдумливо й зі смаком виконав складну програму з творів музики сучасних композиторів заслужений артист України Володимир Доценко.
Особливо переконливо прозвучали віртуозні твори кубинського композитора Лео Брауера. А «Поетичні вальси» Е. Гранадоса, які натхненний музикант виконав у дуеті з Вікторією Ткаченко, стали
справжньою родзинкою вечора.
З юнацьким запалом продемонстрував віртуозну техніку лауреат багатьох музичних конкурсів
Олександр Ренгач, контрастом якому був витончений, делікатний музичний діалог з публікою Оксани Шеляженко. Обидва яскравих артисти й далі
успішно працюють, завойовуючи прихильність меломанів, але вже не в Україні, а в Німеччині.
Яскравим і потужним акордом, який завершив відкриття фестивалю був виступ гітарного
квартету «Київ» Національної філармонії України.
Вдячна публіка довго не відпускала музикантів, які
яскраво, з вогнем показали нову програму латиноамериканської музики. І кожен вечір протягом тижня юні та досвідчені музиканти збирали повні зали
непересічної публіки.
Важливо, що крім вечірніх концертів, уранці
й вдень вирувало гітарне життя. Музичні майстри
демонстрували нові інструменти, педагоги обмінювалися досвідом, ішли конкурсні прослуховування.
Юних музикантів оцінювало авторитетне журі під
головуванням народного артиста України Валерія
Петренка. У роботі журі брали участь відомі діячі
музичного мистецтва: головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів, народний артист України Віктор Гуцал, заслужений артист України, професор Харківського
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національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Володимир Доценко, викладач Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра Ольга Ракова, директор Методичного центру Департаменту
культури Київської міської державної адміністрації
Ірина Баклан, заслужений артист України Володимир Шаруєв та соліст Одеської філармонії Анатолій Шевченко.
Конкурс проходив у трьох вікових категоріях і
відкрив чимало молодих талантів. У молодшій групі, не дивлячись на юний вік учасників, була досить серйозна конкуренція. Перше місце розділили
Дмитро Іванов (м. Харків, викл. І. Шевчук) і Роман
Суряков (м. Дніпро, викл. В. Антонійчук), лідером
у середній категорії був Святослав Кочерга (м. Чернігів, викл. Г. Любимов), а в старшій категорії переміг Євген Баркалов (м. Київ, викл. К. Чеченя).
Члени журі одностайно присудили Гран-прі Олені
Лаврик (м. Горлівка, викл. М. Лаврик).
Крім вечірніх концертів і конкурсних змагань,
проходили методичні семінари, відбувався обмін
педагогічним та виконавським досвідом, зокрема,
поважний білоруський гість — художній директор
популярного фестивалю «Ренесанс гітари» Ігор
Шошин провів повчальну відео-лекцію про гітарний рух у Європі. Відразу після закінчення гітарного свята організаційний комітет почав готуватися
до наступного фестивалю.
Програма ІІ Всеукраїнського конкурсу гітарного мистецтва Валерія Петренка була ще більш
насиченою і різноманітною. Справжнє свято для
вимогливої київської публіки створили талановиті гітаристи — молоді виконавці й солісти Національної філармонії України заслужені артисти
України Андрій Остапенко та Володимир Шаруєв, який виступив зі своїм квартетом. Приємним
сюрпризом був яскравий виступ грецького артиста, лауреата міжнародних конкурсів, голови Асоціації гітаристів Кіпру Д. Реггіноса, який, крім
власних творів, переконливо виконав маловідомі
класичні мініатюри.
Конкурсанти, що приїхали з різних областей
України, змагалися в чотирьох вікових категоріях. І
знову, серед усіх переможців був лише один представник столичної школи, що, безперечно, свідчить про об’єктивність і незаангажованість членів
журі. У молодшій категорії перемогла Кристина
Веклич (м. Суми, викл. Т. Литовченко). Напружена конкуренція в другій категорії привела до появи

двох лідерів. Перше місце розділили Марко Топчій
(м. Київ, викл. В. Гоменюк ) і Святослав Кочерга
(м. Чернігів, викл. Г. Любимов). У наступній категорії перемогу святкував Денис Білодід (м. Горлівка, викл. В. Івко та П. Іванніков). У найстаршій віковій категорії першого місця не було присуджено,
а найвищу нагороду — Гран-прі — отримав Андрій
Майборода (м. Дніпро, викл. В. Івко та П. Іванніков).
Згодом усеукраїнський фестиваль-конкурс,
який започаткувала й проводила Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки
отримав вищий статус. З 2005 року й до сьогодення регулярно проводиться Міжнародний фестиваль-конкурс гітарного мистецтва «ГітАс», який
має добру славу й здобув заслуженого авторитету
не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
Варто більш детально зупинитися на специфіці проведення мистецьких конкурсів. Не викликає
сумніву позитивний результат незаангажованих і
добре підготовлених організаційно музичних конкурсів. Це — виявлення і підтримка юних талантів,
методичні семінари, майстер-класи сприяють підвищенню кваліфікації виконавців і педагогів, розповсюджують передовий досвід і популяризують
досягнення національної музичної культури.
Характерною рисою культури сьогодення є
велика кількість і, на жаль, не дуже велика якість
різноманітних мистецьких змагань і новоспечених
лауреатів, хоча порівняно недавно конкурси проводилися дуже рідко.
Відомий український гітарист Петро Полухін
констатував:

«На жаль, ще жоден український гітарист,
який вихований у стінах нашої консерваторії,
не став переможцем і навіть лауреатом престижних міжнародних конкурсів. Хоча Україна
ледь не першою в колишньому Союзі «впустила» гітару в стіни консерваторії і почала готувати професіоналів».
Уточнимо, що саме першою, а не «ледь не
першою» Київська консерваторія відкрила клас гітари (Полухін,1993, с. 4).
Пройшло небагато часу й згаданий вище київський віртуоз Марко Топчій має вже більше сотні
перемог на престижних міжнародних конкурсах. І
це на справжніх творчих змаганнях, а не районних
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«міжнародних конкурсах», які проводяться сьогодні ледь не в кожній музичній школі й навіть деяких сільрадах, що нівелює цінність лауреатських
нагород. Не секрет, що існує практика оголошення «міжнародним конкурсом» заходу, який проводиться вперше, на що є аргументом наявність
іноземців у складі журі чи серед виконавців. Хоча
насправді це може бути китайський студент, який
навчається в Україні, або серед членів журі є один
колишній співвітчизник, який недавно емігрував
за кордон.
Нагадаємо, що, згідно зі світовою практикою
організації та проведення міжнародних конкурсів,
серед членів журі більшість повинні складати іноземні фахівці, а серед конкурсантів мають бути
представники не менше трьох країн. Подібні вимоги прописані в документі під назвою «Методичні рекомендації щодо організації, проведення
дитячих та юнацьких міжнародних конкурсів,
фестивалів, конкурсів-фестивалів, фестивалів-конкурсів» (Додаток до наказу ДМЦНЗКіМ України
16. 01. 2015 р. № 643-11г.).
Важливо, що вищенаведені конкурси, які проводила Асоціація гітаристів НВМС, цілком відповідають офіційним вимогам. Більше того, у наших
конкурсах, які тоді мали статус усеукраїнських,
брали участь конкурсанти з кількох країн, а в журі
працювали іноземці.
Є ще чимало проблем, які не вирішені в «Методичних рекомендаціях», зокрема розподіл учасників за віковими категоріями, особливості конкурсного репертуару, хронометраж тощо. Але це
тема окремого дослідження.
Повертаючись до здобутків феноменального
гітариста Марка Топчія, нагадаємо, що серію тріумфальних перемог він починав саме з конкурсів
Асоціації. А зараз Марко — посол українського гітарного мистецтва у світі, справжнє обличчя національної академічної виконавської культури. Після
першої серйозної перемоги на конкурсі, який 2003
року проводила Асоціація гітаристів НВМС, юний
київський віртуоз брав участь у більш ніж ста престижних міжнародних конкурсах і ніколи не залишався без нагород. Наймолодший з виконавців,
які виступали з сольним концертом у Національній
філармонії України — Марко Топчій. Зараз він активно й успішно гастролює та веде майстер-класи
не тільки в Україні, а й за її межами — в Австрії,
Німеччині, Іспанії, Італії, Португалії, Франції, Пів-

денній Кореї, Китаї, Японії, Мексиці, Сполучених
Штатах Америки та інших країнах.
Потрібно кілька сторінок друкованого тексту,
щоби тільки перелічити авторитетні міжнародні конкурси, де Марко отримав перші премії. Ось
лише кілька назв:
‒ 3rd International GuitAs Guitar Art Contest
(2009) — Ukraine;
‒ 6th Evropean Classical Guitar Competition
Enriko Mercatali (2009) — Italy;
‒ 3rd International Guitar Festival and
Competition (2009) — Germany;
‒ 12th International Guitar Competition Ville
Antony (2011) — France;
‒ 13th International Classical Guitar Competition
and Festival of Sernancelhe (2011) — Portugal;
‒ 6th International ligita Guitar Competition
(2011) — Liechtenstein;
‒ 1st Festival International de Guitare de
Lausanne, International Guitar Competition Victor
Pellegrini (2013) — Switzerland;
‒ 6th International Guitar Competition Culiacan
(2013) — Mexico;
‒ 12th Annual Texas Guitar Competition and
Festival (2013) — USA;
‒ 56th Tokyo International Guitar Competition
(2013) — Japan;
‒ 3rd International Guitar Festival China Changha
(2013) — China;
‒ 6th Taiwan International Guitar Festival and
Competition (2014) — Taiwan;
‒ 1st Jacarta International Guitar Festival and
Competition (2014) — Indonesia;
‒ 4th Concours de Guitare en Pays Tarnais
(2015) — South Korea;
‒ 5th Concurso Internacional de Guitarra Clasica
Gredos San Diego (2015) — Spain;
‒ 3rd International Guitar Competition Maurizio
Biasini (2016) — USA;
‒ 12th International Guitar Competition Yong
Virtuoses (2016) — Bulgaria;
‒ 10th Anniversary Montenegro International
Guitar Competition (2016) та багато інших (Чеченя,
2016, c. 3).
У березні 2013 року юний дванадцятирічний
віртуоз Марко Землянський отримав Гран-прі на
V Міжнародному фестивалі-конкурсі гітарного мистецтва «ГітАс», який регулярно проводить
Асоціація гітаристів НВМС. Зараз талановитий гі-
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тарист навчається в Київському інституті музики
ім. Р. М. Глієра (викладач О. Дроздова) і має вже
десятки нагород на престижних міжнародних конкурсах. Це — надійне майбутнє українського гітарного мистецтва! Марко Соколовський — Марко Топчій — Марко Землянський! Для останнього
це, звичайно, — великий аванс бути поруч з такими велетнями гітари, але цікаво, що видатні українські гітаристи й минулого, і сьогодення носять
однакове ім’я.
Ще багато талановитих музикантів стартували з конкурсу «ГітАс» і до сього часу на кожному
конкурсі запалюються нові зірки, розкриваються
нові таланти. Зауважимо, що Міжнародний конкурс гітарного мистецтва «ГітАс» є спеціалізованим і вузько направленим, нема ні дуетів, ні ансамблів з іншими музичними інструментами —
тільки гітара.
Крім того, на останньому заході в межах конкурсу гітарного мистецтва було започатковано проведення Відкритого конкурсу гітарних майстрів
ім. Олега Стефанюка. З різних областей України
приїхали майстри й представили на суд журі зовсім
недавно зроблені музичні інструменти. Оцінювалися різні параметри: тривалість і тембр звучання,
зручність гри на інструменті і, звичайно ж, якість
столярної роботи.
Майстри охоче ділилися досвідом, секретами
виготовлення надійних музичних інструментів.
Деяким з них пощастило повернутися додому без
інструментів, які, прямо після конкурсу, придбали
вдячні гітаристи.
У процесі нашого фестивалю-конкурсу народилося ще одне творче починання — Міжнародний
інтернет-конкурс «ГІТАРОГРАЙ» на краще виконання творів Костянтина Чечені та Аліни Бойко.
Солісти, ансамблі та оркестри гітаристів записували твори вищеназваних композиторів і надсилали в
оргкомітет конкурсу.
Крім конкурсу майстрів і виконавських конкурсів, Асоціація проводить Міжнародний конкурс композиторів «Компогітар», метою якого є
збагачення педагогічного репертуару оригінальними творами для гітари. Уже вдруге проводиться це
творче змагання серед гітаристів-композиторів, і
по завершенню виходить нотна збірка творів конкурсантів.
Важливо, що кожен з композиторських конкурсів має конкретне завдання. Так на перший кон-

курс надсилали обробки та варіації на теми народних пісень, а другий був присвячений винятково
танцювальній тематиці. У подальшому планується
проведення творчого змагання на краще написання
поліфонії і творів великої форми.
Окрему увагу варто приділити проєкту Міжнародна літня гітарна академія. З 2006 року й щорічно Асоціація гітаристів проводить цей комплексний захід, який проходить влітку під Києвом у
курортному місті Ворзель. Час і місце проведення
вибрані невипадково. Завершився навчально-творчий процес — і учасники Академії приїжджають у
екологічно чисту зону, для підвищення своєї кваліфікації.
Чіткий режим санаторного харчування, можливість отримання необхідних лікувально-профілактичних процедур, чисте, свіже повітря — усе
це створює сприятливі умови для творчої праці.
Чудова ворзельська аура завжди давала натхнення
українським митцям, тому й проводилися перші
Літні гітарні академії в Будинку творчості композиторів, де Григорій Майборода написав оперу
«Ярослав Мудрий», Валентин Сильвестров — 6
симфонію, саме тут була створена геніальна пісня
«Два кольори».
Академічні заходи проходили з 10 ранку до
10 вечора з невеликими перервами на харчування і спортивне дозвілля. Використовувалися різні
форми: майстер-класи, квести, у яких брали участь
усі бажаючі, а особливу активність проявляли студенти та учні старших класів шкіл естетичного навчання.
Зі студентами працювали справжні фахівці
своєї справи — педагоги музичних шкіл з досвідом
і авторською методикою, викладачі столичних та
обласних музичних училищ і коледжів, професура
спеціалізованих мистецьких вищих навчальних закладів. Усе це відбувалося відкрито, з можливістю
інтерактивного спілкування.
Щодня проводилися лекції і навчально-методичні семінари, де пасивних слухачів не було, бо
кожен мав приготувати й провести відповідні доклади й лекції різноманітної тематики. Історичні
розвідки: «Лютня та гітара в українській культурі», «Розвиток українського гітарного мистецтва
в Україні другої половини ХVІІІ — середини ХІХ
століть», «Михайло Вербицький — гітарист, композитор, педагог», «Андрес Сеговія в Києві» та
інші були представлені на Академії.
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Основну увагу було приділено проблемам гітарної технології і методології. Означимо лише деякі з тем: «Про інтонування на гітарі», «Помилки
конкурсантів, що повторюються», «Деякі питання
логіки використання прийомів апояндо і тірандо в
гітарній практиці», «Аплікатура як засіб виразності», чимало доповідей торкалося проблем гітарного репертуару та інших важливих аспектів сучасної
гітаристики.
Був презентований важливий документ для
регламентації навчального процесу в школах естетичного виховання — «Програма для музичної
школи (Шестиструнна гітара)», який випустив
Державний методичний центр навчальних закладів
культури і мистецтв Міністерства культури України. Автори цієї програми — Костянтин Чеченя,
Аліна Бойко та Ольга Черепович аргументовано відповіли на чисельні запитання зацікавлених
учасників Академії.
Саме під час Міжнародної літньої гітарної академії був створений Київський оркестр Асоціації
гітаристів, який, починаючи з 2007 року, активно
виступає та гастролює в Україні та поза її межами,
пропагуючи класичну та сучасну гітарну музику.
Охоплено різні аспекти гітарного мистецтва.
Крім виконавців і педагогів, активну участь у роботі Академії беруть майстри музичних інструментів.
Проходить виставка новостворених гітар, де майстри діляться досвідом ремонту та виготовлення
музичних інструментів.
Одним з підсумків діяльності Академії є листи-звернення з конкретними пропозиціями та шляхами вирішення проблем гітарного мистецтва до
Міністерства культури, Міністерства освіти і науки
та інших державних інституцій.
Члени Асоціації гітаристів НВМС ведуть
плідну науково-педагогічну діяльність. Проводяться наукові конференції, регулярно виходять статті в
спеціалізованих журналах. У 2008 році за ініціативи професора Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Володимира Доценка вийшла перша збірка статей «Гітара
як звуковий образ світу: виконавське мистецтво та
наука».
Статті цієї збірки «Формування гітари в контексті загального процесу розвитку музичної культури» Анатолія Шевченка, «Про гітару в Україні»
Костянтина Чечені, «Особливості формування виконавської техніки та якості ігрових навиків в класі

гітари» Ганни Лазарєвої та інші наукові дослідження мали помітний вплив на розвиток української
гітаристики.
Широкому колу органологічних питань була
присвячена дисертація Костянтина Чечені «Інструментальна музика в Україні другої половини
ХVІ — середини ХVІІІ ст. і проблеми автентичності у виконавській культурі» (2008).
Провідний викладач Львівської музичної
академії Вікторія Леонідівна Сидоренко (1964–
2014) захистила 2009 року дисертацію на тему
«Гітарна традиція Львова як складова академічного народно-інструментального мистецтва
України».
Вихованець професора Володимира Доценка
Олексій Жерздєв 2011 року захистив дисертацію
на тему «Специфіка фактури у музиці для шестиструнної (класичної) гітари соло». 2013 була
успішно захищена дисертація Вікторії Ткаченко
«Універсалізм та специфіка музичного мислення у стилях гітарної творчості 1880–1990 років».
Ференц Бернат, який навчався в Україні, а зараз
плідно працює в Угорщині, написав дисертаційне дослідження на тему «Загальноєвропейський
еталон гітарного виконавства та специфіка його
національних втілень» (2019). Олена Хорошавіна — викладач Одеської музичної академії 2017
року захистила дисертацію на тему «Творча особистість Уроша Дойчиновича в контексті сучасного гітарного мистецтва».
За ці роки була створена і функціонує бібліотека гітарної літератури Асоціації гітаристів НВМС,
діє студія звукозапису, регулярно видаються збірки
нотної та методичної літератури. Вагомий вклад у
популяризацію гітарного мистецтва вносить Журнал «Гітара в Україні». Це єдиний в Україні спеціалізований журнал, який виходить регулярно з 2008
року (головний редактор — К. Чеченя).
У цьому часописі публікуються наукові та методичні розвідки, присвячені проблемам гітарного
виконавства, інтерв’ю з видатними музикантами,
важливі факти з історії музичного мистецтва, а в
нотному додатку завжди є твори сучасних українських та зарубіжних композиторів, що написані
спеціально для нашого видання.
За 20 років існування Асоціація гітаристів налагодила творчі зв’язки з відомими музикантами
різних країн. Участь в концертно-творчих заходах
Асоціації, крім гітаристів близького зарубіжжя,
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брали відомі діячі музичного мистецтва Англії,
Греції, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Китаю,
Австралії, Північної та Південної Америки.
Завершуючи статтю, констатуємо, що наведені

факти, які лише частково висвітлюють різноманітну й багатопланову діяльність Асоціації гітаристів
НВМС, свідчать про її вагомий вплив на розвиток
гітарного мистецтва в Україні.

Література:

Бойко, А. (2008). Асоціація гітаристів НВМС. Гітара в Україні, (1). 48 с.
Волинський, Й. (1965). Музична культура Галичини 60-х років XIX ст. Живі сторінки української музики. Київ:
Музична Україна, 86 с.
Вольман, Б. (1961). Гитара в России. Очерк истории гитарного искусства. Ленинград: Государственное музыкальное издательство. 178 с.
Полухін, П. (1993). Гітари голос срібний. Голос України, (33), С. 4.
Чеченя, К. (2015). Мій острів – гітара. Київ: Музична Україна. 192 с.
Чеченя, К. (2016). Марко Топчій. Гітара в Україні, (9). 48 с.

References:

Boiko, А. (2008). Asotsiatsiia hitarystiv NVMS [Guitarists Association of the NUMU]. Hitara v Ukraini, (1). 48 p. (in
Ukrainian)
Chechenya, K. (2015). Mii ostriv – hitara [The Guitar is my island]. Kyiv: Muzychna Ukraina. 192 p. (in Ukrainian)
Chechenya, K. (2016). Marko Topchii. Hitara v Ukraini, (1). 48 p. (in Ukrainian)
Polukhin, P. (1993). Hitary holos sribnyi [The silver-voiced guitar]. Holos Ukrainy, (33), P. 4. (in Ukrainian)
Volman, B. (1961). Gitara v Rossii. Ocherk istorii gitarnogo iskusstva [Guitar in Russia. Essay on the history of guitar art].
Leningrad: Gosudarstvennoye muzykalnoye izdatelstvo. 178 p. (in Russian)
Volynskyi, Y. (1965). Muzychna kultura Halychyny 60-kh rokiv XIX st. Zhyvi storinky ukrainskoyi muzyky [Musical culture
of Galicia in the 1860s. Live pages of Ukrainian music]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 86 p. (in Ukrainian)

Чеченя Константин Анатольевич
Гитарное движение в Украине в начале ХХІ столетия
Аннотация. Статья посвящена развитию гитарного искусства в Украине начала XXI века. Эта тема почти не
разработана в отечественном музыковедении. В основном исследования посвящены общеевропейским тенденциям
или региональным школам.
Впервые проанализированы различные аспекты деятельности Ассоциации гитаристов НВМС, представлен
исторический материал о становлении гитарного искусства в Украине, сведения о выдающихся музыкантах прошлого.
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КОСТЯНТИН ЧЕЧЕНЯ

Собран фактический материал об истории создания Национального всеукраинского музыкального союза и его
творческой ячейки — Ассоциации гитаристов. Прослежены пути развития гитарного движения в Украине начала
ХХІ века, от Первого всеукраинского фестиваля-конкурса гитарного искусства Валерия Петренко до событий современности.
Популяризации гитары способствует единственный специализированный журнал «Гитара в Украине», который
регулярно выходит с 2008 года.
В итоге констатируем, что активная, разносторонняя деятельность Ассоциации гитаристов НВМС в значительной мере способствовала развитию украинского гитарного искусства в исполнительском и научно-педагогическом
аспекте.
Ключевые слова: гитарное искусcтво, Ассоциация гитаристов, конкурс, фестиваль, педагог.

Kostyantyn Chechenya
Guitar movement in Ukraine at the beginning of the XXIst century
Abstract. The article studies the development of guitar art in Ukraine at the beginning of the XXIst century. This topic
is virtually not researched in domestic musicology. All the research is primarily devoted to pan-European trends or regional
school.
For the first time, this study analyzes various aspects of the activity of the Guitarists Association of the NUMU (National
All-Ukrainian Music Union) presenting historical material on the formation of guitar art in Ukraine, and information on
outstanding musicians of the past.
Factual material on the history of the National All-Ukrainian Music Union and the Association of Guitarists as its
creative center has been gathered. The article traces the development of the guitar movement in Ukraine at the beginning of
the new century from the First All-Ukrainian Festival-Competition of Guitar Art of Valery Petrenko to the presentday events.
It emphasizes ways of development of competitive activity, the case of Oleg Stefaniuk Open Competition of Music Masters
(2019), online competitions of performers "Guitar Play" and competition "Compoguitar".
The only specialized magazine Guitar in Ukraine, published regularly since 2008, facilitates the promotion of the
guitar art.
Hence, the active and diverse activities of Guitarists Association of the NUMU have significantly contributed to the
development of Ukrainian guitar art in the performing and academic-pedagogical aspect.
Keywords: guitar art, Association of Guitarists, competition, festival, pedagogue.
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Анотація. Проблема збереження національної культури в таких
традиційних формах розвитку музичного мистецтва, як конкурси
виконавців на народних інструментах, є актуальним дослідницьким
напрямом у сучасних умовах поглиблення соціально-економічної,
духовної кризи українського суспільства на тлі розгортання світових
процесів глобалізації та діджиталізації культурно-освітнього простору.
Зважаючи на це, метою дослідження визначено всебічне вивчення досвіду проведення Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» як важливого чинника пропаганди народно-інструментального мистецтва серед молоді; висвітлення
його значення для підтримання духовної безпеки суспільства на рівні
регіону та всієї країни; розгляд конкурсного руху як вагомого стимулу просування української культури в світі.
Автором доведено: музично-виконавський конкурсний рух є
суттєвим фактором розвитку народно-інструментального мистецтва
як частини національної музичної культури, чинником інкультурації
молодого покоління. Встановлено, що проведення конкурсу виступає важливим культурним ресурсом для посилення іміджу Харкова
як центру розвитку народно-інструментального мистецтва, джерелом культурно-творчого зростання харків’ян. Багаторічний досвід
проведення конкурсу формує родючий ґрунт для інтеграції його
найкращих здобутків у навчальний процес численних регіональних
закладів освіти, створення умов для культурно-духовного розвитку
молодого покоління українців.
Ключові слова: Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», виконавство на народних музичних інструментах, народно-інструментальне мистецтво, творча молодь, духовна безпека, українське суспільство.

Постановка проблеми. В умовах поглиблення соціальноекономічної, духовної кризи українського суспільства на тлі
розгортання світових процесів глобалізації та діджиталізації
культурно-освітнього простору актуалізується проблема збереження національної ідентичності українців, прищеплення
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молодому поколінню глибокого ціннісного ставлення до національної культури та народних мистецьких традицій, що є запорукою підвищення
престижності приналежності людини українському народу, посилення загальнонаціональної єдності, підтримання духовної безпеки української нації
як відповіді на виклики сьогодення у культурній
сфері суспільства, де розвивається та реалізується
духовний потенціал молоді.
У такому контексті неабияке значення набуває
пропаганда народного мистецтва, зокрема, народно-інструментального виконавства, що містить у
собі суттєвий потенціал для розкриття особистісних і творчих здібностей людини на ґрунті культурного розмаїття національних традицій, формування
ціннісно-орієнтаційних позицій особистості в напрямі глибокого національного самоусвідомлення,
підтримки міцних духовних зв’язків у суспільстві.
Українське народно-інструментальне виконавство завжди посідало важливе місце у вітчизняній культурній спадщині. Усупереч укоріненим
з радянських часів уявленням щодо елітарності
та камерності цього виду мистецтва, на багатьох
етапах історичного розвитку української культури
саме масові форми інструментального виконавства
— концерти, фестивалі, конкурси — мали характер загального просвітницького руху. У сучасній
Україні та поза її межами неабиякого значення набув Міжнародний конкурс виконавців на народних
інструментах «Арт-Домінанта», який проводиться
щорічно в Харкові, починаючи з 2013 року.
Дослідження досвіду еволюції музично-конкурсного руху в сучасній Україні на прикладі
Міжнародного конкурсу «Арт-Домінанта», аналіз
алгоритму розгортання основних тенденцій розвитку його провідної концепції — від камерності до
масовості, вивчення багатого досвіду мистецьких
і просвітницьких традицій, накопиченого в його
практиках, становить актуальний нині напрям наукової розробки проблеми збереження, пропаганди,
поширення серед молоді традицій народно-інструментального мистецтва як чинника підтримання
духовної безпеки української нації, що сприятиме
збереженню її цілісності та культурної самовідтворюваності.
Огляд останніх досліджень. Збереження національної культури та підтримання високої духовності українського народу, зокрема засобами
народного музичного мистецтва, є сьогодні важ-

ливим напрямом наукових досліджень не лише в
галузі культурології та мистецтвознавства, а й у
межах філософії, соціології, педагогіки, цілісною
комплексною міждисциплінарною проблемою, що
торкається різних аспектів життя та духовного розвитку сучасної людини. Вітчизняна вчена Л. Бєловецька вбачає причину актуалізації проблеми
підтримки духовної безпеки українців та її найважливішого компонента — національної ідентичності — у глибокій духовній кризі сучасного суспільства. За переконанням авторки, у вирішені цієї
проблеми суттєву роль відіграє просвіта молоді,
зокрема засобами національної культури та мови
(Бєловецька, 2017).
Провідну роль культури й освіти в забезпеченні цілісності та міцності української держави
підкреслює В. Баранівський, особливо наголошуючи на необхідності організації роботи з молодим
поколінням щодо виховання національно свідомої
й освіченої особистості (Баранівський, 2013). У
цьому ж контексті вивчають зазначену проблему
й інші вчені, розглядаючи її через призму формування ціннісних засад та посилення духовного
потенціалу молодого покоління (Панченко, 2012;
Кротюк, & Малярчук, 2012).
У дослідженні М. Бліхар розкрито чинники
духовного зростання людини та визначено комплекс заходів, спрямованих на формування та розвиток культурних цінностей молоді в сучасному
українському суспільстві (Бліхар, 2019). У цьому
контексті суттєвий потенціал належить народноінструментальному мистецтву як впливовому фактору розвитку високої духовності та національної
ідентичності, засобу інкультурації молодого покоління українців, на чому наголошується в працях
вітчизняних вчених (Давидов, 2010; Дутчак, 2014;
Лошков, 2009; Повзун, 2009; Сідлецька, 2019; Слюсаренко, 2016).
Просвітницьке значення та мистецький досвід
реалізації масових форм пропаганди виконавства
на народних інструментах серед молоді висвітлені в наукових статтях дослідників. Конкурси та
фестивалі баяністів розглянуто «як чинник формування готовності майбутнього фахівця до виконавської діяльності» (Рутецький, 2017, с. 161); значення музичних змагань та фестивалів розкрито в
контексті проєктування соціокультурного простору
України на межі ХХ–ХХІ століть (Зінська, 2016);
досліджено питання історичних передумов фести-
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вально-конкурсного руху виконавців на народних
інструментах Львівщини на зламі ХХ–ХХІ століть
(Сергієнко, 2012); проаналізовано конкурсний рух
як фактор формування культурного середовища
сучасного суспільства (Давидовський, 2010); у сучасному форматі презентації національних музичних культур висвітлено досвід проведення Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест» (Берегова,
2018); розкрито значення конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile» у соціокультурному
просторі України (Душний, 2018); проаналізовано
специфіку гітарних конкурсів та фестивалів в українському музичному просторі кінця ХХ — початку
ХХІ століть (Гриненко, 2019).
Огляд наукової літератури в галузі мистецтвознавства дозволяє констатувати суттєвий інтерес
дослідників до питань збереження та розвитку народно-інструментального мистецтва України, зокрема, у масових формах організації виконавської
діяльності, таких як фестивалі та конкурси, і в той
же час — недостатню вивченість культурно-просвітницького потенціалу конкурсного руху в східних регіонах України, а саме — на Харківщині.
Мета і завдання. Метою статті є репрезентація
досвіду проведення Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта»
(Харків) як важливого конкурсного майданчика
для пропаганди народно-інструментального виконавства серед молоді. На основі аналізу наукових джерел, матеріалів періодичної преси, концертно-конкурсних програм необхідно вирішити
найважливіші завдання щодо його значення задля
підтримання духовної безпеки суспільства на рівні
регіону й усієї країни та розглянути перспективу
подальшого проведення на Харківщині Міжнародного конкурсу «Арт-Домінанта» як фактору розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні та світі.
Методологія забезпечується застосуванням
комплексу наукових підходів і методів дослідження порушеної проблеми: системно-структурного
й історико-логічного, проблемно-хронологічного,
ретроспективного (для розгляду основних тенденцій та алгоритму проведення конкурсу «АртДомінанта» в контексті загального фестивальноконкурсного руху в Україні, аналізу здобутого досвіду, аргументування його значення в культурномистецькому полі регіону та системі культурно-музичної просвіти студентської молоді), аналітичного

й статистично-узагальнюючого (для унаочнення
динаміки конкурсного руху та результатів музичних змагань як чинника розвитку народного інструменталізму), компаративістського (для оцінки
впливу конкурсного руху на пропаганду народноінструментального мистецтва в Україні та світі).
Виклад основного матеріалу. Початок
ХХІ століття позначився посиленням культуротворчої функції народного мистецтва в умовах розбудови незалежної Української держави. Детермінантою розвитку одного з найбільш популярних
видів народного мистецтва — народно-інструментального виконавства — виявився всеукраїнський
та міжнародний конкурсний рух, що відкрив нові
імена багатьох талановитих виконавців на народних інструментах, сприяв пропаганді українського
музичного мистецтва серед молоді, його поширенню в професійно-музичному та аматорському середовищі тощо.
Вивчення концертно-конкурсних оголошень,
програм і буклетів, Інтернет-ресурсів підтверджує
процес активізації конкурсного руху останніми десятиліттями та набуття ним суттєвого значення як
могутнього чинника пропаганди народного музичного мистецтва в Україні та світі. Ґрунтуючись на
отриманих відомостях, наголосимо ту значну роль,
яку відіграють у розвитку вітчизняного народноінструментального мистецтва такі заходи, як-от:
‒ Міжнародний конкурс баяністів та акордеоністів «Кубок Кривбасу» (Кривий Ріг, 1992–2012);
‒ Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича (Харків, 1998–2010);
‒ Усеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь» (Кропивницький, 1996);
‒ Міжнародний фестиваль народно-інструментального мистецтва «Південна Пальміра»
(Одеса, 1999);
‒ Усеукраїнський конкурс юних бандуристів
імені Гната Хоткевича (Харків, 2003);
‒ Міжнародний конкурс бандуристів «Волинський кобзарик» (Луцьк, 2003);
‒ Міжнародний фестиваль-конкурс гітарної
музики «Київ» (Київ, 2004);
‒ Міжнародний конкурс-фестиваль гітарного
мистецтва «ГітАс» (Київ, 2005);
‒ Усеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (Старий Самбір/
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Дрогобич, 2005);
‒ Міжнародний конкурс баянно-акордеонного виконавського мистецтва «Acco Holiday» (Київ,
2006–2011);
‒ Відкритий конкурс бандуристів імені Володимира Кабачка (Полтава, 2006);
‒ Міжнародний фестиваль-конкурс юних баяністів та акордеоністів імені Миколи Різоля (Дніпро, 2006);
‒ Усеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавської майстерності та гри на народних
інструментах «Барви Полтави» (Полтава, 2008);
‒ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile» (Дрогобич, 2008);
‒ Усеукраїнський конкурс виконавців на сопілці та цимбалах «Волинська Гуковиця» (Луцьк,
2009);
‒ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusic» (Луцьк, 2009);
‒ Усеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Золота
струна» (Миколаїв, 2009);
‒ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (Харків, 2013);
‒ Усеукраїнський фестиваль «День українського баяна та акордеона» (Київ, 2013);
‒ Форум виконавців на народних інструментах у рамках Міжнародного фестивалю музичного
мистецтва «Музика без меж» (Дніпро, 2014);
‒ Фестиваль-конкурс виконавців на народних
інструментах імені Г. Манілова (Миколаїв, 2015);
‒ Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози Фолку»
(Київ, 2017);
‒ Усеукраїнський фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Кобзарському роду нема переводу» (Кам’янець-Подільський, 2018).
На рубежі ХХ–ХХІ століть в умовах набуття
Україною незалежності та розгортання процесу
культурно-національного відродження Харків виступив важливим музично-просвітницьким центром пропаганди класичного та народно-інструментального виконавства, провідним осередком
культурно-музичного життя на Сході країни. Серед
творчих фестивалів-конкурсів, започаткованих у
цей період у регіоні, відзначимо різноманітні музичні події, у межах проведення яких неодноразово
репрезентувалося і виконання на народних інструментах, зокрема:
‒ Усеукраїнський фестиваль народної музики

і пісні «Райдужний світ народних мелодій» (Слобожанське, Харківська область, 1985);
‒ Міжнародний музичний фестиваль-конкурс
«Харківські асамблеї» (1991);
‒ Відкритий фестиваль польської та української музики імені Кароля Шимановського (1996);
‒ Усеукраїнський дитячий конкурс класичної
та сучасної музики «Ландиш» (2001);
‒ Відкритий фестиваль-конкурс дитячої творчості «Харків — місто добрих надій» (2003);
‒ Обласний конкурс юних гітаристів імені Віталія Петрова (2005);
‒ «Дельфійські ігри Слобожанщини» (2011–
2015);
‒ Міжнародний фестиваль класичної та сучасної музики «Kharkiv Contemporary» (2013–2018).
Одним із найбільш значущих музичних змагань того часу виявився Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах
імені Гната Хоткевича, що відбувався на Харківщині й залишив значний слід у історії розвитку цього
виду мистецтва. На думку М. Онацького, Харків
має в питаннях організації концертно-конкурсного
руху ґрунтовну базу й міцні традиції, а також відзначається суттєвими культурно-історичними перевагами, сформованими завдяки лідерським якостям міста в культурно-мистецькому житті Східного регіону України, детермінованими високою
концентрацією музичних закладів з відповідним
якісним складом музикантів, артистів, виконавців
(Онацький, 2016, с. 147). Саме в Харкові виникла,
діяла та збереглася і до сьогодні одна з найстаріших
відомих вітчизняних виконавських шкіл народноінструментального мистецтва, натхненниками якої
в різні роки були видатні митці, педагоги В. Комаренко, Г. Хоткевич (Данилюк, 2012), Л. Горенко,
М. Лисенко, Ф. Коровай, Б. Міхєєв, В. Подгорний
(Назаренко, & Кононова, 1992).

«Відомими харківськими композиторами А. Гайденко, В. Івановим, Д. Клебановим, І. Ковачем, Б. Міхєєвим, В. Подгорним,
М. Стецюном написано чимало творів для народних інструментів, що вже стали класикою й
широко використовуються не лише як концертний, а й як навчально-виконавський матеріал»
(Данилюк, 2019, с. 131).
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витку народно-інструментального мистецтва України музично-просвітницьких подій, що змінила
культурне обличчя сучасного міста, є започаткування 2013 року Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта».
Його проведення стало результатом колаборації зусиль потужної регіональної культурно-освітянської
спільноти — фахівців Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
(ХНПУ), Благодійного фонду «Харківські асамблеї» й Харківського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки за підтримки Управління культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації, Департаменту
культури Харківської міської ради.

«Ініціаторами та керівниками проєкту є
члени Національної всеукраїнської музичної
спілки, відомі в Харкові митці, популяризатори народно-інструментального мистецтва:
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
музично-інструментальної підготовки вчителя
ХНПУ імені Г. С. Сковороди Микола Миколайович Данилюк та старший викладач кафедри
народних інструментів України ХНУМ імені
І. П. Котляревського Яна Владиславівна Данилюк» (Шабаршина, Шабанова, 2018).
Завдяки комплексному інформаційно-ресурсному забезпеченню, яке здійснюють перелічені
суб’єкти регіонального музично-культурного руху,
у межах конкурсної програми стало можливим охоплення широкого кола музичних номінацій, таких
як: «Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра»,
«Гітара», «Гучжен», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали»; «Інструментальні ансамблі», «Вокальноінструментальні ансамблі», «Оркестри/Капели
бандуристів». Важливо, що до конкурсних змагань
залучаються учасники різних вікових груп: як учні
закладів середньої освіти художньо-естетичного
спрямування, так і студенти вишів усіх рівнів акредитації — це забезпечує вільний обмін музичнопедагогічним досвідом між різними школами, підтримання наступності в передаванні виконавської
майстерності, послідовність у вихованні нових талановитих кадрів.
У контексті загального фестивально-конкурсного руху в Україні чисельність учасників конкур-

су «Арт-Домінанта» з моменту його заснування незмінно зростала, а останніми роками залишається
стабільно високою (рис.1), що є свідченням піднесення вітчизняного народно-інструментального
виконавства, актуальності масових форм обміну
мистецьким досвідом, істотного напрацювання в
галузі педагогіки, зацікавленості митців та музикантів-початківців саме такою формою пропаганди
національної культури.

Рис. 1. Динаміка розвитку конкурсу «Арт-Домінанта»
в 2013–2020 роках
(за критерієм «кількість учасників»).

Детальний аналіз алгоритму організації та
проведення конкурсу дає підстави стверджувати,
що вказаний культурний феномен Харківщини поступово отримав суттєве визнання в Україні та поза
її меж. Так, у I конкурсі «Арт-Домінанта–2013»
узяли участь 40 солістів та 14 ансамблів різних інструментальних складів з п’яти областей України.
2014 року географія учасників суттєво не змінилася, хоча кількість їх зросла й становила 85 солістів
та 26 ансамблів.
У III конкурсі «Арт-Домінанта–2015» уже
брали участь 109 солістів та 34 ансамблі з семи областей України, а також було залучено учасників
з Китайської Народної Республіки. Наступного ж
року присвячений 25-річчю Незалежності України
IV конкурс сприяв подвоєнню вітчизняної географії учасників музичного змагання: 192 солістів та
57 ансамблів представляли 14-ть областей України.
Отримавши всебічне визнання музичної громадськості, конкурс з 2017 року почав проводитися в статусі Міжнародного, що спричинило значне
розширення географії його учасників. Зокрема, «у
V Міжнародному конкурсі взяли участь 337 солістів та 65 ансамблів з 19-ти областей України,
а також виконавці з Білорусі, Литви, Молдови,
Польщі та Франції» (Відбувся V міжнародний,
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Рис. 2. Афіша конкурсу «Арт-Домінанта»

зентували 102 заклади освіти, 70 населених пунктів України та зарубіжжя. Усього були присутні
365 солістів, 86 ансамблів та 8 оркестрів. Виступи
учасників оцінювало міжнародне журі в складі 19
всесвітньо відомих музикантів.
Незважаючи на нелегку епідеміологічну ситуацію 2020 року, черговий VIII Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта» зібрав 453 учасники (солісти/ансамблі) з 7 країн світу (Білорусь, Казахстан,
Литва, Молдова, Росія, Румунія, Україна): 383 солісти й 70 ансамблів (у тому числі капели й оркестри), що виступали в дистанційному форматі й
оцінювалися за відеозаписами міжнародним журі
(19 осіб) з України (Харків, Дніпро, Київ, Одеса,
Полтава), Білорусі (Мозир), Італії (Ланчано), Литви (Вільнюс), Молдови (Кишинів). Завдяки новому
дистанційному формату конкурс набув широкого
розголосу в мережі Інтернет. На YouTube канал
Art Dominanta було завантажено понад 1000 відеороликів із записами виступів учасників. Створено
12 плейлистів за номінаціями та віковими категоріями, що є на YouTube каналі Art Dominanta у відкритому доступі (Відеоархів конкурсних виступів,
2020).
За результатами конкурсу, лауреати І-х премій
у всіх номінаціях і вікових категоріях стали учасниками «Суперфіналу», де були визначені володарі «Гран-прі», «Призу глядацьких симпатій» та ще
кількох премій: усього — 74 лауреатів І-х премій
(59 солістів та 15 ансамблів). У плейлист «Суперфінал» увійшло по одному твору з конкурсної програми лауреатів I-х премій, серед яких визначили
володаря премії «Приз глядацьких симпатій» за
кількістю «лайків» користувачів Інтернет. «Гранпрі» конкурсу «Арт-Домінанта–2020», а також ще
двох володарів грошових премій було визначено
серед шести лауреатів І-х премій — претендентів
на «Гран-прі», рекомендованих членами журі конкурсу (Результати «Арт-Домінанта», 2020).
Аналізуючи роль Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «АртДомінанта» як чинника сприяння піднесенню народно-інструментального мистецтва в Україні та
поза її межами, варто наголосити на його широкій
популярності та привабливості для професійних
виконавців з різних регіонів України та зарубіжжя.
Тобто, такий конкурс став необхідним мотиваційним компонентом розвитку професіоналізму.

2017), яких оцінювало 18 членів міжнародного
журі. Особливістю конкурсу «Арт-Домінанта» є
невпинна динаміка до збільшення кількості номінацій, що дозволяє репрезентувати музикантів різних спеціальностей. 2017 року вперше в Україні
на музичних змаганнях подібного напрямку було
введено номінацію «Канклес» (литовський народний інструмент), яку представляли виконавці
з Литви — учениці десятирічної музичної школи
імені Б. Дваріонаса та студентки Литовської академії музики та театру.
Географію VI конкурсу помітно збагатили юні
музиканти з Республіки Сербії та Китайської Народної Республіки. У конкурсі змагалися 405 солістів, 86 ансамблів та 10 оркестрів, яких оцінювало
23 члени міжнародного журі. Зміст конкурсу також
було розширено введенням нових номінацій —
«Оркестри» та «Гучжен» (традиційний китайський
інструмент). У 2019 році виступали учасники з 22
областей України, а також представники Білорусі,
Італії, Литви (LR Prezidento Sveikinimai, 2019) і
Молдови. Виконавці та музичні колективи репре-
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Отже, підсумуємо: за весь час проведення конкурсу «Арт-Домінанта» (2013–2020) у ньому брали
участь представники всіх, без винятку, областей
України, а також музиканти з Білорусі, Італії, Казахстану, Китаю, Литви, Молдови, Польщі, Росії,
Румунії, Сербії, Франції, загальним числом близько 4000 учасників — більше 1800 солістів, 440 ансамблів та понад 20 оркестрів.
Упродовж досліджуваного періоду виконавців
конкурсу оцінювало авторитетне міжнародне журі
(загалом 36 осіб), до складу якого входили відомі
митці з України, Білорусі, Литви, Молдови, Польщі, Сербії (Miloš Stoimenov, 2018), Італії, Франції,
як-от:
‒ з України — Я. Данилюк, В. Доценко,
Ю. Дяченко, Л. Мандзюк, О. Міщенко, І. Снєдков,
А. Стрілець, В. Ткаченко (ХНУМ імені І. П. Котляревського); М. Трянов (Харківська державна академія культури (ХДАК)); А. Сташевський (Луганський національний університет імені Т. Шевченка,
ХДАК); М. Данилюк, А. Мартем’янова (ХНПУ імені Г. С. Сковороди); Т. Слюсаренко (Національна
юридична академія України імені Ярослава Мудрого); О. Костенко, О. Харченко, І. Шевчук (Харківське музичне училище імені Б. М. Лятошинського
(ХМУ)); О. Мурза, О. Хорошавіна (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
(ОНМА)); В. Кікас, С. Овчарова (Дніпропетровська музична академія імені М. Глінки (ДАМ));
О. Журавчак (Київський національний університет
культури та мистецтв); С. Білоусова (Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського,
Київ); М. Тущенко (Київський університет імені
Бориса Грінченка); А. Войчук (Національний академічний оркестр народних інструментів, Київ);
І. Чурилов (Національна філармонія України,
Київ); О. Тищик (Полтавська обласна філармонія);
С. Тищик (Полтавський музичний коледж імені
М. В. Лисенка);
‒ з Білорусі — Т. Сущеня (Білоруська державна філармонія, Мінський державний музичний коледж імені М. І. Глінки); А. Петрова (Мозирський
державний музичний коледж);
‒ з Італії — В. Зубицький (Ланчано);
‒ з Литви — А. Брюжайте, Л. Найкеліене
(Литовська академія музики та театру, Вільнюс);
‒ з Молдови — В. Луце (Республіканський
музичний ліцей імені Чипріана Порумбеску, Кишинів);

‒ з Польщі — Є. Мадравскі (Університет імені
Яна Кохановського, Кельце);
‒ із Сербії — М. Стоіменов (Музична школа,
Буяновац);
‒ з Франції (Литви) — Е. Барткевічюте (концертна виконавиця).
Підкреслимо — кожного року в межах конкурсної програми відбуваються творчі зустрічі, майстер-класи, концерти за участю лауреатів
конкурсу, членів журі, відомих виконавців, діячів
культури і мистецтв, що сприяє пропаганді народно-інструментального мистецтва в Україні,
ближньому й далекому зарубіжжі. Відзначимо й
суттєвий вплив конкурсу на розвиток народно-інструментального мистецтва в межах регіону, пожвавлення культурно-мистецького життя в Харкові, пропаганду народного виконавства серед широких кіл громадськості, митців, освітян завдяки
цікавим і різноманітним заходам, проведення яких
передбачає формат конкурсу. Наприклад, у межах
конкурсних заходів «Арт-Домінанта–2016» відбувся концерт «Вечір баянної музики» за участю лауреатів міжнародних конкурсів соліста Харківської
філармонії Д. Жарікова та соліста Національної
філармонії України заслуженого артиста України
І. Чурилова. 2017-го року в Харківській філармонії відбувся концерт «Віртуози Європи» за участю
членів журі, виконавців з Литви, Франції, Білорусі
та України; концерт-презентація баянної музики
Є. Мадравскі — композитора, професора, директора Інституту музичної освіти Університету імені
Я. Кохановського. Яскравими мистецькими подіями конкурсу 2018-го року стали урочистий концерт-відкриття конкурсу в Харківській філармонії,
у якому взяли участь відомі виконавці, творчі колективи, лауреати конкурсу та члени журі з України, Білорусі, Китаю та Сербії, а також концерт у
ХДАК, присвячений двадцятирічній творчій та
педагогічній діяльності А. Сташевського — професора, заслуженого діяча мистецтв України. Серед
концертних заходів конкурсу 2019-го року відзначимо «Гранд-Концерт» у Харківській філармонії,
де свою майстерність демонстрували лауреати
конкурсу та члени журі з України та зарубіжжя, а
також концерт «Творча зустріч із Маестро» за участю заслуженого діяча мистецтв України, почесного
голови журі конкурсу, виконавця та композитора
В. Зубицького. Враховуючи те, що конкурс «АртДомінанта–2020» був проведений у дистанційному
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форматі, майстер-класи за участю членів журі відбулись у онлайн-режимі за допомогою сучасних
засобів відеозв’язку. Особливо відзначимо онлайнінтерв’ю з фрагментами майстер-класу заслуженого артиста України, доцента кафедри народних
інструментів, декана оркестрово-диригентського
факультету ОНМА імені А. В. Нежданової О. Мурзи, яке можна переглянути на YouTube каналі Art
Dominanta (Онлайн-інтерв’ю, 2020).
Звернемо увагу на проведення в межах конкурсу концертних заходів на сценах мистецьких закладів Харкова, серед яких: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ХНУМ імені І. П. Котляревського, ХДАК,
ХМУ імені Б. М. Лятошинського, ДМШ № 5 імені М. А. Римського-Корсакова, ДМШ № 13 імені
М. Т. Коляди, Харківський Палац дитячої та юнацької творчості, Харківська філармонія, що дозволило максимально залучити до концертних залів
молодіжну освітянську аудиторію й активізувати
педагогів до творчого полілогу та обміну досвідом.
Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта» став
суттєвим стимулом якісного оновлення виконавського представництва народно-інструментального
мистецтва. Завдяки участі та перемогам у конкурсі було відкрито нові імена обдарованих виконавців. У цьому контексті зазначимо — володарем
«Гран-прі» І-го конкурсу «Арт-Домінанта–2013»
став вихованець Львівської музичної академії
імені М. В. Лисенка Н. Любінець (акордеон) та
представник ДАМ імені М. Глінки Л. Фоменко
(домра). «Гран-прі» ІІ-го конкурсу виборов студент ДАМ імені М. Глінки І. Мочернюк (цимбали). 2015 року володарем «Гран-прі» став інструментальний дует Харківської ДМШ № 9 імені
В. І. Сокальського у складі: А. Бурцева (цимбали)
та К. Клюшникова (скрипка). Володар «Гран-прі»
«Арт-Домінанта–2016» — А. Голубничий (цимбали) — представник Львівської ССМШ-І імені
С. Крушельницької. 2017 року «Гран-прі» отримали викладачі Запорізької ДМШ № 1 — ансамбль
народних інструментів «Misevych-Band» у складі:
О. Місєвич, Д. Алейніков, Є. Прокоф’єв, Г. Музикант, Ю. Бойченко, а 2020 рік приніс «Гран-прі»
студенту ОНМА імені А. В. Нежданової В. Кирилову (балалайка).
Резюмуючи огляд конкурсного руху «АртДомінанта», відзначимо репертуарне розмаїття
програм, у яких були репрезентовані найкращі
зразки народно-інструментального мистецтва —

від обробок народних пісень до класики, адаптованої для виконання на народних інструментах та
авангардної музики XX–XXI століть. Серед виконаних учасниками творів — опуси високого рівня
складності, інтерпретація яких потребувала від них
віртуозного володіння інструментом та неабиякого
творчого натхнення.
Висновки. У цілому аналіз наукових джерел,
матеріалів періодичної преси, концертно-конкурсних програм, Інтернет-джерел забезпечив
об’єктивну оцінку досвіду проведення в Харкові
Міжнародного конкурсу виконавців на народних
інструментах «Арт-Домінанта» протягом 2013–
2020 років і дозволив дійти таких висновків:
‒ музично-виконавський конкурсний рух є
суттєвим фактором розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні, пропаганди його
найкращих здобутків у світі, що має багаторічну
історію та є важливим компонентом національної
музичної культури, чинником інкультурації молодого покоління, одним із суттєвих механізмів поширення ідеї консолідації усього українського народу на ґрунті національної ідеї;
‒ Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта» є
сучасним конкурсним майданчиком для поширення найкращих практик народно-інструментального
виконавства серед молоді, де створюються умови
для її самореалізації, обміну творчим досвідом,
розкриття талантів, що має визначальне значення
для підтримання духовної безпеки українського
суспільства як на рівні регіону, так і всієї країни,
оскільки забезпечує підвищення рівня культури та
гармонії в суспільстві, детермінує наступність у
збереженні безцінної музичної спадщини України,
посиленні консолідуючої функції української творчої інтелігенції;
‒ досвід проведення конкурсу є важливим
культурним ресурсом для підтримання іміджу Харкова як центру розвитку народно-інструментального мистецтва, джерелом культурно-творчого зростання його мешканців; багаторічні напрацювання
та творчі зв’язки, започатковані в результаті проведення конкурсу, формують основу для інтеграції його найкращих здобутків в академічний процес численних закладів освіти, що діють в регіоні,
створення умов для культурно-духовного розвитку
молодого покоління українців.
Подальший напрям досліджень порушеної
проблеми являє собою ретельний аналіз реперту-
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арної основи конкурсу, визначення перспектив його
розвитку, дослідження впливу українського народ-

но-інструментального виконавства на розвиток музичного мистецтва в інших країнах.
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Данилюк Яна Владиславовна
Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Арт-Доминанта»
как фактор поддержания духовной безопасности украинского общества и пропаганды традиций
народно-инструментального искусства Украины в мире
Аннотация. Проблема сохранения национальной культуры и поддержания высокой духовности украинского
народа в таких традиционных формах развития музыкального искусства, как конкурсы исполнителей на народных
инструментах, – актуальное исследовательское направление в современных условиях, сопровождаемых обострением
социально-экономического и духовного кризиса украинского общества на фоне мировых процессов глобализации.
Соответственно целью исследования является: углубленное изучение опыта проведения Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Арт-Доминанта» как репрезентативной конкурсной площадки для
пропаганды народно-инструментального исполнительства среди молодежи; освещение его значения для поддержания духовной безопасности общества на региональном уровне и в масштабах всей страны; рассмотрение конкурса
как важного фактора развития народно-инструментального искусства в Украине и за рубежом.
Автором доказано, что конкурсное движение является важной составляющей национальной музыкальной
культуры, средством инкультурации молодого поколения. Установлено, что проведение конкурса выступает важным
культурным ресурсом для поддержания имиджа Харькова как центра развития народно-инструментального искусства. Многолетний опыт проведения конкурса создает прочную основу для интеграции его лучших достижений в
образовательный процесс многочисленных учебных заведений, действующих в регионе, создания условий для культурно-духовного развития молодого поколения.
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Yana Danyliuk
Art-Dominanta International Folk Instruments Performers Competition as a factor in maintaining the spiritual
security of the Ukrainian society and promoting the traditions of folk instrumental art of Ukraine in the world
Abstract. The issue of preserving national culture in such traditional forms of musical art development as contests
of folk instruments performers is an important research area considering the existing exacerbation of socio-economic and
spiritual crisis of Ukrainian society against the background of the world processes of globalization and digitalization of
cultural and educational space.
Therefore, the study aims to comprehensively explore the experience of conducting the Art-Dominanta International
Folk Instruments Performers Competition as an important promotion factor of folk instrumental art among young people,
to highlight its importance for maintaining the spiritual security of society at the regional and country levels, to consider the
contest as a significant stimulus for promoting the Ukrainian culture in the world.
The author has proved that the musical performing contests are a significant factor in the development of folk
instrumental art as a part of the national musical culture. It has been established that conducting the contest is an important
cultural resource for strengthening the image of Kharkiv as a center for the development of folk and instrumental art, a source
of cultural and creative growth for the city and its citizens. Many years of experience in conducting the contest creates fertile
ground for the integration of its best achievements into the educational process of numerous regional educational institutions
raising the cultural level of the city.
Keywords: Art-Dominanta International Competition, performance on folk musical instruments, folk instrumental art,
creative youth, spiritual security, Ukrainian society.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
СТАРОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ВО ВРЕМЕНА УКРАИНСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1917–1921 ГОДОВ
Аннотация.
Проанализировано
диверсификацию
политических, моральных, материальных и других
настроений 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 время революции. Освещены факторы и
обстоятельства, которые влияли на мысли, настроения
представителей интеллигенции к разным властям,
эмигрантской части интеллигенции относительно их
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 действий, оккупировала
Украину. …
Ключевые слова: украинская культура, старая
интеллигенция, эмигрантская украинская интеллигенция,
власть, советский режим, Украинская революция 1917–
1921 гг.
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DIVERSIFICATION OF VIEWS OF THE OLD INTELLIGENTSIA DURING THE UKRAINIAN REVOLUTION
OF 1917‒1921
The aim of this paper is to analyze political, moral, professional and other views of the old intelligentsia concerning
their attitude to various authorities, in particular the Soviet
government, during the Ukrainian Revolution of 1917‒1921.
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 transformation of the positions of the
old intelligentsia in relation to their attitude to various authorities during the Ukrainian Revolution of 1917‒1921.
Results. Drawing on the culturological approach 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.

Novelty. The author has studied a lot of archive information and periodical editions using culturological and comparative methodological approaches to analyze 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 the 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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Do not list sources that were not Радянські мозаїки в Україні. Відновлено з https://sovietcited in your paper. Avoid double
mosaicsinukraine.org/
quoting. The authors are fully re- Ряппо Я. П. (1927, 7 листопада). Основні етапи розвитку
sponsible for the accuracy of the
української системи народної освіти. Народний
Reference List data.
учитель, с. 2–3.

Транслітерація
українських і російських
джерел латиницею.

Transliteration of Ukrainian
and Russian sources in Latin.

1. Транслітерація здійснюється
залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України № 55 від 27
січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог наказу
ФМС Росії від 3 лютого 2010 р.
№ 26 (для російської мови).

1. Transliteration is performed
depending on the source language in accordance with the
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 27,
2010 No. 55 «On Regulation of
Transliteration of the Ukrainian
Alphabet into the Latin» (for the
Ukrainian language) or the Requirements of the Order of the
FCS of Russia No. 26 of February 3, 2010 (for the Russian language).

Онлайнові транслітератори:
• Стандартна українська транслітерація (http://www.slovnyk. Online Transliteration:
ua/services/translit.php)
• Standard Ukrainian transliteration
• Транслит по-русски
(http://www.slovnyk.ua/ services/
(http://ru.translit.net/?
translit.php)
account=zagranpasport
• Transliteration in Russian
(http://ru.translit.
net/?account=zagranpasport)
2. Список інформаційних джерел повинен бути оформлений
відповідно до міжнародного
стандарту АРА (American Psychological Association (APA)
Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після
імені автора.

2. List of information sources
in REFERENCES should be arranged according to international
APA (American Psychological
Association) Style standard,
when the year of publication is
given in parentheses after the
name of the author.

3. Для оформлення кириличних цитувань необхідно
транслітерувати імена авторів
та назви видань (назви статей
для кириличних видань транслітеруються або опускаються,
можна навести авторський англійський варіант назви статті). Назви періодичних видань
(журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського
написання за номером реєстрації ISSN та виділяються курсивом. Заборонено вживати знаки
« ̶ // або /», лапки мають бути
лише прямі. Розділяти елементи
потрібно крапкою, комою або
виділенням курсивом.

3. For Cyrillic citation you
should transliterate the names
of authors and publishing titles
(titles of articles of Cyrillic
publications are transliterated
or omitted; you can present the
English version of the article’s
title provided by the author). The
names of periodicals (magazines/
journals) are presented according
to the official Latin writing on the
ISSN registration number and are
italicized. Using dashes, slashes
or double slashes is prohibited;
use only straight quote marks.
Separate elements with period,
coma or by italicizing.

4. Якщо в списку є посилання
на іноземні публікації, вони
повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

4. If the list contains references
to foreign publications, they are
completely repeated in the list
created in the Latin alphabet.

REFERENCES
Деякі приклади оформлення цитувань за стилем АРА
Some examples of referencing according to APA style
Стаття в журналі / Journal article
Назва статті опускається (тільки для робіт на кирилиці).
Імʼя автора і назва журналу транслітеруються. Назва журналу виділяється курсивом.
(1) Журнал має нумеровані томи і випуски / Journal has
both volumes and issues
Обовʼязково вказується і номер тому, і номер випуску.
• Author,
A.
(2012).
Bibliotekoznavstvo.
Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125–135. (in
Ukrainian)
(1) Журнал має лише нумеровані випуски / Journal has
only numbered issues
• Author, A. (2012). Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in
Ukrainian)
(2) Варіант з перекладом / With translation
(Назва статті наводиться в авторському англійському
перекладі або опускається, а не перекладається самостійно).
• Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article].
Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1),
125–135. (in Ukrainian)
• Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article].
Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)
Книга, частина книги / Book, part of the book
Ім'я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання (місто), том, частина, сторінки
тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.
(1) Книга / Book
• Author, A. (2012). Nazva knigi. Kyiv: Naukova dumka.
(in Ukrainian)
(1) Частина книги / Part of the book
• Author, A. (2012). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10,
pp. 33‒35). Kyiv: Aspekt. (in Ukrainian)
(2) Варіант з перекладом / With translation
• Author, A. (2012). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv:
Naukova dumka. (in Ukrainian)
• Author, A. (2012). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva
knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33‒35). Kyiv: Aspekt. (in
Ukrainian)
Дисертація, автореферат дисертації / Dissertation, Abstract of PhD dissertation
Назва дисертації або (1) опускається, в цьому випадку в
круглих дужках вказується спеціальність, або (2) перекладається (обидва варіанти тільки для робіт на кирилиці).
Обов'язкові елементи: PhD dissertation, Extended abstract
of PhD dissertation, Master’s thesis. Краще посилатись на
повний текст дисертації, а не на автореферат. Описи
можна перевірити у каталогах дисертацій http://diss.rsl.ru
або http://search.proquest.com/.
(1) Дисертація / Dissertation
• Author, A. (2005) PhD dissertation (Social
Communication). Kharkiv State Academy of Culture,
Kharkiv. (in Ukrainian) [Зазначена спеціальність (Social
Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska
derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад
найгірший варіант]

5. Посилання по тексту статті
мають бути у круглих дужках з
прізвищем автора латиницею
та роком видання, через кому
можуть бути зазначені сторінки.

5. In-text referencing provide
in parentheses with the author's
first name in Latin alphabet and
the year of publication, pages
may be indicated after coma.

ВАЖЛИВО!
Автор статті має вказувати цифровий ідентифікатор
об’єкта (DOI) у пристатейній
літературі в кінці посилання,
за наявності.

NOTE!
If available, the Author should
include digital object identifier
(DOI) at the end of the reference.

Наприклад:
Taprobane, K., & Boucher, M. L.
(2018). Secondary school students and Instagram addiction.
Journal of Behavioral Health,
9, 124–149. DOI: https://doi.
org/10.1350/2006.7.2018.18
Aquilar, F., & Galluccio, M.
(2008). Psychological processes in international negotiations: Theoretical and
practical perspectives. DOI:
https://doi.org/10.1007/9780-387-71380-9
Brill, P. (2004). The winner’s
way [Kindle DX version].
DOI:
https://doi.
org/10.1036/007142363X

Ex.:
Taprobane, K., & Boucher, M. L.
(2018). Secondary school students and Instagram addiction.
Journal of Behavioral Health,
9, 124–149. DOI: https://doi.
org/10.1350/2006.7.2018.18
Aquilar, F., & Galluccio, M.
(2008). Psychological processes in international negotiations: Theoretical and
practical perspectives. DOI:
https://doi.org/10.1007/9780-387-71380-9
Brill, P. (2004). The winner’s
way [Kindle DX version]. DOI: https://doi.
org/10.1036/007142363X

Можна користуватися посиланням для визначення DOI:
https://search.crossref.org/references

If necessary, you may use the
following link to identify DOI:
https://search.crossref.org/references

(1) Автореферат дисертації / Extended abstract of PhD
dissertation
• Author, A. (2005) Extended abstract of PhD dissertation
(Social Communication). Vernadsky National Library of
Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka
Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]
(2) Варіант з перекладом / With translation
• Author, A. (2005). Title of dissertation. PhD dissertation
(Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture,
Kharkiv. (in Ukrainian)
• Author, A. (2005). Title of dissertation. Extended abstract
of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky
National Library of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian)
Тези доповідей, матеріали конференцій / Abstracts of
papers, proceedings of the conference
(1) Тези доповідей / Abstracts of papers
• Author, A. (2007) Abstracts of Papers. Nazva
konferentsii, Kyiv, June 1 –3, 2007. (pp. 29-30). Kyiv:
VNLU. (in Ukrainian)
(1) Матеріали конференції / Proceedings of the conferences
• Author, A. (2007) In Nazva knigi (якщо є): Nazva
konferentsii. Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3,
2007. (pp. 30-35). Kyiv: VNLU. (in Ukrainian)
(2) Варіант з перекладом / With translation
• Author, A. (2007) Nazva tez [Title of article]. Abstracts
of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3, 2007. (pp. 2930). Kyiv: VNLU. (in Ukrainian)
Author, A. (2007) Nazva statti [Title of article]. In Title of
book (якщо є): Proceedings of the Conference Name, Kyiv,
June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kyiv: VNLU. (in Ukrainian))

Приклад оформлення посилання по тексту:
(Author, 2016) або (Author, 2016, p. 45) або (Author, 2016а),
(Author, 2016b) — коли рік повторюється в різних видання одного автора. Більш детальна інформація у PDFфайлі на сайті журналу «Культурологічна думка».

Наукове видання
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