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Культура набуває дедалі більшого значен-
ня у світі, який настільки кардинально змі-
нюється, що часто складається відчуття, ніби 
трансформується вся світоглядна модель. Змі-
ни відбуваються швидко і одночасно — полі-
тичні, економічні, соціальні, технологічні: від 
використання глобальною економікою новіт-
ніх інформаційних технологій до збільшення 
міграції та зростання мультикультурних гро-
мад [3, 6]. Посилення ролі культури на між-
народному, національному та місцевому рів-
нях пояснюється не просто новим розумінням 
поняття “культура”, а й новою організацією 
культурного процесу, коли культура в успіш-
них місцевих громадах і суспільствах надає 
особливого значення усім видам діяльності, 
набуваючи додаткової вартості — економіч-
ної, соціальної чи духовної.

Метою цієї статті є проведення моніторин-
гу процесів, що відбуваються в різних куль-
турних середовищах, та визначити засадничі 
вектори розвитку культури.

Актуальність розгляду цього питання 
зумовлено необхідністю обґрунтування різ-
носпрямованих процесів, що відбуваються у 
сучасному суспільстві, та необхідністю науко-
вого осмислення соціокультурних реалій.

Найпоширенішим і загально ухваленим на 

сьогодні визначенням культури є визначення 
ЮНЕСКО на Всесвітній конференції з питань 
культурної політики 1982 р., згідно з яким 
поняття “культура” охоплює всю сукупність 
“духовних, матеріальних, інтелектуальних і 
емоційних рис, які характеризують суспіль-
ство або соціальну групу”. Сюди відносять не 
тільки мистецтво та літературу, а спосіб жит-
тя, основні права людини, системи ціннос-
тей, традиції та переконання [1, 64]. Інакше  
кажучи, можна повторити за Т. С. Еліотом, 
що культура є “всім життям людей” [5, 27]. 
Багатовікова історія людства є історією куль-
тури, культурного розвитку, метою діяльнос-
ті окремої людини чи суспільства. Протягом 
усієї історії люди передавали творчі знання та 
професійні навички через об’єднання, школи, 
пропонували продукти творчості користува-
чам і споживачам, зберігали культурне над-
бання — формуючи таким чином культурне 
середовище або своєрідну культурну систему. 

Культура є відносно автономною систе-
мою, яка історично самовідтворюється, само-
організується і перебуває в постійній взаємо-
дії з іншими підсистемами суспільства. Всі 
соціальні реалії витлумачуються через куль-
турні процеси (творча чи комунікативна діяль-
ність), завдяки яким набувають певного зна-

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Юрій Богуцький

САМООРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ 
І КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА

Анотація. У статті розглянуто роль культури у ста-
новленні громадянського суспільства, взаємодія різних 
секторів у формуванні культурної політики й концепту-
альні засади сучасної культурної політики, що ґрунту-
ються на розумінні поняття “культура”.
Ключові слова: культура, культурна політика, самоор-
ганізація культури, суспільні системи, культурна діяль-
ність, розвиток громади.

Аннотация. В статье рассматривается роль куль-
туры в становлении гражданского общества, взаимо-
действие разных секторов в формировании культурной 
политики и концептуальные основы современной куль-

турной политики, исходящие из понимания понятия 
“культура”.
Ключевые слова: культура, культурная политика, само-
организация культуры, общественные системы, куль-
турная деятельность, развитие общества.

Summary. The article makes an analysis of the role of cul-
ture in the civic society development, the interaction of dif-
ferent sectors in culture policy making and the conceptual 
principles of modern cultural policy resulting from the un-
derstanding of the term of “culture”.
Key words: culture, cultural policy, self-organization of cul-
ture, social systems, cultural activities, local development.

УДК 304.4
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ЮРІЙ  БОГУЦЬКИЙ.  САМООРГАНІЗАЦІЯ  КУЛЬТУРИ  І  КУЛЬТУРНА  ПОЛІТИКА

чення. Відтак підсистема культури пов’язана і 
структурно поєднана з іншими підсистемами 
суспільства [7]. Історична здатність культу-
ри до самовідновлення і самоорганізації під-
тримує життєздатність окремого суспільства, 
адже відновлення в цьому контексті означає 
здатність витримати різні види руйнування й 
тиску і продовжувати розвиватися після різкої 
зміни. Це як у випадку з окремою екосисте-
мою, скажімо, лісом, що може вистояти після 
буревію, пожежі чи забруднення. У випадку 
з людським суспільством це може бути по-
долання політичних заворушень, стихійного 
лиха чи економічної кризи. Суспільні зміни 
наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. вивели 
культуру на чільне місце в цьому процесі.

Австралійський дослідник Джон Гокс у 
своїй відомій праці “Четверта опора сталого 
розвитку” (2001) довів важливість і необхід-
ність четвертої “опори”, на яку спирається 
сталий розвиток суспільства і окремої грома-
ди. Раніше формулу сталого розвитку уявляли 
у вигляді трикутника “економічні відносини + 
соціальний розвиток + екологія”, розроблено-
го наприкінці 1980-х на підставі звіту Комісії з 
питань екології та розвитку при ООН, яку очо-
лювала Ґру Гарлем Брунтланд (Комісії Брунт-
ланд). Така концепція була успішно закріплена 
протягом 1990-х років і використовується досі 
в місцевих, національних і глобальних страте-
гіях розвитку як взірець для аналізу та діяль-
ності державної влади. Скажімо, Лісабонська 
програма ЄС (2000), що визначала політичні 
засади розвитку Європейського Союзу до 2010 
р., ґрунтувалася саме на цьому трикутникові. 
На думку Гокса, яку сьогодні враховано в про-
грамах європейського розвитку й у важливих 
міжнародних документах, як-от “Завдання на 
XXI ст. для культури” (www.agenda21culture.
net), “коли визнано, що культурна активність 
так само важлива для сталого і здорового сус-
пільства, як соціальна рівність, екологічна 
відповідальність і економічна життєздатність, 
і що культура наявна в усіх людських почи-
наннях, потрібний спосіб, аби переконатися, 
що вся діяльність державної влади оцінюється 
з культурної перспективи” [4, 25–27]. Культу-
ра стає одним із найважливіших інструментів 
розвитку сучасного громадянського суспіль-

ства завдяки своїй історичній здатності до 
самоорганізації та самовідновлення і новій 
формі взаємодії з органами державної влади. 
Таку взаємодію можна визначити, як культур-
ну політику, що поєднує спільним завданням 
державну владу, громадян і організації грома-
дянського суспільства, створюючи систему 
демократичного управління. Ще наприкінці 
1990-х років було загальновизнано, що саме 
культурна діяльність робить вагомий внесок у 
зміцнення громадянського суспільства. У пу-
блікації Ради Європи “З узбіччя до центру” (In 
from the margins, 1997) сказано: “Культурна 
діяльність є основою громадянського суспіль-
ства, оскільки розвиває у громадян цінність 
особистої творчості, не тільки в мистецтві, а й 
загалом у суспільному та економічному жит-
ті, підтримуючи впевненість у собі. Культурна 
творчість стимулює створення добровільних 
асоціацій і клубів, розвиваючи в такий спосіб 
активні організації, незалежні від державної 
влади” [8, 21].

Водночас надзвичайно важливим є те, щоб  
синергія між культурною діяльністю і гро-
мадянським суспільством знайшла відобра-
ження в політиці. Органи державної влади та 
місцевого самоврядування мають відіграти ви-
рішальну роль у пошуках шляхів для розвит-
ку такої інфраструктури, яка враховуватиме та 
підтримуватиме потреби та бажання всіх гро-
мад і груп, особливо тих громадян, що вики-
нуті із суспільного життя на узбіччя. Сьогодні 
культура є важливим чинником створення со-
ціального капіталу, що визначає життєздат-
ність громадянського суспільства. 

Що більше людей залучено до культурної 
діяльності на практичному рівні, на противагу 
простому споживанню мистецтва, як глядачі 
чи слухачі, то певніше вони візьмуть участь 
у демократичному процесі. Інвестиції (мате-
ріальні, технічні, наукові, людські) у недер-
жавний сектор можуть дати людям інструмен-
ти для демократичної участі в розвитку своїх 
громад. Сюди входить краще розуміння прав і 
обов’язків, а також прагнення бути залученим 
до процесу. Культурну участь можна розгля-
дати в кілька способів, зокрема, як залучен-
ня громадян і громадянського суспільства до 
планування і розробки політики, що останні-
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ми роками значно зросло в європейських кра-
їнах і містах. 

Участь громадян у формуванні культурної 
політики є новою формою культурогенезу, що 
враховує досвід різних галузей культури. Чин-
ні документи й хартії, як-от “Хартія участі”, 
мають на меті скерувати процес розширення 
участі громадян в культурогенезі в європей-
ських містах. Зразок такої хартії був розробле-
ний державними службами та жителями міст, 
залученими до мережі “УРБАКТ Партисипан-
до”. Хартія участі є політичним документом, 
що зобов’язує розвивати участь громадськості 
в розбудові європейських міст. 

Хартія спирається на ті принципи, що вже 
були запропоновані в інших документах Єв-
ропейського Союзу, наприклад, Рекомендаці-
ях Ради Європи (Рекомендації Комітету міні-
стрів країнам-членам щодо участі громадян у 
місцевому суспільному житті — Rec 2001/19) 
та Саарбрюкенській Декларації, підписаній 
2005 року на “Європейській конференції про 
майбутнє міст”. Міста, що ставлять підписи 
під Хартією, прагнуть розвиватися, керую-
чись вище згаданими документами й допо-
внюючи проголошені принципи конкретни-
ми зобов’язаннями з метою підтримки участі 
громадян у здійсненні державної політики 
(управління). 

Загальна спільна мета міст, що ставили 
підписи під Хартією, передбачали: 

• розширення участі та місцевого демокра-розширення участі та місцевого демокра-
тичного простору (об’єднуючи репрезента-
тивну і партисипативну форми демократії);

• стратегічне бачення місцевого розвитку, 
орієнтоване на екологічну, соціальну, еконо-
мічну та політичну стабільність;

• уповноваження громадян покращувати 
соціальну мережу, солідарність, соціальну 
справедливість, а також можливість ухвалю-
вати спільні рішення в суспільних інтересах і 
визнання цінності “суспільного добра”, тери-
торіальної спадщини і громадського просто- 
ру [4, 47–49].

Як свідчить емпіричний досвід, перешко-
дами на шляху участі громадян у формуван-
ні політики стають: слабкість і розрізненість 
організацій громадянського суспільства, неба-
жання окремих державних інституцій ділити-

ся своїми повноваженнями чи роз’яснювати 
їх, брак прозорості навколо можливості участі 
в управлінні, відмінність між метою офіційної 
політики та мотивацією громадян. Натомість 
культурна практика свідчить, що в разі подо-
лання цих перешкод (за активної ролі органів 
влади) участь громадян у формуванні та реалі-
зації культурної політики дає значні додаткові 
ресурси, зокрема, у вигляді волонтерського/
добровільного руху. За приклад може слугу-
вати шведський місцевий рух зі збереження 
культурної спадщини, що міцно поєднує ор-
ганізації культури та третього сектора. Понад 
півмільйона людей (з 9-мільйонного населен-
ня Швеції) працюють на добровільних заса-
дах, щоб відтворити чи зберегти природне і 
культурне середовище своїх місцевих громад. 
Понад 1800 місцевих товариств збережен-
ня культурної спадщини входять до складу 
Шведської федерації місцевої спадщини. На 
національному рівні створено 26 дорадчих і 
допоміжних органів. Метою місцевих това-
риств і спілок збереження культурної спадщи-
ни є не просто збереження давньої народної 
культури у формі традиційних фестивалів, 
архітектурних будівель, ремесел, костюмів та 
усних традицій, а й обов’язкове введення їх 
у сучасний контекст. Органи влади радяться 
з місцевими товариствами, коли йдеться про 
планування нових забудівель, переплануван-
ня доріг чи розвиток місцевості. Це показує, 
якої синергії в реалізації культурних завдань 
можна досягти, коли люди беруть участь у 
цьому процесі. Наприклад, коли місцевий 
бюджет не має коштів на надання культурних 
послуг, місцеві товариства спадщини підтри-
мують роботу бібліотек, туристичних бюро, 
архівів тощо. Вони також покладають на себе 
відповідальність за збереження історичних 
пам’яток, краєзнавчих музеїв. Такі недержав-
ні товариства є джерелом енергії, створюючи 
нові робочі місця [2, 18]. 

Ще одним прикладом участі громадян у 
формуванні культурної політики стала роз-
робка культурної стратегії міста Загреба. Так 
само, як інші міста Центральної та Східної 
Європи, Загреб протягом 1990-х років пере-
жив складні для міста часи. З одного боку, 
стрімкий процес приватизації, коли не брали-
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ся до уваги ознаки, що відрізняють підприєм-
ства культури, — як наслідок, скажімо, біль-
шість великих видавництв були зруйновані, а 
мережа книгарень спустошена. З іншого боку, 
в Загребі з’явилося багато нових молодіжних 
динамічних і незалежних проектів, що лежать 
в основі активного культурного життя, забез-
печуючи культурну сталість, — факт, яким не 
можна нехтувати. Одним із рішень стала низ-
ка публічних зборів, організованих навесні 
2005 р., з метою ознайомлення суспільства з 
незалежною і молодіжною культурами, роз-
гляду кореляцій між культурною політикою 
міста і незалежною культурою, а також про-
блем, пов’язаних з простором для незалежної 
та молодіжної культур. Часом дискусії були 
важкими й плутаними, але змогли виявити 
цілковито різні погляди щодо того, як учасни-
ки сприймають і тлумачать те, якою для них 
є спільна реальність. Зрештою, кінцевої мети 
дискусій — спільної декларації про необхід-
ність забезпечити простір для незалежної 
культурної діяльності та молодіжної культу-
ри — було досягнуто: декларацію підписали 
головні політичні партії, як урядові, так і опо-
зиційні [4].

Блискучим прикладом використання тра-
диційної форми високого мистецтва, зокрема 
опери, на розвиток громади є досвід дириген-
та оперного театру в м. Тимішоара (Румунія) 
Татео Накаїма. Оперний театр у Тимішоарі 
перетворено на неприбутковий центр вико-
навського мистецтва, де чотири театральні 
компанії — оперний театр, національний те-
атр, німецький театр і угорський театр — за-
безпечували культурний розвиток регіону.. 
Окрім того, запровадили нові джерела прибут-
ків — ресторан, музей [2]. Управління через 
неприбуткові організації, створення довірчих 
фондів та пошуки нових джерел прибутків — 
новий шлях розвитку інституцій культури.

Здійснення нової культурної політики з 
підтримки громадянства спирається на послі-
довні й сталі процеси складання культурної 
мапи та планування. Складання культурної 
мапи найкраще змалювала відома австралій-
ська дослідниця культури аборигенів, про-
фесор і політичний діяч Марсіа Ленґтон у 
такий спосіб: “До складання культурної мапи 

входить ідентифікація та реєстрація місцевих 
культурних ресурсів певної території з метою 
соціального, економічного та культурного роз-
витку. Складаючи мапу культурних ресурсів, 
громади та групи інтересів, що входять до їх 
складу, можуть фіксувати свої культурні прак-
тики та ресурси, а також інші нематеріальні 
активи, такі як їхні почуття місця та суспільні 
цінності. Мапи культурних ресурсів можуть 
містити суб’єктивний досвід, різні суспільні 
цінності, численні пояснення та тлумачення, а 
також більш утилітарний “культурний інвен-
тар”. Ідентифіковані місцеві й культурні цін-
ності можуть закласти основу для планування 
культурного туризму та стратегії екологічного 
туризму, проектування тематичної архітекту-
ри та розвитку культурних індустрій” [4]. 

Яке це може мати значення в контексті 
розробки питання самоорганізації культу-
ри? Одна з відповідей на це питання полягає 
в тому, що це головний інструмент “оцінки 
культурного капіталу” або “культурної оцін-
ки громади”. Інструмент дослідження та кон-
сультування, що має на меті не просто оцінку 
культури певної громади чи регіону, а й залу-
чення громадян. У культурогенезі це потре-
бує відкритого підходу, що визнає культурні 
прагнення різних частин громади, зокрема 
груп, які в іншому випадку можуть бути мар-
гіналізованими в культурному, соціальному 
чи економічному планах. Прикладом такого 
вектора розвитку може бути проект “Культур-
не планування Львова”, здійснений протягом 
2008–2009 років львівським Центром куль-
турного менеджменту за підтримки Європей-
ського культурного фонду. Культурна мапа, як 
зазначено у підготовленому звіті, “визначає 
всіх учасників культурного життя міста, як і 
те, що вони роблять, яких ресурсів потребу-
ють, які між ними стосунки. Вона визначає, 
які типи культурних організацій існують, де 
вони розташовані й скільки людей у них пра-
цюють, які ресурси існують і хто їх отримує. 
Культурна мапа допомагає зрозуміти роль, 
стосунки та обов’язки всіх суб’єктів культур-
ного життя міста, а також вказує на можли-
ві збільшення потужностей, на можливості 
стратегічного планування і організаційного 
розвитку. Активні гравці на культурному полі 
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Львова — це державні культурні заклади, неу-
рядові організації, приватні комерційні компа-
нії та окремі митці” [8]. У ході реалізації про-
екту були проведені круглі столи, семінари та 
обговорення за участі всіх ключових гравців 
культурної сфери Львова, національних і між-
народних експертів. Одним із висновків стала 
необхідність продовжити процес культурного 
планування — “підготовлена культурна мапа 
є лише початком тривалого процесу. Нова 
соціокультурна реальність зумовила необхід-
ність повноцінного культурного планування 
із залученням громадськості, внаслідок чого 
має бути вироблене чітке бачення культурного 
розвитку міста, визначено далекосяжну мету, 
запропоновано стратегії й завдання для їх до-
сягнення” [8].

Планування є процесом, що об’єднує ви-
конавців, мету, заходи, ресурси та очікувані 
результати — складові певного проекту. Як 
пише професор і фахівець з культурної по-
літики та творчих індустрій Колін Мерсер, 
“культурне планування не означає плануван-
ня культури, а радше гарантує, що культурні 
міркування, культурні ресурси будуть наявні 
на кожній стадії планування та розробки полі-
тики. Це головний механізм залучення грома-
дян до реального і матеріального формування 
культурної політики” [4].

Запровадження нової культурної політики 
потребує структурної інновації, або, іншими 
словами, нової політичної архітектури. У цьо-
му контексті бачимо зростання ролі державних 
інституцій (в Україні — управлінь культури), 
менеджерів культури, які мають стати лідера-
ми місцевого та регіонального розвитку. Од-
ним із аспектів нової системи управління, як 
виявили нові дослідження, є зосередженість 
на питаннях організаційної здатності до змін, 
а також на результатах культурної діяльності. 
Важливими складовими в цьому стають пу-
блічні форуми та тренінги. Форум — це одна з 
форм широкого діалогу, завдяки якому можна 
пояснити культурну термінологію, спілкую-
чись із громадськістю, озвучити голос усього 
сектора культури, залучити громадськість до 
культурної діяльності. Прикладом такого фо-
руму може бути ініціатива “Культурного Мон-
реаля”. 

“Культурний Монреаль” є культурною ме-
режею Монреаля (Квебек, Канада). Навесні 
2001 р. понад 200 представників різних куль-
турних професій взяли участь у дванадцяти 
семінарах і пленарному засіданні, першій се-
рії фахових зустрічей культурного середови-
ща Монреаля. 10 жовтня 2001 р. майже 400 
осіб зібралися на Монреальський культурний 
саміт. Обравши тему “Культура нагорі”, це зі-
брання стало кульмінацією всіх обговорень 
і консультацій та підставою для громадян 
спільно відвести культурі центральну роль 
у розвитку Монреаля. Офіційне заснування 
організації 28 лютого 2002 р. завершило де-
сятирічний період обговорень, у яких брала 
участь культурна громада Монреаля. “Куль-
турний Монреаль” — це незалежна неприбут-
кова організація, що об’єднує людей різних 
професій, зацікавлених у підтримці культури 
в усіх її формах як головної складової розви-
тку Монреаля. “Культурний Монреаль” — це 
місце для роздумів, діалогу та дій, призначене 
для культурної громади, політичних та еконо-
мічних організацій, що ухвалюють політичні 
рішення, громадян. 

“Культурний Монреаль”:
• друкує різні документи з висловлення 

думок: записки, редакційні статті, промови, 
оцінки;

• складається з кількох комісій, що визна-складається з кількох комісій, що визна-
чають напрями діяльності організації та ке-
рівництво до дій;

• замовляє і поширює дослідницькі та ана-замовляє і поширює дослідницькі та ана-
літичні матеріали, як-от звіт, підготовлений 
Ричардом Флоридою про культурну життєз-
датність міста;

• організовує публічні зустрічі з числен-організовує публічні зустрічі з числен-
ними гостями та промовцями, зокрема саміт 
“Монреаль — культурна столиця” 7–8 листо-
пада 2007 р.;

• випускає електронний вісник “Інфо-
Культурний Монреаль” та журнал “Культури 
Монреаля”;

• фінансується за рахунок членських вне-фінансується за рахунок членських вне-
сків, Міністерства культури і комунікацій, 
Цирку дю Солей і бюджету міста Монреаль.

Важливим елементом інституційної інно-
вації є тренінг. Чи готові органи місцевого 
самоврядування виконати завдання посеред-
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ництва чи брокерства? Чи готові державні 
службовці та менеджери культури використо-
вувати складні альянси? Чи готові організації 
культури залучити більш розмаїту громад-
ськість? Ці питання потребують додаткового 
вивчення. Але реалії свідчать, що виклики 
часу вимагають більш гнучких, різноплано-
во підготовлених менеджерів, знайомих з ба-
гатьма міжнародними прикладами успішної 
практики, інноваційних підходів, ухвалених 
міжнародних документів. Саме тому дедалі 
поширенішими стають тренінги з культурного 
менеджменту та планування при європейських 
університетах чи професійних асоціаціях, які 
готують фахівців у цій галузі. Прикладом та-
кої діяльності є досвід Асоціації європейських 
фестивалів, Асоціації дослідників культурної 
політики, Асоціації музеїв тощо. 

Уже згадуваний професор Колін Мерсер 
закликає органи влади “створити передумови 
стратегічних можливостей” для нового поко-
ління культурної політики, що має “бути ре-
алізована в контексті участі громадськості”, 
що сприяє “розвиткові нових форм громадян-
ства” і водночас “активно мобілізує різновиди 
людського, соціального і культурного капіта-
лу, ресурсної бази, головним джерелом під-
тримки якої є культурна політика”. 

Ці нові вектори культурної політики спи-
раються на “розвиток узгодженої архітекто-
ніки стратегії та планування —архітектоніки 
управління за участю громадськості — куль-
турної політики. Ця архітектоніка “зацікавле-
них сторін” залучає громадян, громаду, орга-
ни влади, недержавні організації та приватний 
сектор”. Це також активізація соціокультур-
них, складання культурних мап та культур-
ного планування, в яких громада — громадя- 
ни — виступає не просто пасивним “об’єктом” 
планування, а й активним “суб’єктом” [4].

Чудовим прикладом інноваційної стратегії 
та планування за участі громадськості можуть 
бути Австралія та Нова Зеландія, зокрема 
досвід “Комплексного планування місцевих 
територій”, розвинутий в 1990-х роках Асо-
ціацією органів місцевого самоврядування 
Австралії.

Комплексне планування місцевих терито-
рій поєднує такі підходи: а) стратегічне пла-

нування, що розглядає в широкому розумінні 
весь спектр матеріальних, екологічних, еко-
номічних, соціальних і культурних умов, про-
блем і потреб місцевих територій; б) коорди-
нація між органами та сферами урядування 
для забезпечення того, що споріднені програ-
ми, капітальні видатки й процеси регулю-
вання ефективно пов’язані й зосереджені на 
ключових питаннях і пріоритетних потребах, 
визначених стратегічним плануванням; в) ді-
єве корпоративне планування і менеджмент 
відповідної місцевої ради у здійсненні плану-
вання та заходів реалізації [4].

Нарешті не менш важливими для інститу-
ційної інновації є громадські організації. На-
ціональні професійні мережі, що з’являються, 
стають міцними платформами захисту куль-
тури. В Канаді Мережа творчих міст зібрала 
муніципальних працівників культури з метою 
об’єднання людей, які мають спільне серед-
овище праці, щоб зробити їх дієвішими в 
культурному розвитку громад шляхом обміну 
досвідом, знаннями, інформацією та кращими 
практиками. В Австралії Мережа культурного 
розвитку штату Вікторія, створена  2000 року, 
об’єднує громади, митців, місцеві ради та об-
стоює більш провідну роль мистецтва розши-
реної участі й культурного самовираження з 
метою побудови здоровішого, зацікавленішо-
го та більш сталого суспільства.

Так само і міжнародні мережі можуть 
сприяти структурній інновації та самоорга-
нізації культури. Як приклад можна навести 
регіональну програму Ради Європи «Київська 
ініціатива», яка діє з 2006 р. Програма охо-
плює культурний сектор кількох країн, а саме: 
Азербайджанську Республіку, Республіку Ві-
рменію, Грузію, Республіку Молдова та Украї-
ну. Вона є чудовою можливістю створення 
ефективної платформи розвитку культурної 
політики та взаємодії державного, неурядово-
го і приватного секторів, об’єднаних спільною 
метою та планом розвитку.

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що сучасний простір світу культури є склад-
ною багатогранною системою взаємодії й вза-
ємовпливу національних культур. Культур, які 
історично вийшли на рівень самоорганізації, 
які толерантно та гармонійно здатні взаємоді-
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Зауважимо, що генезу та становлення ме-
тодологій наукових досліджень, наявних на 
сьогодні, було викладено у попередніх публі-
каціях автора [9, 10]. 

Від сивої давнини людина використовувала 
порівняння як спосіб існування критичності. 
Не буде помилкою, на наш погляд, стверджу-
вати, що компаративність іманентна біопси-
хічній сутності людини. Імовірно, що в цьому 
полягає її онтологічний характер. Людина, по-

рівнюючи, має можливість вільно висловити 
свої думки. Соціум може створити умови для 
прояву свободи інтелектуальних критичних 
порівнянь і, тим самим, може сприяти форму-
ванню певної моделі самосвідомості. Отже, 
можна стверджувати, що порівняння, як пра-
вило, стає актом прояву свободи, а компарати-
вістика ― вільнодумства. Як свідчить фахова 
література, культурологічна компаративістика 
повинна пов’язуватися, з одного боку, з ідеєю 

яти між собою, зберігаючи свою самобутність, 
і мають місію забезпечити умови охорони й 

розвитку всіх культурних явищ, цінностей, які 
створило людство протягом свого існування. 
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Анотація. Здійснено культурологічний компаративіст-
ський аналіз доби цивілізаційної глобалізації. Доведено, 
що саме діалог і полілог культур різних народів, їх куль-
турний обмін становлять основу сьогодення й майбут-
нього співіснування народів світу. При цьому показано, 
що в процесі інтеграції культур світу кожна національ-
на культура посідає своє особливе місце у всесвітньо-
історичному процесі відповідно до своїх традиційних, 
ментальних, етнічних та інших можливостей.
Ключові слова: компаративістика, діалог, полілог куль-
тур, культурологія, культурний обмін, цивілізація, гло-
балізація, інтеграція культур, соціально-культурний 
дискурс.

Аннотация. Осуществлен культурологический компа-
ративистский анализ эпохи цивилизационной глобали-
зации. Доказано, что именно диалог и полилог культур 
разных народов, их культурный обмен составляют ос-
нову нынешнего и будущего сосуществования народов 
мира. При этом показано, что в процессе интеграции 
культур мира каждая национальная культура занимает 

своё особенное место во всемирно-историческом про-
цессе соответственно своим традиционным, менталь-
ным, этническим и другим возможностям.
Ключевые  слова: компаративистика, диалог, полилог 
культур, культурология, культурный обмен, цивилиза-
ция, глобализация, интеграция культур, социально-куль-
турная дискуссия.

Summary. A culturological comparativistic analysis of the 
era of civilization globalization is made. It is proved that 
just a dialogue and polylogue of cultures of various nations, 
their cultural exchange are the basis of the present-day and 
future coexistence of nations. It is shown that in the pro-
cess of integration of world cultures every national culture 
takes its own place in the worldwide and historical process 
according to its traditional, mental, ethnic and other pos-
sibilities.
Key  words: comparative studies, dialogue, polylogue of 
cultures, cultural studies, cultural exchange, civilization, 
globalization, integration of cultures, socio-cultural discus-
sion.
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утвердження синтезу соціальних культур, по-
шуком методологічного підґрунтя інтегратив-
них процесів у сучасній культурфілософській 
думці, з іншого боку, ― з проблемою само-
ідентифікації національної культури, само-
бутністю мислення. Зазначені тенденції, хоч  
і видаються несумісними, однак взаємно до-
повнюють одна одну саме на ґрунті компара-
тивістики, яка базується на таких принципах  
і методах, як порівняння, зіставлення, діалог й 
т. ін. Водночас особливу увагу слід приділити 
виробленню системних критеріїв соціокуль-
турного порівняння національних культурних 
традицій, що дасть змогу таким чином розгля-
нути всі частини явища як цілісності.

Компаративістику, або в цьому випадку ―  
порівняльну культурологію, можна характе-
ризувати як своєрідний спосіб мислення, по-
будований на аналізі відмінностей. Необхідно 
мати умови, щоб ці відмінності знати та ви-
знавати, і слід мати внутрішню свободу, щоб 
сміти й зуміти перетворити ці відмінності 
одночасно на об’єкти та знаряддя своєї думки. 
Отже, компаративістика базується на елек-
тивній критичній суті мислення. Порівняння 
культурологічних ідей може бути своєрідним 
за формою та змістом, однак метою будь-якого 
культурфілософського порівняння є спроба 
знайти нову ідею. 

Аналіз літератури з проблем методології 
порівняння показує, що становлення культур-
філософської ідеї неможливе без компарати-
вістики, без порівняння з іншими концепція-
ми та ідеями, зокрема, тлумачення свободи у 
працях філософа Е. Фромма демонструє по- 
дібне твердження [5, 273]. Фактично в усіх ро-
ботах Фромма здійснено аналіз суспільної та 
власної свободи. Окремі його роботи викона-
но у суто компаративістському стилі [6].

Е. Фромм [7], аналізуючи роботи Маркса 
і Фройда, відповіді на свої питання так і не 
знайшов, як не виявив і логіки їх вчення не 
сприйняв. Порівнюючи погляди Маркса і 
Фройда, Фромм стверджує, що саме ідея віль-
нодумства у координатах порівняльного ана-
лізу є передумовою вирішення кардинальних 
питань буття. 

Отже, порівняння дає змогу людині вияви-
ти свободу своєї думки; сприяє формуван- 

ню індивідуальної структури самосвідомості. 
З іншого боку, порівняльний аналіз створює 
умови для знаходження внутрішньої свободи 
та пошуку нових сутностей. І те, й інше стає 
фундаментом для трансформації внутріш- 
ньої динаміки культурфілософії як суспільно-
го явища.

Історію культурології можна тлумачити як 
суть реконструювання різних моделей циві-
лізаційних культур, зокрема ― культурфі-
лософських міркувань різних вчених, різних 
наукових шкіл. До того ж модель можна роз-
глядати як систему, яка базується на резуль-
татах особистого досвіду або мислетворення.  
І, як результат, ми отримуємо систематизоване 
уявлення про явище, суспільство, його культу-
ру або людину. Як з’ясувалося, без порівняль-
ного аналізу, реконструкції моделі неможливі 
знання, зокрема й історико-культурологічні. 
Такі моделі розглядають як імовірні, очікувані 
реалії.

Неодмінною умовою творення такого роду 
репрезентативних конструкцій є можливість 
порівняльного аналізу людини, її здатність до 
операцій порівняння та зіставлення. Подібні 
ж умови необхідні для того, щоб моделюва-
ти історико-культурологічний процес як щось 
цілісне. Таким чином, можна впевнено ствер-
джувати, що однією із методологічних основ 
культурології як науки є порівняльний аналіз. 

Більшість дослідників-компаративістів ви-
будовують систему порівнянь за двома пріо-
ритетними ознаками. По-перше, ― за масш-
табністю, яка дає змогу аналізувати предмети 
дослідження в межах мікро- і макрокомпара-
тивістики. По-друге, ― за змістовністю пред-
мета визначаються формальний та змістов-
ний рівні. Подібний розподіл для методології 
історико-культурологічного порівняння при-
водить до певної систематизації. Зокрема, на 
рівні макрокомпаративістики можна вирізни-
ти такі три види порівняння: культурологічні 
школи і напрями; національні форми куль-
турної свідомості; різновиди культурологіч-
ної свідомості чи різновиди типів, принципів 
і методів культурологічних досліджень. 

Якщо впровадити в обіг аналіз форми, то 
предметом порівняння може стати структура 
культурологічних сюжетів, або систем погля-
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дів культурологів. З роками накопичувалися 
результати вивчення форм і різновидів про-
явів культури. Особливо відчутні досягнення 
в порівнянні, наприклад, формальнологічної 
структури міфу й академічного культурфіло-
софського твору, з одного боку, та порівнян-
ня перших двох і художньо-есеїстських форм 
культури, з іншого боку. І, нарешті, таке яви-
ще як порівняння можна розглядати як еле-
мент системи, як модель суми поглядів, ідей і 
різних історико-культурологічних традицій.

Зауважимо, що в історико-культурологіч-
них дослідженнях компаративістика явище не 
нове. Порівняння було і є одним із головних 
методів не тільки будь-якого наукового дослід-
ження. І все ж таки порівняльний метод не є 
самоціллю, він є певним пізнавальним завдан-
ням, яке часто-густо не є безпосереднім до-
казом істини. Однак компаративістика може 
зробити значний внесок у скарбницю культу-
рологічних досліджень. 

Вивчення історії й теорії культури і науки 
показує, що культурфілософи та вчені з мате-
ріалістичним мисленням, часто під впливом 
механіцизму та вульгаризму, досліджуючи 
процеси зародження й розвитку людини, її 
свідомості намагалися з’ясувати аксіологічні 
закономірності розвитку суспільства. Так, як 
відомо, представники діалектичного матеріа-
лізму головний детермінант такого розвитку 
вбачали у джерелах, а людина була певним 
“ґвинтиком, певним засобом на шляху досяг-
нення економічної, державної мети. З іншого 
боку, переважна кількість ідеалістів розпо-
чинали пояснення дійсності з таких об’єктів,  
як Людина і Свідомість. Це дає змогу підне-
сти Людину майже на недосяжну висоту та 
висвітлювати зміст її історії в інтегральному 
аспекті. Однак застосування тільки теологіч-
них методів до вивчення Людини і Свідомості 
може призвести й призведе до хибних вис-
новків і негативних наслідків у оцінюванні 
явищ соціуму. 

Іноді висловлюють думки, що матеріалізм 
та ідеалізм взаємодоповнюють один одного, 
і, якщо їх  методології об’єднати, то начебто 
можна досягти інтегрованості наукових прин-
ципів і методів наукового дослідження. 

Проте зазначені пошуки не вичерпують 

ефективності порівняльних методів. Посту-
пово, на початку ХХ ст., культурфілософська 
компаративістика почала відокремлюватись 
від порівняльного культурознавства. Однак 
і тоді методологічна концепція так і не була 
створена. Водночас культурфілософія посту-
пово стає важливим чинником боротьби за 
мир, налагоджуючи діалог й полілог куль-
тур, підвищуючи ефективність міжнародного 
культурного обміну народів світу. 

Аналіз літератури за цією тематикою свід-
чить, що мета культурфілософської компара-
тивістики полягає в пізнанні закономірностей 
культурного розвитку людини і суспільства. 
На цьому шляху важливо досягти синтез-
аналізу відомих культурфілософських ідей. 
Водночас слід пам’ятати, що не всі ідеї, які 
є учасниками порівняльного синтез-аналізу, 
можна поєднувати. Спробуємо аргументува-
ти вищезазначене на прикладі аналізу культур 
Сходу і Заходу. З огляду на відмінності куль-
турфілософських течій на Заході та на Схо-
ді, марно говорити про їх об’єднання. Отже, 
твердити про східну та західну культури як 
про цілісну систему неправомірно, як непра-
вомірно твердити і про повне протиставлення 
вказаних культур.

Слід наголосити, що тільки взаєморозумін-
ня може привести до певного об’єднання. За 
такої умови об’єктивність та універсальність 
наукового знання зберігається. Більше того, 
за таких умов культуркомпаративістика стає 
одним із напрямів, який зміцнює взаєморозу-
міння та взаємозв’язки між народами Сходу 
і Заходу. Застосування культурологічної ком-
паративістики до аналізу проблем взаємин 
Сходу і Заходу свідчить, що ефективність цих 
взаємин багато в чому залежить від ступеня 
толерантності та плідності діалогу їх культур, 
від взаєморозуміння та сприйняття національ-
них особливостей різних народів вказаних ре-
гіонів.

Таким чином, можна стверджувати, що 
цінності Сходу мають риси позачасового та 
позаетнічного характеру й базуються на функ-
ції одвічного прагнення людини до пізнання 
істини. До того ж з’ясовується, що тверджен-
ня про наявні протиріччя між системою мо-
рально-етичних цінностей Азії й системою 
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наукових цінностей Заходу сформувалися на 
підставі уявлень, які базувалися на фактич-
ному, але неповному історичному матеріалі.  
У такому випадку необхідно визначитись, що 
має домінувати в діалозі культур ― наявність 
спільних, однакових різновидів традиційних 
рис чи їх взаємододатність?

Щоб відповісти на поставлене питання, 
необхідно з’ясувати, чим є вказані цінності: 
елементами глибокого власного досвіду чи 
предметом теоретичного дослідження. Можна 
ризикнути й передбачити можливість аналі-
тичного поєднання обох вказаних особливос-
тей взаємин культур Сходу і Заходу. Для ком- 
паративістської культурфілософії історико-
культурологічний підхід є необхідним. Такий 
аналіз показує, що всі відмінності в культур-
ній і релігійній діяльності представників того 
чи того регіону були історично зумовленими, 
що завдяки порівняльному культурологічно-
му підходу з’ясовується, що в культурних і 
релігійних традиціях Сходу та Заходу більше 
подібностей, ніж відмінностей.

Отже, перед наукою постає проблема кон-
цептуалізації культурологічної компарати-
вістики як самостійної наукової дисципліни, 
вироблення її методології на тлі досягнень су-
часних наук. У добу цивілізаційної глобаліза-
ції культурфілософська компаративістика стає 
іманентним фактом наукового життя. До того 
ж в умовах нестабільного буття глобалізацій-
ного світу вона повинна винайти нові методи, 
нові принципові підходи у виявленні кому-
нікативних засад діалогу культур, принципів 
міжкультурного обміну народів світу. Компа-
ративістська методологія дає змогу вивчення 
комунікативного характеру наукових знань, 
пізнання діалогу культур як єдино можливо-
го співіснування народів світу. На цій підставі 
з’являється можливість поглянути на історію 
культури як на історію діалогу культурсоці-
альних систем.

Сьогодні, коли глобалізаційні процеси у  
світі зумовлюють нівеляційні та синтезні 
масштабні тенденції, спостерігається поси-
лення регіонального і національного “відро-
дження” культурфілософської думки як спро-
ба протистояння вказаним процесам. За цих 
умов компаративістська методологія дає змо-

гу побудови сутністно нових історико-куль- 
турологічних дискурсів, підґрунтям яких слу-
гує культурфілософський синтез, побудова-
ний на діалозі рівноправних течій, культур, 
цивілізацій. 

На шляху діалогу культури зустрічаються 
не тільки з універсалізацією, а й з посиленою 
національно-регіональною тенденцією. Саме 
тому культурологічна компаративістика має 
змогу проаналізувати різні течії, контексти, 
які наділяють культури інтелектуальним зміс-
том і створюють середовище для міжкультур-
ного спілкування зі збереженням своєї оригі-
нальності та своєрідності.

Так, опертя на контексти пам’яток східних 
культур у перекладах на європейські мови не 
може дати тотожну відповідь на згадане пи-
тання, про що свого часу твердили ще Геґель і 
Шеллінґ [11]. Адже формальний переклад тек-
стів і термінів не гарантує адекватності змісту 
думок, виражених автором або перекладачем. 
Цілком зрозуміло, що санскритська дхарма і 
китайське дао, наприклад, зовсім не збігають-
ся з їх європейськими еквівалентами. До того 
ж їх тлумачення не передає їх відповідний 
зміст, не повною мірою віддзеркалюється у 
поняттях культурфілософії певної нації, пев-
ного народу. У контексті схожості дослідни-
ки, наприклад, проаналізували та з’ясували, 
що поняття “дхарми” і “лі” щільно пов’язані 
з іншими основними поняттями індійської й 
китайської ідеології та їх практика порівняння 
базується на більш широкому спектрі індуїз-
му й конфуціанства [23, 87].

Застосування культурологічної компара-
тивістики дало змогу стверджувати, що мова 
кожної нації формує певну самодостатню 
субстанцію та базується на власному синтак-
сисі. “Мова передає глобальний історичний 
досвід певного людського товариства, його 
взаємозв’язок з матеріальним середовищем, 
його спосіб життя і соціальної організації, його 
релігію” [12, 131]. У зв’язку з цим сама куль-
турологічна мова діалогу потребує уточнен-
ня. Почнемо з уточнення значення понять, які 
формувалися в певному історико-культурному 
середовищі. Поняття й терміни необхідно, на 
наш погляд, тлумачити як основу взаєморозу-
міння. Будь-яке трактування традиції повинно 
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задовольняти принаймні феноменологічний 
збіг із самоінтерпретацією зсередини (С. Рад-
хакришна [3, 72–98]). Отже, культурфілософи 
мають базуватися на особливостях тої чи тої 
певної мови. На цьому шляху необхідно поєд-
нати лінгвістичні й соціокультурні досліджен-
ня з пошуками сутності людського духу. Саме 
це сприятиме розвитку компаративістської 
культурології.

Дослідницький досвід свідчить, що вказа-
ні пошуки не завжди результативні в різних 
культурах. Не слід забувати, що в таких пошу-
ках паралельних концепцій найчастіше може 
допомогти застосування контрастного аналізу. 
У зв’язку з цим згадаємо дихотомію “Схід ―  
Захід”, як і споріднені їй сталі системи порів-
няння. За твердженням дослідників, європей-
ська культурологічна компаративістика трак- 
тувала “зустріч” двох світів як опозицію Ста-
рий Світ ― Новий Світ. Така “зустріч” позна-
чила, як свідчить література, витоки епохи мо-
дерну. Подібна модель типологізації культур, 
претендуючи на універсалізм, насправді була 
двома різними, доповнювальними один одного 
культурними явищами. Ці полярні цивілізацій-
ні конфігурації Старого Світу символізували 
універсальну історію культур. Проблематика 
принципової й незмінної відмінності Заходу і 
Сходу за типом духовності незмінно наявна в 
загальних культурологічних зіставленнях [2]. 
Ч. Мур, наприклад, згрупував ці стереотипи 
та вказав на необґрунтованість узагальнень, 
властивих і самим представникам Сходу та 
Заходу. Серед них превалюють: 

• абсолютизація приватних аспектів націо-
нально-регіональної культури;

• спроба поєднання філософії з культурою 
і релігією (на Сході) та філософії з наукою (на 
Заході);

• гіпертрофування відмінностей між Євро-гіпертрофування відмінностей між Євро-
пою та Азією, хоча помітні відмінності між 
східними і західними культурами стали ви-
никати лише після розпаду середньовічного 
суспільства на Заході, тощо [20, 701].

З іншого боку, Х. Накамура наголошував 
на тому, що поняття “Схід” і “Захід” є більше 
метафорами, ніж суворими науковими катего-
ріями, оскільки факти історії цивілізації пере-
конують, що в різних регіонах Землі у різних 

історико-культурологічних періодах форму-
валися подібні концепції буття та випробува-
лися схожі методологічні засади їх вирішен-
ня. До того ж самі культури Сходу і Заходу 
еволюціонували, тож ні одна риса не може 
належати тому чи тому варіанту розвитку як 
виняткова. Водночас можна стверджувати, що 
в конкретних періодах історії культури акту-
альними стають універсальні інтелектуальні 
пошуки [21].

Слід зауважити, що багатоаспектність по-
нять “Схід” і “Захід” містить у собі не тільки 
протистояння пошуків “духу” культури, а й 
наявність цивілізації. Розрізненість, нерегу-
лярність, суб’єктивізм у виборі співвіднос-
них домінант “духу” Сходу і “духу” Заходу 
приводили до того, що характеристики куль-
турних традицій збігалися, розрізнялися та  
суперечили. 

Особливо слід сказати про “дух” арабо-
мусульманської культури. Одні (С. Галик [16, 
72], К. Ясперс [13]) стверджували, що еллінізм 
та іслам належали до єдиної середземномор-
ської цивілізації й не відводили мусульман-
ській думці окремого місця. Вони стверджу-
вали, що ця цивілізація є або платонізмом, 
або аристотелізмом, або сумішшю того й того 
тощо. Інші традиційну культуру мусульман-
ського Сходу виводять або із специфіки се-
редньовічної арабо-мусульманської культури, 
або із сутності арабського світосприйняття. 
Водночас формується культурологічна кон-
цепція, в якій арабо-мусульманська цивіліза-
ція тлумачиться як проміжна між Сходом та 
Заходом. Причина цього полягає в тому, що 
в традицію “західні” включаються елементи 
юдаїзму, християнства, еллінізму і т. ін. 

Зауважимо, що між наукою та релігією іс-
торично склалися протиріччя, які привели до 
формування двох протилежних світоглядних 
орієнтацій ― віри та знання. 

Саме спроби налагодження діалогу між 
науковим знанням і релігійними догматами 
з давніх часів і до сьогодні цікавлять мис-
лителів Сходу і Заходу. Вказане протиріччя 
особливо виразно проявляється в раціоналіс-
тичних традиціях арабського Сходу. Умовно 
можна припустити наявність двох напрямів у 
культурології ― релігії та науки. Фактично ці 
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напрями конфліктують як у сфері наукового 
знання, так і у сфері релігійної віри. Сучас-
ні представники арабського Сходу шукають 
компроміс, поєднуючи наукове розуміння з 
неортодоксальними релігійними напрямами. 
Однак і до сьогодні зазначене питання зали-
шається невирішеним. Це дає змогу мусуль-
манським філософам і релігійним реформато-
рам продов жувати пошуки компромісів у всіх 
галузях науки та релігії. 

Стосовно ж європейської науки необхідно 
згадати спрощення щодо думки про несуміс-
ність науки і віри, яка потребує уточнення 
свого змісту. Як відомо, сутнісно знання не 
сумісне з релігійною вірою, яка вийшла із 
середньовічної традиції. Однак історія науки 
свідчить, що прогресивні науковці, мислите-
лі творили, залишаючись глибоко віруючими 
людьми. До того ж на Заході цей взаємозв’язок 
з часом набував дедалі меншого релігійного 
відтінку, ніж на Сході.

Зазначимо, що роль мусульманської релі-
гії у спробах налагодити контроль над роз-
витком науки на Сході постійно зростає. Це 
стосується передовсім ісламського фундамен-
талізму, котрий не визнає будь-які компроміси 
з інакомисленням загалом та із західним ра-
ціоналізмом зокрема. Зауважимо, що з часом 
посилюються ісламські напрями, які обстою-
ють реформування з урахуванням досягнень 
західної цивілізації та європейської науки. 

Так, наприклад, на сьогодні арабське сус-
пільство продовжує культивувати раціона-
лізм, поділяє дух науковості. Це пояснюється 
тим, що арабське суспільство потерпає від 
недостатності наукового знання. Подібну дво-
якість, за думкою С. Х. Насра [22] та інших 
учених, зумовлено поєднанням світського 
еллінського з мусульманським сакральним, 
логіки ― з духом, знання ― з вірою, прими-
рення науки й релігії (у Газалі [1] і Ібн-Рушда 
[4]). Ексклюзивність цієї традиції полягає в 
тому, що вона інтернаціональна, енциклопе-
дична, аналітична та хибує на науковість. До 
цього тлумачення додається й етнопсихоло-
гічне ― араби схильні до аналітичного, а не 
цілісного, синтезного сприйняття світу. Про 
арабську атомістичну світоглядну теорію 
стисло і зрозуміло пише той самий Л. Мас-

сіньйон, стверджуючи, що мусульманським 
народам та їх культурам бракує повноти уяв-
лення про всесвіт як про космос та про люди-
ну як про автономну особистість [17, 13–12; 
19–20].

У формуванні та поясненні культурних тра-
дицій часто-густо релятивізм і суб’єктивізм 
намагаються примирити теоретичні спроби 
“контекстуального” підходу із трактуванням 
явищ або дефініцій суто позитивістських або 
культурологічних. Інтелектуальна стратегія, 
якої релятивізм дотримується, полягає в нама-
ганні примирення відносин контекстуалізму, 
релятивізму або індивідуалізму. Компарати-
вістська культурологія може застосовуватися 
за допомогою інших, більш ефективних мето-
дологічних моделей. І на цьому шляху може 
стати в пригоді бікультурний досвід.

Окремі науковці вважають, що цінності 
Заходу і Сходу виявляються несумірними, 
оскільки вчені не віднаходять культурно-
нейтрального підґрунтя їх синтезу, а часто і 
термінів, відповідних найвідомішим захід-
ним концепціям [18, 9; 19]. А. Макінтайр на-
голошує на унікальності китайської філософ-
ської традиції, її тотальній відмінності від 
західної, бо в ній немає ні грецького “буття”, 
ні суб’єктивно-об’єктного дуалізму і т. ін. 
Р. Бернстайн, розглядаючи реальність впливу 
постмодерну, для якого характерні “настрої 
деструкції, дестабілізації, розриву й розламу”, 
супротив “усім формам абстрактної тоталь-
ності, універсалізму та раціоналізму”, намага-
ється обґрунтувати компромісну позицію, що 
“визнання радикальної відміни “іншого” (від 
нас) не означає відсутності якогось шляху до 
розуміння «іншого»”, тобто за радикального 
плюралізму слід визнати унікальність та оди-
ничність [15, 14].

Можна стверджувати з певною умовністю, 
що конвенціональні мікро- і макроетичні сис-
теми, які фактично пристосовані до кланової 
й державної моралі, вже не в змозі регулювати 
взаємовідносини людей. Глобальна цивіліза-
ція майже уніфікувалася, ми стаємо членами 
планетарної спільноти, що потребує усвідом-
лення загальної відповідальності та форму-
вання колективної етики для земної спільно-
ти, яка обстоювала культурний плюралізм.
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Культурологічна компаративістика в умо-
вах формування цивілізаційної глобалізації 
та інтеграції, діалогу та взаємного обміну 
культур дає змогу дослідження різноманітних 
теорій наук Сходу і Заходу. Культурологічна 
компаративістика стала означати сьогодні не 
тільки предмет, а й метод дослідження. Як 
предмет можливо, наприклад, аналізувати 
взаємозв’язки культур і цивілізацій Заходу 
і Сходу, Латинської Америки і Африки, Пів-
ночі й Півдня тощо. Його доповнює аналіз 
культурологічного процесу в контексті пара-
дигми єдності загальнолюдської цивілізації. 
Як метод зазвичай застосовують комплекс-
ний, міждисциплінарний варіативний спосіб 
дослідження духовності соціуму. На сьогод-
ні відомі методи: порівняльно-історичний, 
порівняльно-генетичний, методи, які апелю-
ють до принципів матеріалістичного розу-
міння історії, аналітико-феноменологічний, 
герменевтичний, структурно-функціональний 
тощо [10].

Отже, компаративістський аналіз дає змогу 
аналізу та виявлення загального, особливого 
й унікального в культурологічній сфері знань. 
Якщо, наприклад, лінгвістика вивчає принци-
пову невідповідність одного поняття іншому, 
однієї мови та її опису іншій, то культурологія 
пропонує ефективніший механізм засвоєння 
компаративістських знань про земну цивілі-
зацію та людину. Компаративістика дає змо-
гу виявити критерій евристичності концеп-
туального порівняння того чи того підходу. 
У культурології таким критерієм є поняття 
культури, яке акумулює характерні ознаки на-
явних культур і цивілізацій. Отже, культура є 
багатоаспектним явищем, яке охоплює сфери 
діяльності людини, її побуту, її духовності. 

Показово, що домінантним напрямом ево-
люції культурології є її загальнолюдський 
гуманістичний характер, який оригінально 
й ексклюзивно проявляється в кожній націо-
нальній культурі. Своєю чергою, результатом 
взаємовпливу національних культур є їх прояв 
у типологічно схожих дискурсах. Саме культу-
рологічна компаративістика сприяє розумін-
ню глобального історико-культурологічного 
процесу як результату взаємообміну, діало-
гу культур. Водночас у процесі формування 

концепції компаративістської культурології 
важливе значення має культурно-історична, 
науково-природнича тематика. 

Сучасні гуманітарні галузі знань отрима-
ли нові можливості завдяки застосуванню в 
міждисциплінарних дослідженнях культуро-
логічної компаративістики. Це зумовлено по-
силенням універсальних тенденцій у сучасній 
культурі, формуванням міжцивілізаційно-ін-
формаційного поля в інформаційному суспіль-
стві. Зауважимо, що прагнення деяких вчених 
гіпертрофувати можливості культурологічної 
компаративістики у створенні “глобальних”, 
“наднаціональних”, “універсальних” ціннос-
тей загрожує втратою національного, унікаль-
ного. З іншого боку, зворотний процес уні-
версалізації національної культури загрожує 
єдності історико-культурологічного процесу. 
Завдання культурологічної компаративістики 
полягає в аналізі переходу від суто аналітико-
порівняльних досліджень національних куль-
турних традицій до систематичного вивчення 
історії й теорії культури назагал. Можна спо-
діватися, що культурологічна компаративіс-
тика дасть змогу подолати тенденцію ізоля-
ціонізму, розпов сюдити дух толерантності в 
міжнародному діалозі культур. Водночас, на 
нашу думку, не слід переоцінювати методоло-
гічні можливості культурологічної компара-
тивістики.

Отже, в умовах стрімкого переходу світо-
вої спільноти на якісно новий метацивіліза-
ційний рівень еволюції компаративістика аку-
мулює та синтезує порівняльні можливості й 
досягнення цивілізацій і культур. У гумані-
тарних науках, наприклад, вона віддзеркалює 
велике поле інтердисциплінарних досліджень. 
У ньому окреслюються нові комплексні ме-
тодологічні підходи, які об’єднують різно-
види культурологічного мислення різних на-
родів. Сучасна компаративістика не визнає 
тверджень про нездоланність відмінностей 
між цивілізаціями. Вона, навпаки, стверджує 
необхідність визнання рівних можливостей 
різних моделей культури, запобігає еклектиз-
му та стереотипам. З іншого боку, культуро-
логічна компаративістика доводить, що різно-
манітні традиції та культури, незважаючи на 
їх особливі відмінності, мають багато загаль-
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них, приступних науковому порівняльному 
аналізу засадничих структур. Адже немож-
ливо моделювати культурологічні ідеї різних 
епох і культур у певну ієрархічну ціннісну 
шкалу. Аналіз світового досвіду свідчить, що 
глобальна культурфілософія розвивається в 
умовах дедалі більшої узагальненості умов 
людського буття. Культурологія виробляє уні-
версальні духовні цінності, які об’єднують 
різнопланові історичні та інші типи культур в 
єдиний світовий процес розвитку культури.

Дещо докладніше зупинимося на видах і 
сутнісних формах глобалізму та діалогу куль-
тур. Глобалізація впровадила нові концепції 
всесвітнього, національного й локального, які 
базуються на вимірюванні світового соціуму 
та віддзеркалюються в індивідуальному до-
сліді. Своєрідність сучасної доби глобалізації 
визначається тим, що вона сприяє експансії 
Заходу і що її структури належать розвинутим 
країнам, передовсім США. Світ дедалі більше 
усвідомлює, що глобалізація, яка часто-густо 
проявляється в інформаційній і фінансовій 
сферах, у певних еталонах разом з тоталізаці-
єю веде до системи уніфікованого капіталізму 
та до єдиної світової культури тощо.

Глобалізація змістовно об’єднує такі різно-
планові сфери  людського буття як культура, 
економіка і політика. Саме їх взаємодія стала 
основою формування ринкової моделі гло-
бального світу. До речі, під час формування 
методології глобалістики необхідно звертати 
увагу на соціокультурну вагомість чинних у 
науці уявлень про взаємодію культурологіч-
них принципів і методів різних народів та ци-
вілізацій.

Останнє особливо важливо в умовах фор-
мування інформаційної суспільства, коли пи-
тання взаємодії суспільства з різними куль- 
турно-соціальними стандартами стає актуаль-
ним. Подібні тенденції зумовлюють пошук 
нових культурологічних універсальних цін-
ностей. Так, наприклад, у сучасних умовах 
розмаїтість життєвих засад і соціальних куль-
тур стала визнаним явищем. Отже, класичний 
просвітницький хід, звернення до єдиної за-
гальної, начебто досконалої схеми людських 
відносин, виявляється насправді необґрунто-
ваним. За таких умов цивілізаційної глобалі-

зації посилюється спроба діалогу культур за 
одночасного збереження національних, мен-
тальних особливостей кожного народу світу. 

Отже, в сучасних умовах поняття глоба-
лізації є невіддільно пов’язане з культуроло-
гічною концепцією, яка відображає тенденції 
еволюції світової історії та теорії культури. 
Водночас концепція засновується на твер-
дженні, що сучасне суспільство є цілісним і 
взаємопов’язаним світом, який потребує по-
ширення в суспільстві культурного плюра-
лізму в розв’язанні глобальних питань сьо-
годення. До них слід віднести: встановлення 
міжнародного порядку на засадах рівноправ-
ності; налагодження взаємовигідного діало-
гу культур різних народів та економічної й 
культурної інтеграції; вирішення екологічних, 
демографічних, енергетичних, продовольчих 
проблем; використання космосу в мирних ці-
лях; ліквідація експлуатації, злиденності та 
інших форм соціальної нерівності; проблеми 
сталого розвитку, тощо.

Таким чином, вірогідність становлення 
земної цивілізації за всієї унікальності й на-
явних протиріч між окремими цивілізаціями, 
за всього їх культурно-соціального плюра-
лізму уявляється на сьогодні вже ймовірною. 
Однак бачення сучасного світу крізь призму 
раціонального, західного мислення не відпо-
відає ні духу, ні глобальному планетарному 
світосприйняттю. Є сумнівною й гіпотеза 
про єдиний “земний” капіталізм, якому ма-
ють бути притаманні раціональна економіка 
та універсальні ринкові механізми. Водночас 
економіку як складову соціуму слід розгляда-
ти як історико-культурний феномен сучасних 
процесів глобалізації й інтернаціоналізації. 
Виниклий за таких умов культурний “гіпер-
простір” об’єднує культурні явища різних епох 
і народів у крос-культурний діалог-полілог.  
З іншого боку, віртуальний світ потребує усві-
домлення “колективної відповідальності” й 
вироблення загальновизнаної людством ети-
ки. Її засади зафіксовано у збірнику “Глобаль-
на етика: Декларація Парламенту релігій сві-
ту”, випущеному до 50-річчя ООН [14].

Діалог культур різних народів багато в 
чому залежить від емоційних потреб людей, 
особливостей їхньої психіки та рівня свідо-
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мості. Культура є певним духовним магнітом, 
який узагальнює історичний досвід суспіль-
ства. Водночас глобалізаційно-цивілізаційна 
сучасність розмиває сутність національних 
культур і ментальних традицій.

За цих умов сутнісно важливо зазначити, 
що електронна медіація й масова міграція ха-
рактеризують глобально-цивілізаційний світ 
переважно у віртуальному осмисленні. Саме 
тому техногенні можливості та їх продукти 
створюють умови для своєрідного діалогу у 
віртуальному соціально насиченому світі. І, 
як наслідок вказаних процесів, до суспільно-
го буття дедалі більше долучається розуміння 
психологічних реалій різних етносів народів і 
національностей. 

З іншого боку, традиції, релігійні та расові 
особливості, види і жанри мистецтва і т. ін., 
що становлять духовну спадщину народів, 
слугують підґрунтям для культурного обміну 
та діалогу культур. До визначальних чинни-
ків, які впливають на еволюцію культури, у 
системі діалогу культур додалися комуніка-
тивний, ментальний і толерантний. У процесі 
міжкультурного обміну відбувається поступо-
ва еволюція традиційних, канонічних форм 
спілкування у креативні. Саме тоді форму-
ється тенденція переходу від індивідуально-
го до соціально-колективного. І як результат 
системних взаємодій у соціумі зароджується 
тенденція полілогу. 

В умовах глобалізаційної цивілізації сві-
ту спостерігається скорочення промислового 
сектора й зростання сектора знань і послуг, 
особливо освітніх, тощо. Поступово форму-
ється віртуальна, симуляційна економіка, яка 
базується на поступовому заміщенні реальних 
речей і вчинків образами, формуванні спеку-
лятивної економіки, транснаціональних рин-
ків капіталу тощо. Отже, глобалізація сприяє 
тому, що віртуальні практики, так звані симу-
лякри, починають переважати над матеріаль-
ними.

Як з’ясувалося, культурологічна компара-
тивістика стимулює взаємозв’язок культур, їх 
діалог і сприяє аналізу їх порівняльних харак-
теристик. Компаративістика йде від узагаль-
нень до подробиць та конкретних проблем 
різних культур. Вона пропонує вирізняти по-

рівняльні культурологічні форми на фоні за-
гальності й універсальності. Отже, постулат 
про синергетичні парадигми, про рівність і 
відмінність, хаос і порядок поступово стає на-
бутком науки про культуру та суспільство.

В умовах глобалізації посилюється діалог 
і полілог культур різних цивілізацій. До того 
ж в інформаційному суспільстві вказані про-
цеси надзвичайно активізуються. Головною 
детермінантою в цьому випадку є зазвичай 
економіка, хоча вона й не є єдиною визначаль-
ною рисою суспільного розвитку. Так, Захід 
досяг успіху завдяки економічному чиннику,  
а Схід ― завдяки іншому. Ось чому й необхід-
на нова компаративістська методологія, яка 
свідчила б, що головним визначником май-
бутнього є не війна культур і цивілізацій, як 
стверджує Гантінґтон, а діалог культур і між-
народний культурний обмін [8].

Слід зауважити, що було б помилкою вва-
жати, що культури приречені на діалог саме 
тому, що вони співіснують. Адже діалог не пе-
редбачає обов’язкового підведення всіх куль-
тур під єдиний знаменник, єдиний стандарт. 
На практиці кожна національна культура за-
цікавлена у збереженні своєї ідентифікаційної 
матриці. А для взаємовигідного діалогу необ-
хідні свідомі взаємні зусилля усіх його учас-
ників. Останнє ж, своєю чергою, можливе 
лише в умовах рівноправності в усіх галузях 
соціального життя, що має надзвичайно не-
простий перебіг на практиці.

Так, важко уявити рівноправний діалог 
між національною культурою з багатовіко-
вими традиціями та культурою, яка тільки 
формується. Або безпідставно узагальнювати 
сучасний культурологічний процес взаємин і 
співвідношення культур тільки у межах “За-
хід – Схід”. Адже, як відомо, необхідно ана-
лізувати взаємообіг культур, цивілізацій, 
традицій, культурфілософських і соціально-
економічних шкіл не тільки Заходу і Сходу, а 
й Латинської Америки, Африки Півдня і Пів-
ночі й т. ін. Важливо також не забувати, що 
налагодження діалогу культур з відомими або 
між відомими культурами і установлення кон-
тактів з новоутвореними культурами, які спи-
раються на давні традиції, ― абсолютно різ-
нопланові за суттю і можливостями завдання.
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Якщо діалог із давніми культурами при-
родний і сталий та певною мірою опанова-
ний всесвітньо-історичним культурологічним 
інтеграційним процесом, то встановлення 
діалогу між давніми культурами та новоутво-
реними потребує додаткових зусиль і налаго-
дження рівноправних стосунків.

Загалом культурологічна компаративістика, 
її застосування до аналізу діалогу та полілогу 
культур доводить, що позитивний результат 
можливий лише за умов системного порівнян-
ня й осмислення культурно-історичного про-
цесу, культурно-соціальних дискурсів. 

Отже, культурологічний компаративіст-
ський аналіз доби цивілізаційної глобалізації 
свідчить, що саме діалог і полілог культур різ-
них народів, їх культурний обмін становлять 
підґрунтя для взаємодії в єдиному всесвітньо-
історичному процесі, який в засаді своїй має 
соціально-економічні зв’язки. Водночас кож-
на національна культура посідає своє особли-
ве місце у всесвітньо-історичному процесі 
відповідно до своїх традиційних, ментальних, 
етнічних та інших можливостей. Отже, куль-
турний обмін, діалог культур поступово ве-
дуть до інтеграції культур світу. 
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Анотація. У статті аналізується “Реквієм” Д. Херста 
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Актуальність  статті  та  ступінь  роз
робленості проблеми. Творчість британсько-
го митця Демієна Херста, що останніми рока-
ми є предметом вельми активних дискусій, до 
яких залучені представники різних сфер гу-
маністики, є явищем транскультурного масш-
табу. Залучення терміна “транскультурне” до 
загальної характеристики доробку художни-
ка ставить перед дослідником певні вимоги, 
оскільки це складне і багатовимірне понят-
тя набуло статусу самостійної теоретичної  
проблеми, стимулювавши оригінальні науко-
ві розвідки на теренах України і щодо тран-
скультурного як такого, і щодо проблематики 
спорідненого характеру1.

Зрозуміло, що ми не вдаватимемося до ґрун-
товного осмислення терміна “транскультур-
не”, адже це потребує звернення до концепцій 
тих теоретиків, котрі предметно вивчали цю 
проблему. Принагідно зазначимо, що навіть 
побіжний аналіз відповідного теоретичного 
досвіду свідчить про зосередженість уваги 
на “транскультурності” представників різних 
галузей філософської думки, а отже — про її 
очевидний міждисциплінарний характер. 

Мета статті. Розгляд естетико-мистецт-
вознавчого виміру проблеми “транскультур-
ного” також потребує окремого докладного 
відпрацювання, проте ми максимально звузи-
мо його, зважаючи, що термін “транскультур-
не” вживається нами стосовно конкретного 
митця — Д. Херста, більш того, стосовно його 
конкретного проекту — “Реквієму”.

 Зазвичай це багатоаспектне поняття вико-
ристовувалося в аналізі творчості представни-
ків елітарного мистецтва, що відкривало до-
слідникам можливості осмислення проблеми 
часового чинника, поєднання національного 
та загальнолюдського, особливостей худож-
ньої інтерпретації митцем засад тих чи тих 
теоретичних концепцій тощо. Сьогодні си-
туація з терміном “транскультурне” набагато 
ускладнюється, адже до низки чинників, які 
визначають його сутнісну характеристику, до-
дається ще один — взаємозв’язок елітарного і 
масового мистецтва, що у випадку “Реквієму” 
набуває особливого загострення.

Наукова новизна. Розглядаючи специфіку 
поєднання елітарного і масового мистецтва у 

проекті Д. Херста, дослідник неминуче опи-
няється в доволі складній ситуації, яка зумов-
лена необхідністю виокремлення тієї концеп-
туальної домінанти, що буде підґрунтям його 
розвідки і визначить в такий спосіб логіку її 
руху. Наразі варіантів чимало, зважаючи на ті 
активні теоретичні напрацювання, що в умо-
вах ХХ ст. відбувалися на теренах естетики, 
мистецтвознавства, соціології, психології. Се-
ред концепцій, в яких засадничою є ідея пари-
тету, взаємозв’язку тощо, особливе місце по-
сідає принцип діалогічності. Зрештою окремі 
складові проекту Д. Херста — конкретні твори 
чи певні мотиви — було б можливим розгля-
дати в такому річищі, розмірковуючи, як один 
з найвідоміших представників сучасного мис-
тецтва вдається до потужного культуротвор-
чого діалогу. Проте така постановка проблеми 
швидше є метафоричною, оскільки діалогіч-
ність передбачає наявність принаймні двох 
суб’єктів, котрі прагнуть стати співрозмовни-
ками, а отже, стосовно Д. Херста такий підхід 
видається штучним. Саме тому, характери-
зуючи специфіку культурного взаємозв’язку 
всіх рівнів у проекті художника, видається 
доцільним зробити наголос на значенні інших 
чинників, передусім контекстного і поліфо-
нічного, що пояснює особливості художнього 
мислення Д. Херста.

Проблема художнього мислення, конкрети-
зована нами на прикладі означеного проекту 
англійського митця, посідає важливе місце в 
царині гуманітарного знання. Про це свідчить 
потужна історична традиція її осмислення, що 
бере свій початок від доби Античності, про-
довжуючи й сьогодні стимулювати науковий 
інтерес дослідників. У монографії “Художнє 
мислення: естетико-культурологічний дис-
курс” О. Поліщук, вдаючись до ґрунтовного 
та всебічного аналізу цього явища, виокрем-
лює такі його “класичні ознаки”: “ специфічне 
співвідношення форми і змісту; чуттєва при-
рода й одночасно практично-матеріальна зу-
мовленість; асоціативність й метафоричність 
відображення як особливого пізнавального 
процесу та виду інтелектуальної діяльності, 
який забезпечує створення і розуміння худож-
ніх творів” [3, 61]. Такі риси, вочевидь, прита-
манні художньому мисленню Д. Херста, проте 
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йому властиві й інші, що характеризують, а 
зрештою — і визначають динаміку розвитку 
сучасної культури. Серед них особливу увагу 
привертають два принципи: контекстне та по-
ліфонічне, адже “ у гносеології художнє мис-
лення, на відміну від абстрактно-понятійного, 
розглядається як мислення, що зберігає у сво-
їх формах специфіку чуттєвого стану пізнан-
ня. Однак за такого підходу вважається, що, 
спираючись на чуттєві дані, художнє мис-
лення виходить за межі живого споглядання 
у сферу узагальненого (курсив мій. — О. О.) 
та сутнісного відображення дійсності”[3, 61]. 
Виділена нами теза видається показовою і 
щодо контекстного і поліфонічного як таких, 
і щодо контекстного та поліфонічного у твор-
чості Д. Херста. Наразі виокремимо ті наукові 
дослідження, в яких означені проблеми роз-
глядаються на загальнотеоретичному рівні. 

Український естетик і соціолог культури 
Р. Шульга, аналізуючи питання культурної 
поліфонічності, безпосередньо виходить у 
площину постулату контекстного. Так, до-
слідниця апелює до розвідки В. Розіна “Кон-
текстне, поліфонічне мислення — перспек-
тива ХХІ століття”, зазначаючи принципове 
твердження її автора, згідно з яким “контек-
стом можна вважати ту форму дійсності або 
діяльності, що зливаються і сплітаються з 
мисленням, сприяючи його подальшому роз-
витку” [6, 28]. Отже, принцип контекстного 
стає своєрідним поштовхом для визначення 
перспектив культурної динаміки, рухом упе-
ред на теренах сучасного культуротворення. 
Практичну реалізацію цього теоретичного 
висновку ми спостерігаємо й у “Реквіємі” 
Д. Херста, що виявляється як на змістовно-
му, так, у певних випадках, і на формально-
му рівні. Водночас важливим чинником цьо-
го проекту є, як вже наголошувалося, і його 
поліфонічність, що, передусім, спрямована 
на оригінальний взаємозв’язок елітарного та 
масового мистецтва, який, своєю чергою, ви-
значає взаємовплив різноманітних художніх 
напрямів, видів мистецтва та ін. Тож симбіоз 
контекстного і поліфонічного, що сприяв ши-
роті резонансу “Реквієму”, стає вагомим під-
твердженням висновку сучасних науковців 
стосовно перспектив культури ХХІ ст.

Головним мотивом проекту Д. Херста є 
смерть, що інтерпретується митцем у різних 
вимірах і аспектах, стимулюючи в аудиторії 
суперечливі враження. У “Реквієму”, як ві-
домо, є відверті прихильники, так само, як і 
відверті супротивники, проте найважливішим 
і найпоказовішим є те, що цей проект не зали-
шає нікого байдужим. Фактично кожний з його 
експонатів, переважна більшість з яких мають 
статус самостійних творів, цілком органічно 
об’єднуються в єдиний цикл, підпорядкову-
ючись лейтмотиву “Реквієму”, що стає диво-
вижним подразником людської чуттєвості.

Для менш підготовленої аудиторії про-
ект Д.Херста є відвертою шоковою терапією, 
яка виявляє свої наслідки на суто зовнішньо-
му рівні: тварини у формальдегіді, відрізана 
голова корови, медичні інструменти та пре-
парати тощо; для інтелектуалів — це привід 
провести самооцінку рівня своєї обізнаності, 
поринаючи у світ складних асоціацій, до яких 
спонукає чи не кожний експонат “Реквієму”.

Хоча у своїх численних інтерв’ю Д. Херст 
свідомо дистанціюється від будь-якого науко-
вого чи мистецького контексту, позиціонуючи 
свою творчість як своєрідну tabula rasa, висло-
вимо припущення, що митець принаймні не 
до кінця відвертий, декларуючи таку позицію. 
І якщо, скажімо, “медичні пошуки” худож-
ника, котрий прагнув до “глобального екс-
перименту”, могли й не бути “включеними” 
у відповідний контекст європейських куль-
туротворчих процесів, які ототожнюються зі 
спадщиною Е. Золя, братів Гонкурів, Т. Ман-
на та ін., то обраний Д. Херстом лейтмотив 
“Реквієму”, а зрештою — ракурс його втілен-
ня, видається спорідненим концептуальним  
орієнтирам фундатора психоаналітичної тео-
рії З. Фройда. 

Характеризуючи сутність свого проекту, 
митець зазначає: “Реквієм — це пісня про 
щось похмуре, але також і про позитивне. Це 
кінець, але так само початок чогось нового”. 
Проте найголовнішою видається інша думка 
Д. Херста, що значною мірою пояснює спе-
цифіку спрямованості його творчості взагалі: 
“Смерть — це частина життя, це природно, не 
треба її лякатися” [2]. Процитовані фрагмен-
ти, на нашу думку, виявляють очевидні пере-
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тини з концепцією еротико-танатологічного 
комплексу З. Фройда.

Як відомо, фундатор психоаналізу був пе-
реконаний, що логіку цивілізаційного проце-
су визначає боротьба між Еросом і Танатосом, 
інстинктом життя та інстинктом смерті. Пока-
зово, що ця вельми складна і багатоаспектна 
проблема стала предметом аналізу вченого 
в контексті його різних праць. Проте ми ви-
окремимо дві тези, що, зрештою, виконали 
важливе концептуальне навантаження у двох 
принципових працях З. Фройда: “Я і Воно” та 
“По той бік принципу насолоди”. На сторін-
ках першої вчений, спираючись на власний 
досвід лікаря-практика, висловлює думку, що 
“немає фактів для проведення такої капіталь-
ної відмінності між еротичними потягами і 
потягами до смерті” [4, 187]. 

У другому дослідженні З. Фройд виокрем-
лює домінанту, що об’єднує обидва потяги —  
принцип задоволення: “«потяги до життя» 
більше стосуються наших внутрішніх сприй-
няттів, бувши порушниками миру, принося-
чи разом із собою напругу, вирішення якої 
сприймається як задоволення. Потяг до смер-
ті, як видається, впливає на нас повсякчасно. 
Принцип задоволення підпорядковано потягу 
до смерті” [5, 255].

Отже, збіг у поглядах щодо феномену 
смерті у З. Фройда та Д. Херста є очевидним, 
хоча ми й не зафіксували жодних висловлю-
вань митця стосовно його ставлення до пси-
хоаналітичної теорії. Проте не можна ігнору-
вати факту особливої уваги до психоаналізу 
саме представників британської культури та 
мистецтва (Д. Г. Лоренс, А. Мердок, А. Гічкок2 
та ін.), що був зумовлений як загальним інте-
ресом до психоаналітичних ідей, так і причи-
нами більш суб’єктивного характеру. Як відо-
мо, останній рік свого життя З. Фройд провів 
у Лондоні, що активізувало й, так би мовити, 
формалізувало діалогічність стосунків між за-
сновником психоаналізу та творчою елітою 
Англії (згодом до цього діалогу своєрідно 
долучився онук З. Фройда — Лусьєн Фройд, 
котрий став досить відомим англійським жи-
вописцем). Таким чином, навіть імовірне за-
перечення Д. Херстом впливу фройдівських 
ідей, а отже, і відповідного контексту його 

творчості, не позбавляє митця “відповідаль-
ності від знань”, від яких, навіть свідомо іг-
норуючи їх, він навряд чи міг радикально дис-
танціюватися. Це так само має стосуватися і 
тих художніх напрямів, що постали під безпо-
середнім впливом фройдівських ідей — екс-
пресіонізму та сюрреалізму, які, вочевидь, є 
близькими до особливостей художнього мис-
лення Д. Херста. 

Щодо експресіоністичного напряму — спе-
цифіка його естетико-художніх експериментів 
є суголосною загальним орієнтирам “Реквіє-
му”. Здійснюючи окремий паралельний ана-
ліз класики живописного та скульптурного 
експресіонізму — творів Е. Мунка, О. Дікса, 
П. Клеє, О. Кокошки, К. Кельвіц та ін. з пев-
ними роботами англійського митця, можна 
було б вибудувати цікавий асоціативний ряд, 
передусім на рівні їх загально тематичної 
спрямованості. Проте стосовно формальних 
експериментів “Реквієм” все ж таки ближче 
до тих інваріацій експресіоністичного напря-
му, що припадають на кінець 70-х — 90-і роки 
ХХ ст. 

Як відомо, світовий успіх Д. Херста зо-
крема стимулювався резонансом його робіт 
на венеційських бієнале, хронологія яких 
у кар’єрі митця відтворена фахівцями до-
сить ретельно. Перші появи на них Д. Херста 
припадають на початок 90-х років, коли його 
ім’я було вже широко відомим, а отже, успіх  
на Бієнале 1993 р. роботи “Розділені мати і 
дитина” став цілком очікуваним. З цього часу 
проекти художника так чи так формують пев-
ний контекст розвитку сучасного мистецтва. 
Проте навряд чи було б вірним демонстратив-
но відмежовувати і пошуки самого Д. Херста, 
ігноруючи значний художній досвід, що пе-
редував його експериментам. Так, наприкінці 
70-х років глядачі Бієнале 1978 р. були враже-
ні проектом, який, на нашу думку, вочевидь, 
актуалізує проблему контекстного характеру 
творчості Д. Херста. Ідеться про відверто шо-
ковий експеримент, що до нього вдався пред-
ставник нового етапу експресіонізму австрій-
ський митець А. Райнер.

Проект складався з трьох частин: “Пози 
мого тіла”, “Екстаз”, проте найбільшого резо-
нансу набула заключна частина триптиху —  
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“Маски смерті”. А. Райнер закарбував на фото-
плівці смертну мить чотирьох людей, домалю-
вавши згодом власноруч ці страшні портрети. 
Навколо “Масок смерті” розгорнулися вель-
ми жорсткі дискусії, що торкалися питань як 
естетичного, так і етичного характеру. Свого 
часу ми торкалися цієї проблеми у монографії 
“Художня творчість у контексті гуманітарного 
знання” (К., 2001), проте наразі повертаємося 
до проекту А. Райнера виключно у зв’язку з 
деякими експонатами “Реквієму” Д. Херста.

Видається можливим говорити, що для 
обох митців важливим стало закарбування 
смертної миті живої істоти, що зрештою вда-
лося досягти обом. Відмінність полягала у, 
так б мовити, фігурантах справи: у першому 
випадку — це були люди, приречені на смерть 
невиліковною хворобою, у другому — вівця, 
яка стала жертвою мистецького експерименту. 
Різними, зрозуміло, стали й “засоби втілення”: 
для А. Райнера — фотоапарат, для Д. Херста —  
акваріум з формальдегідом. Водночас, так 
само, як і “Маски смерті”, “Вівця в акваріумі” 
актуалізує проблему “моральних провокацій”, 
що є потужною складовою мистецького екс-
перименту, цілком закономірною для пошуків 
такого спрямування.

До міркувань стимулює і сюрреалістичний 
контекст “Реквієму”, який, на нашу думку, 
“прочитується” не менш чітко . Загальновідо-
мо, що сюрреалізм так само декларував свою 
зацікавленість фройдівським тлумаченням 
проблеми смерті, а отже, цілком природними 
видаються асоціації з творами цього напряму. 
Проте наразі “сюрреалістичне асоціативне 
поле” є ширшим порівняно з експресіоністич-
ним, що переважно пов’язане з образотворчим 
мистецтвом. Натомість “сюрреалістичні пара-
лелі” виводять нас у площину кінематографа, 
що спонукає інтерпретувати саме в сюрреа-
лістичному кіноконтексті найбільш резонанс-
ні експонати “Реквієму”: панно з метеликів та 
одну з найшокових інсталяцій “Жадоба нажи-
ви” — повішану корову з вивернутими нутро-
щами. 

“Активна присутність” метеликів у цьо-
му проекті цілком природно привертає увагу, 
стимулюючи до міркувань. Так, у своїй “По-
яснювальній записці до «Реквієму» Херста” 

К. Дорошенко зазначає: “…монументальні 
полотна-інсталяції з крил метеликів, щедро 
представлені на виставці “Реквієм” в Pinchuk 
Art Centre, увінчує триптих “Брама у Царство 
Небесне” — вражаюча версія вітражу готич-
ного собору. Але картини з метеликів давно 
роблять в Африці” [1, 89]. Ключовим у наве-
деному фрагменті ми вважаємо твердження 
про африканський контекст цієї інсталяції, 
тим більш, що К. Дорошенко взагалі наполя-
гає на активності використання Д. Херстом 
“творчих знахідок третього світу”. Ми не зби-
раємося полемізувати з цього приводу, ставля-
чись з повагою до позиції автора статті. Проте 
для нас культурний контекст цієї інсталяції 
передусім пов’язаний саме з європейським 
регіоном, зважаючи хоча б на ті самі готичні 
асоціації, що, вочевидь, на поверхні. Водно-
час ми хотіли б звернути увагу не на “кульмі-
націю” цієї інсталяції, а на її, так би мовити, 
первинний рівень — різноманітні інваріанти 
метеликів.

За великим рахунком в кількісному плані 
вони можуть конкурувати тільки з серією кар-
тин, які зображують черепи: “Череп з попіль-
ницею”, “Череп з лимоном” тощо. Зрозуміло, 
що європейський образотворчий досвід вті-
лення такої тематики вельми потужний, отже, 
можна було б поміркувати і з приводу цього 
культурного контексту в творчості Д. Хер-
ста. Проте нас, насамперед, цікавить питання 
зв’язку двох, формально самостійних мотивів 
“Реквієму” — метеликів і черепів, які зреш-
тою в уяві підготовлених глядачів утворюють 
єдиний цикл.

Говорячи про підготовлених глядачів, ми, 
зокрема, маємо на увазі тих, хто більш-менш 
обізнані з історією сюрреалістичного мисте-
цтва. Його представники, як відомо, декла-
руючи ідеї тотальної свободи й розкутості в 
творчості, тим не менш дуже послідовно до-
тримувалися засадничих принципів естетики 
сюрреалізму. Це, безпосередньо, вплинуло на 
специфіку інтерпретації провідних тем сюр-
реалістичного напряму — Ероса і Танатоса, 
що дістали художнє втілення у творах різних 
видів мистецтва. 

Танатологічні мотиви сюрреалізму спо-
нукали митців до пошуку прийомів, які б у 
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різний спосіб відтворювали процес розкладу, 
розпаду, гниття та ін., не вдаючись водночас 
до надмірного радикалізму в зображенні. На-
разі виокремимо тільки один, що певною мі-
рою здобув статус “транссюрреалістичного”, 
оскільки використовувався в різних видах мис-
тецтва. Ідеться про зображення різноманітних 
комах, передусім мух, що, зокрема, з’явилися 
в картинах С. Далі “ Вільгельм Телль” (1930) 
та “Шість портретів Леніна” (1931). Проте це 
був не перший досвід митця у застосуванні 
такого прийому. 

1928 р. С. Далі виступив співавтором філь-
му “Андалузький пес” свого співвітчизни-
ка — іспанського режисера Л. Бунюеля, який 
вважають класикою сюрреалістичного кіне-
матографа. Саме в цій стрічці С. Далі доволі 
активно “поекспериментував із світом комах”, 
вплівши у структуру картини власне снови-
діння, що перетворилося на один з найсенса-
ційніших кадрів фільму, в якому з руки люди-
ни виповзають мурахи.

У складній системі цієї стрічки, де ало-
гічний асоціативний ряд утворюють снови-
діння та галюцинації, існує паритет еротич-
ного і танатологічного первнів. Аналізуючи 
“Андалузького пса”, російський культуролог 
і мистецтвознавець М. Ямпольський здійс-
нив ґрунтовне дослідження і виявив, зокрема,  
значущі перетини між творами Вермеєра 
Делфтського та фільмом Бунюеля — Далі 
щодо інтерпретації мотиву смерті. Проте го-
ловний концептуальний наголос дослідника 
стосується дещо іншого: “Бунюель та Далі 
діють… в такий спосіб, — наголошує М. Ям-
польський, — ніби цього культурного значен-
ня немає, ніби картина Вермеєра та метелик-
антропос — явища… одного смислового 
поля” [7, 303]. І далі, розвиваючи свою думку, 
М. Ямпольський зазначає: “Це боротьба двох  
інтертекстів — не просто свідома стратегія, 
вона використовується для будови нового 
типу тексту, що… насправді враховує їх, ство-
рюючи текст-загадку” [7, 303].

На нашу думку, до цього процесу певни-
ми фрагментами свого проекту долучився і 
Д. Херст. Так, метелик-антропос з “Андалузь-
кого пса”, на якому, завдяки крупному плану, 
виразно прочитується зображення черепа, іс-

нує в одній емоційній площині з уже згадува-
ними панно “Реквієму”. 

В такий саме спосіб можна тлумачити й 
інсталяцію “Жадоба наживи”, кореспондував-
ши її з класичним кадром фільму Бунюеля — 
Далі: роялем з трупами віслюків. І хоча гроші, 
що розкидані у крові корови, формально від-
бивають назву інсталяції Д. Херста, загальне 
емоційне враження, яке вона справляє, швид-
ше зближує її з відповідним епізодом філь-
му “Андалузький пес”, створюючи зрештою 
новий тип тексту, де так само домінантним є  
потяг до смерті. 

Назагал специфіку втілення англійським 
митцем наріжної теми його творчості — “при-
мирення європейської цивілізації зі смертю” 
[1, 92] — дослідники розглядали у вельми 
широкому культурному контексті як своє-
рідне “вічне повернення” до цієї позачасо-
вої проблеми: “Херст повертає новому часу 
данс макабр — танець смерті Середньовіччя. 
Століттями смерть осмислювалася в Європі 
як неминучість, як трансформація перед зна-
ходженням вічного життя. …Смерть прикра-
шала рукописи еротичного “Декамерона” і 
видання любовних сонетів Петрарки. Макабр 
досяг вершини у “Присмеркових і химерних 
образах Смерті” Ганса Гольбейна-молодшого. 
“Тріумф Смерті” Пітера Брейгеля-старшого, 
що зберігається у Прадо, — широка візуальна 
енциклопедія можливостей і засобів померти” 
[1, 92].

Мотив смерті в подальшому дістав вті-
лення у творах І. Босха, В. Шекспіра, Ф. Гойї, 
Е. Делакруа, В. Вордсворта, С. Т. Кольріджа, 
Т. А. Гофмана, М. Шеллі, Е. По, Ш. Бодлера, 
О. Мірбо, Ф. Ропса, О. Бердслея, Ф. Штука, 
вже згадуваних представників експресіонізму 
і сюрреалізму та ін. Проте специфіку творчих 
орієнтирів митців, імена яких наведено в цьо-
му переліку, вирізняє їхнє тяжіння і до осмис-
лення дотичних до проблеми смерті тем, пере-
дусім — почуття страху.

Досвід наукових (С. К’єркегор, З. Фройд) 
та художніх інтерпретацій страху смерті 
пов’язаний з багатьма вимірами, серед яких 
увагу привертає проблема хвороби. Власне 
в логіці європейського культуротворення від 
середньовіччя до сьогодення можна спосте-



29

ОЛЕНА  ОНІЩЕНКО.  “РЕКВІЄМ”  Д.  ХЕРСТА  ЯК  ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ  ФЕНОМЕН

рігати своєрідний причиново-наслідковий 
ланцюг: хвороба — страх смерті — смерть. 
Симптоматично, що останні складові цього 
ланцюга фактично залишалися незмінними. 
Натомість показові трансформації відбували-
ся на першому рівні, адже в різних історичних 
періодах певні хвороби, як це не парадоксаль-
но, ставали виразниками свого часу, здобувши 
художнього осмислення передусім у творах 
літератури і живопису: чума — в добу серед-
ньовіччя; туберкульоз, що у ХІХ ст. переважно 
визначався як сухоти, а у перших десятиліттях 
ХХ ст. фігурував саме під такою назвою, та ін. 
Принциповими щодо “хворобливих камерто-
нів” часу стали й певні інсталяції “Реквієму” 
Д. Херста. 

У центрі уваги англійського митця при-
родно опинилися два знакових захворювання 
кінця ХХ–ХХІ ст.: онкологія та СНІД, специ-
фіка інтерпретації яких (виставка хірургічних 
інструментів, джакузі з недопалками цигарок, 
“мозаїка” пігулок), на нашу думку, підпоряд-
ковані одній меті — через відчуття огиди спо-
нукати людину до пильності та уваги стосовно 
власного здоров’я. Отже, через “гуманістичну 
відразу” (Т. Манн) Д. Херст рухається до жит-
тєствердного первня, що в той чи той спосіб 
“проривається” крізь формальний песимізм 
його проекту.

Тема хвороби, яка досить виразно просте-
жується в контексті “Реквієму”, породжує ще 
одну — тему болю. Їй фактично присвячені 
дві інсталяції митця: “Історія болю” — пара-
лелепіпед, що його простромлюють ножі, над 
якими завис великий білий м’яч, та скульпту-
ра “Святий Варфоломій, витончений біль”. 
Перша, на нашу думку, як і більшість експо-
натів “Реквієму”, передбачає активізацію асо-
ціативного мислення реципієнта, що зрештою 
стимулює кореспондувати “Історію болю” 
Д. Херста з романом норвезького письмен-
ника Н. Фробеніуса “Каталог Латура”. Герой 
літературного твору — Латур, котрий певний 
час був слугою маркіза де Сада, прагнув від-
найти у мозку людини сферу, що “відповідає” 
за больовий синдром, розробивши засоби 
його коригування, а зрештою — й подолання. 
Задля реалізації своєї мети Латур здійснює 
численні медичні експерименти, вбиваючи 

людей, мозок яких стає “матеріалом” для його 
“гуманного завдання”. В інсталяції ж Хер-
ста надзавданням стає візуалізація болю як 
такого, що його епіцентр уже знайдено. Це, 
власне, і символізує гігантський м’яч, який 
завис у повітрі над зловісною конструкцією з 
ножів. Натомість статуя святого Варфоломія, 
що абсолютно чітко “вписується” у контекст 
класичної скульптурної традиції, не спонукає 
глядача до побудови жодних “інтелектуальних 
моделей”, адже відчуття “витонченого болю” 
святого Варфоломія передається глядачеві 
безпосередньо — через оголені м’язи, нерви 
та зняту, за допомогою ножиць, шкіру. Отже, 
Д. Херст вельми органічно балансує на пере-
тині свідомого — позасвідомого, про що, зо-
крема, свідчить ще один експонат проекту — 
тигрова акула в акваріумі з формальдегідом.

Ця інсталяція, яка зроблена 2004 р. і ста-
ла однією з найбільш сенсаційних складових 
проекту, має вельми промовисту назву —  
“Фізична неможливість смерті у свідомості 
людини, котра живе”. Залежно від обраних 
ракурсів її інтерпретації постає необхідність 
виокремлення того чи того ключового слово-
сполучення цієї назви. Наразі головний наго-
лос ми робимо на “свідомості людини”, для 
якої смерть справді є неможливою, адже гі-
гантська риба, що зовні зберігає свій загроз-
ливий вигляд, вже не є втіленням тотального 
зла, небезпеки та ін. Водночас наше позасві-
доме3 провокує до побудови складного ряду 
асоціацій, що породжують у пам’яті персона-
жів як елітарного, так і масового мистецтва: 
від роману “Мобі Дік” Г. Мелвілла до всіх ін-
варіацій фільму “Щелепи”. У цьому випадку 
не має значення відмінності їх художнього 
рівня, так само як, зрештою, не має значення, 
що в літературному творі смерть символізує 
гігантський кит, а в кінострічці — гігантська 
акула.

Акула ж Д. Херста доволі органічно впи-
сується у цей контекст і стає завершальним 
акордом його “Реквієму”, поліфонія якого 
стимулює “виховання почуттів” у одних, ак-
тивізує “гру розуму” в інших і відчиняє двері 
“школи скандалу” третім. Саме в цьому, ймо-
вірно, й полягає сутність плюралізму сучасно-
го мистецтва.
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В одній новітній праці з семіотики культу-
ри висунуто досить категоричне твердження 
щодо зіставлення міжкультурних взаємин з 
перекладом: “трансляція з однієї культури до 
іншої способів мислення та організації життє-
діяльності є різновид перекладу” [1, 25]. Однак 
таке прагнення ототожнити крос-культурну 
трансляцію з перекладом наражається на  
певні труднощів. Насамперед, слід зазначити 
принципову відмінність словесної мови та 
вторинних знакових систем, або культурних 
кодів. Останні, коли оцінювати їх у площині 
онтолінгвістики, не залежать від антрополо-
гічного чинника в тому сенсі, що не обмежені 
віковими межами, як мовні здібності. Зокре-

ма, для музичних кодів можна згадати низ-
ку ознак, які принципово відрізняють їх від 
словесності [6], зокрема неозначеність пря-
мої мови: вже хоровий спів засвідчує нето-
тожність вербальному визначенню авторства 
слів, які подаються музикою в безособовому 
модусі. 

Крос-культурність передбачає, що кожна 
мова, як і кожний культурний код, містить об-
меження, що їх долати покликані переклад 
або, в ширшому значенні, міжкультурна ко-
мунікація. Інакше кажучи, як переклад, так і 
міжкультурна комунікація визначають ситуа-
цію переходу, долання межі, виходу з-поза 
того кола, яким окреслено знакову систему. 

1 Див. монографію: Савельева М. Ю. Надкультурное: Очерки 
метатеории сознания / М. Ю. Савельева. — К.: Изд-во журнала 
“Самвитас”, 1977. — 220 с.
2 Професійне становлення класика “страшного кіно” пов’яза-

не з Англією, що дає підстави виокремлювати “англійський” 
період його творчості як важливий етап художніх пошуків  
А. Гічкока.
3 Згідно з К. Ґ. Юнґом, риби у воді є символом позасвідомого.
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Анотація. Міжкультурні взаємини, маючи витоки 
в мовному перекладі, принципово відрізняються від 
нього природою культурних кодів як феноменів мета-
когніції, що постають як коди-сателіти. Прообраз 
крос-культурності становить формування поетичного 
ідіолекту, що виводить за межі мовної картини світу. 
Рефлексія над вербальним матеріалом утворює образні 
системи як сполучну тканину між окремими культур-
ними кодами.
Ключові  слова: метакогніція, рефлексія, код-сателіт, 
семантична деривація, ідіолект, поетизація.

Аннотация. Межкультурные взаимосвязи, обладая ис-
токами в языковом переводе, принципиально от него 
отличаются природой культурных кодов как феноменов 
метакогниции, представая в роли кодов-сателлитов. 
Прообраз кросс-культурности составляет формиро-
вание поэтического идиолекта, выводящего за пределы 

языковой картины мира. Рефлексия над вербальным ма-
териалом создает образные системы как соединитель-
ную ткань между отдельными культурными кодами.
Ключевые слова: метакогниция, рефлексия, код-сател-
лит, семантическая деривация, идиолект, поэтизация.

Summary. Cross-cultural interactions are rooted in the in-
terpretative lingual activity and at the same time they differ 
from it essentially due to the nature of cultural codes as the 
metacognitive phenomena that are represented in the out-
look of so called codes-satellites. The source for cross-cul-
tural interactions is to be seen in the formation of a poetic 
idiolect that leads across the limitations of a language world 
picture. It is reflection over verbal material that serves as 
the process of generating idiolects and imaginative systems 
as a mediating tissue between various cultural codes.
Key words: metacognition, reflection, code-satellite, seman-
tic derivation, idiolect, poetry-making.
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Така ситуація має назву транзитивної, або пе-
реходової. Однак в такій ситуації первинні та 
вторинні знакові системи поводяться з прин-
циповою відмінністю. Проблема зіставлення 
перекладальності та крос-культурності поля-
гає в тому, що культурні коди функціонують 
не як мовні позначення, а як цілком самостій-
ні предметні світи. У засаді протиставлення 
вторинних кодів і словесної мови лежить те, 
що відоме в логіці як парадокс “правдивих 
склянок”: ми можемо відносити правдивість 
або неправдивість до слів про те, чи порожня 
чи повна склянка, але сама склянка не правди-
ва і не брехлива. Так само не має сенсу оцін-
ка правдивості предметного середовища та, 
ширше, вторинних кодів. Отже, взаємовідно-
шення вторинних кодів і мови зіставляється з 
добре відомою проблемою “слова-речі”.

Наступне утруднення зумовлене приро-
дою самого вербального матеріалу і визна-
чається тим, що дослівний переклад у прин-
ципі неможливий. Уже дослівний підрядник 
віршованого тексту справляє лише оманли-
ве враження відтворення сенсу, насправді ж 
навіть окремі слова у своєму значеннєвому 
розгалуженні в різних мовах нетотожні. Так, 
нашому дереву як позначенню рослини від-
повідає англ. tree та нім. Baum. Проте вже як 
назва матеріалу (приміром, у вислові “з дере-
ва”) у цих мовах вживається, відповідно, wood 
(що означає також “ліс”) та Holz; прикметник 
дерев’яний позначається похідними дерива-
тивними утвореннями wooden та holzern. Така 
відмінність значеннєвого складу в змісті на-
віть поодиноких лексем дуже наочно просте-
жується в контрастивному аналізі словників 
далеких мов. Так, поняття корінь, що позна-
чається лексемами root в англійській та gen 
в китайській мовах, виявляє цілковиту роз-
біжність у тому, що стосується семантичних 
похідних від цього головного значення. Коли 
в англійській мові така деривація породжує 
поняття причини (приміром, у вислові to root 
around “шукати причину”), то для китайця ко-
рінь — це насамперед чуттєвий світ людини, 
позначення головних почуттів, які пов’язують 
її зі світом, якими вона закорінена у світі (при-
міром, у вислові u gen qing zing — дослівно 
“п’ятірка кореня в спокої”, тобто позначення 

перебування почуттів у стані спокою та готов-
ності людини до дії). 

З такими труднощами, мабуть, пов’язана 
та обставина, що в європейському світі пе-
рекладацька практика починається по суті  
лише з поширенням християнства та перетлу-
маченнями Святого Письма. Пам’ятки антич-
ного світу були фактично не перекладами, а 
вільними переробками, переказами першо-
джерел — як це відбувалося з латиномовни-
ми комедіями Плавта, що ґрунтувалися на 
грецькому оригіналі, або з витворенням ла-
тинської філософської термінології за грець-
кими взірцями в Цицерона, що зазнало відо-
мої критики Гайдеґґера: “Римське мислення 
запозичує грецькі слова без відповідного їм 
рівнозначного досвіду… З цього перекладу 
починається безґрунтовність західного мис-
лення” [5, 269]. Особливо своєрідна ситуація 
навколо перекладу склалася на Далекому Схо-
ді. В Японії взагалі замість перекладу китай-
ських текстів відбувався широкомасштабний 
процес асиміляції та адаптації китайської 
лексики, так що наслідком стало не засвоєння 
окремих текстів, а фактично ґрунтовна транс-
формація самої японської мови, де основний 
масив іменників на позначення явищ куль-
тури склали китайські запозичення (канго), 
тоді як дієслівний каркас будували з лексики 
питомого походження (ваго). Дуже виразним 
прикладом несподіваних і неочікуваних ре-
зультатів таких асиміляційних процесів може 
бути виникнення дзен-буддизму як наслідку 
трансляції традиційних індійських вірувань, 
що породили цілком відмінну якість у духов-
ному житті. Подібна ситуація з асиміляцією 
як альтернативою перекладу виникла в краї-
нах ісламу, де разом з Кораном запозичувався 
масив арабської лексики. Ситуація білінгви, 
зрештою, становила сталий покажчик мов-
ної культури християнського світу (зокрема, 
сполучення латини з новоєвропейськими мо-
вами), що нерідко спричинялася також до ви-
творення феноменів так званого макаронізму.

Подібні перипетії розвитку перекладаць-
кої практики свідчать, що назагал у перекладі 
результати ніколи не можуть вважатися оста-
точними. Адекватність перекладу, внаслідок 
іманентної нетотожності значеннєвого складу 
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окремих лексем, постає як недосяжна межа, 
асимптота, щодо якої здійснюється лише від-
носне наближення та нескінченне уточнення 
сенсу. Зокрема, праця в царині біблеїстики, 
що передувала становленню перекладацької 
справи, стала тим першим кроком, де вияви-
лася така проблематичність перекладу. На-
самперед постала проблема впізнавання тих 
образів, які доносилися з перекладів, у реалі-
зації можливостей власного мовного досвіду. 
Приміром, перед такою проблемою опиняли-
ся місіонери в Китаї, коли пропонували ото-
тожнювати біблійного Мойсея з Конфуцієм. 

На спеціальному симпозіумі з питань 
слов’янських перекладів Біблії, проведено-
му 1998 р. в межах підготовки до XIII з’їзду 
славістів, зокрема, йшлося про труднощі, зу-
мовлені зіставленням грецьких запозичень з 
перекладами: так, вже асимільовані поняття 
“диявол” та “єпископ” доповнювалися до-
датковими витлумаченнями — обльгатель 
“наклепник” та набдєнє “наглядач” [10, 925]. 
Особливо істотно, що робота з біблійними 
текстами сприяла розвитку ренесансної гу-
маністичної традиції. Проблема впізнавання 
засвоєного з цих текстів фонду образів у влас-
ній поетичній традиції стала однією з основ 
новоєвропейської лірики, де за взірці правили 
Псалтир та Пісня над піснями. Універсалізм 
біблійної псалмодії та кантилени в широкому 
сенсі як пісенності второвував шлях витво-
рення культурних кодів у надрах власних мов-
них світів, що виходили звідти, відкриваючи 
перспективи гуманістичного універсалізму. 
Зокрема, “мотиви… примарності смертної 
людини й марності її прагнень” були саме 
тими, яким судилося стати “одним зі стійких 
наскрізних елементів… лірики у подальші 
епохи” [2, 419–420] та які впізнавалися в лі-
риці вже не як перекладені, а як умотивовані 
власним розвитком художньої думки. 

Окреслене проблемне коло пояснює істо-
ричний парадокс вкрай пізньої появи система-
тичної перекладацької практики, яка фактично 
виявилася сучасницею висловленої Ґете ідеї 
світової літератури, порівняльно-історичного 
мовознавства та компаративістики як методу 
дослідження історії культури, археології як 
спеціальної галузі історичної науки, зорієн-

тованої саме на дослідження крос-культурних 
феноменів через виявлення морфологічного 
розмаїття культур. Саме цього часу постає 
питання теоретичної рефлексії прадавнього 
протиставлення своє — чуже (незмінно наяв-
ного в світовій історії у вигляді Русь — чудь, 
слов’яни — німці, Іран — Туран) — зокрема, 
як питання про засади такого протиставлення, 
його історичну зумовленість і вмотивованість. 
Це питання спонукає оцінити методику підхо-
ду до взаємодії “свого” та “чужого” в площині 
культурних кодів. 

Крос-культурна комунікація як взаємодія 
культурних кодів, тобто вторинних знакових 
систем дає нагоду звернутися насамперед до 
діалогістики з її відомими схемами спілку-
вання пари партнерів, що відсилають до не-
видимого третього учасника — арбітра. Та 
обмеженість таких схем віддавна викликала 
сумніви. Зокрема, альтернативу діалогістиці 
становить діалектична взаємодія: “В полеміці 
останнє слово — за третіми особами, в діалек-
тичній дискусії можна відмовитися від тре-
тьої особи, якщо учасники погодяться щодо 
істини, яку їм відкриє їх спільний розум”, а  
зокрема — “універсальна аудиторія як кон-
кретне історичне втілення розуму” [11, 81, 
85]. Очевидно, що таке розв’язання проблеми 
діалогу передбачає гуманістичну програму 
вселюдськості “універсальної аудиторії”. Цей 
висновок тим корисніший, що історичний до-
свід схиляє саме до обрання очевидних пере-
ваг діалектичного шляху в тлумаченні крос-
культурної комунікації. Один із парадоксів 
крос-культурної комунікації полягає в тому, 
що вона виникає насамперед у конфліктних 
ситуаціях і розвивається у формах героїчно-
го епосу. Взаємовідношення “своє — чуже” 
в історичному часі осягається спочатку як 
конфлікт. “Іліада”, “Махабхарата” з “Бхага-
вадгітою”, де утверджується фатальна визна-
ченість конфліктів, “Маккавеї”, де з’являється 
постать стражденної матері, що наче пророкує 
євангельську Mater Dolorosa — все це розпо-
відає про героїчний чин, жертовність і звитягу 
з метою самоутвердження в крос-культурній 
комунікації, поданій як конфлікт. 

Відтак нестійка рівновага творення й ни-
щення і межова ситуація героїчного чину 
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виявляється неодмінним супутником кон-
фліктологічного пріоритету архаїчних форм 
зіткнення культурних кодів. Епохальним над- 
банням ренесансного гуманізму стає тут від-
криття постатей Ромео і Джульєтти, що де-
монструють здатність витворювати власні 
особистісні культурні коди й протиставляти їх 
догматам солідаризму. В контексті зазначено-
го щодо діалогістики та діалектики сенс цих 
постатей може тлумачитися саме як відкриття 
гуманістичного універсального простору для 
розгортання діалектичної взаємодії культур, 
виходу її за межі наперед окреслених діало-
гічних схем. 

Саме відкриття гуманістичного універ-
сального підґрунтя культурних кодів дає під-
ставу для питання про природу розмаїття та, 
зрештою, потенційної конфліктності вторин-
них знакових систем. Суть цього питання по-
лягає насамперед у тому, чи можна на куль-
турні коди поширювати полідіалектність, 
властиву мовам — первинним, вербальним 
знаковим системам. Тут виявляється принци-
пова відмінність перекладу і крос-культурної 
комунікації, яка не знає міжмовних бар’єрів, 
а водночас передбачає диференціацію спіль-
нот за культурними кодами. Така відмінність 
перекладу та крос-культурної комунікації,  
своєю чергою, свідчить, що в аналізі остан-
ньої необхідно починати з особливостей куль-
турного коду як вторинної знакової системи. 

За своїм походженням вторинні знако-
ві системи загалом становлять заперечення 
своєї вихідної бази — мови як вербальної 
знакової системи. Вони постають як своє-
рідна “мінус-мова”, як відсутність словесної 
бази. У наочному вигляді подібний феномен 
“мінус-мови” демонструє німий кінемато-
граф, що відроджує архаїчну пантоміму з за-
туленим ротом. Водночас така “мінус-мова” 
демонструє широкий простір для розвитку 
взаємин з мовою-витоком, на запереченні якої 
вона витворюється. Витворена шляхом запе-
речення, вилучення, елімінації вербального 
матеріалу вторинна знакова система може на-
слідувати мовні прообрази, розроблятися в 
річищі літературоцентризму, логоцентризму, 
навіть лексикоцентризму [8] як ілюстративні 
демонстрації словесних понять, бути цілко-

вито узалежненим від Слова. Та попри всю 
таку залежність Слово у вторинній знаковій 
системі — це слово відтворене, а не первин-
не, воно перетлумачується і подається як тінь 
вихідного вербального матеріалу. Це дає під-
стави шукати феномен “мінус-мови” в ме-
жах самої мови і, насамперед, у витворенні в  
надрах мовного організму незалежних утво-
рень — поетичних ідіолектів. 

Діалектика взаємовідносин культурного 
коду із словесною, природною мовою вияв-
ляється в парадоксі самозаперечення мови, її 
“інакобуття” в ідіолекті. Мові як такій іма-
нентно притаманна властивість метакогніції, 
де, з одного боку, утворюються механізми ав-
тодескрипції, вторинного подання елементів 
мови, а з іншого — відокремлення самих цих 
елементів як ідіоматичних виразів, що стають 
предметом рефлексії. Парадоксальність ідіо-
лекту, власне, в тому й виявляється, що, за-
глиблюючись в товщу мови, її творець і носій 
долає мовні межі, стаючи тим медіумом, що 
в проміжному міжмовному середовищі забез-
печує можливість порозуміння через посеред-
ництво перекладу. Мовна система, як будь-яка 
система, має обмеження, але ці обмеження 
долаються в межах самої мови з утворен-
ням ідіолекту. Чи не найпростіший приклад 
такого виходу за межі мовного світу — це  
система казкових сюжетів, які властиві носіям 
різних мов. Казкові сюжетні схеми заснова-
но на побудові так званих фреймів [7], тобто 
виявленні сенсу через автодескрипцію само-
го вербального тексту, його опис системами 
списків (зокрема, списків послідовності дій 
персонажів казки). Виокремлення сюжетів як 
фреймів з безлічі текстуальних варіантів казок 
та їх усталеність засвідчує таку властивість 
мовного організму, як утворення метасисте-
ми, здатність до самоопису, автодескрипції, 
що вже виводить за межі замкненого мовного 
світу і виявляє універсальний гуманістичний 
зміст. Подібна ж універсалізація простежу-
ється серед прислів’їв і загадок (що можуть 
також розглядатися як фрейми, зокрема, за-
гадки — як список ознак, за яким належить 
відгадати описуване поняття): приміром, та-
тарське прислів’я “з краплин наповнюється 
озеро” має латинський відповідник gutta cavat 
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lapidem non vi sed saepe cadendo (крапля до-
вбає камінь не силою, а частим падінням). 
Водночас тут маємо справу не з метамовою, 
побудованою на основі автодескрипції, а з по-
хідними ідіоматичними виразами, відособле-
ними від мовного джерела. Та в обох випадках, 
як фабулістика, так і афористика, побу-
довані на словесному матеріалі конкретної  
мови, водночас виводять за межі цієї мови. 
Інакше кажучи, спостерігаємо діалектичний 
перехід, де мовний матеріал підводиться до 
межової ситуації, в якій стає позамовним, уні-
версальним явищем і з вербального коду пе-
ретворюється на код культури. Мова сама по-
роджує свій власний супутник — так званий 
кодсателіт, що утворюється як унаслідок 
автодескрипції і породження мовної метасис-
теми (зокрема, сюжетних схем), так і через від-
окремлення ідіоматики в ідіолекті, але в обох 
випадках виходить за межі мовної картини  
світу і стає кодом культури. 

Пріоритет у формуванні такого коду-сате-
літа належить ідіолектам, які розчленовують 
мовний простір, не вдаючись до формування 
метасистеми його опису. Метамову та ідіо-
лект засновано на рефлексії, але відмінність 
полягає в семантичних процесах. Коли мета-
мова постає як система дескрипторів, тобто 
дзеркало природної мови для наближення до 
адекватного відтворення її значеннєвого скла-
ду, то ідіолект не протиставляється вихідній 
мові, перебуваючи в її надрах, але змінює 
саме значення окремих її елементів у складі 
ідіоматичних виразів. Інакше кажучи, на про-
тивагу автодескрипції ідіолект пов’язаний із 
семантичною деривацією — породженням 
похідних, переносних значень, виявленням 
нового сенсу мовних виразів. Дескрипція вза-
галі протиставляється деривації як її особ-
ливий випадок, коли нові, фігуральні сенси 
вже не виникають. Однаковість дії рефлексії 
дається взнаки в тому, що в обох випадках до-
лаються межі мовної картини світу. Зрештою, 
рефлексія становить невіддільний компонент 
семіозису як такого, будь-якої знакової діяль-
ності, зумовлюючи необхідність появи кодів-
сателітів у вербальній мові та витворення на 
їх основі вторинних знакових систем. Дери-
ваційний процес на противагу дескриптив-

ному визначає формування ідіолекту в межах 
внутрішнього простору мови як розгортання 
закладених у ній можливостей семантичного 
розвитку. 

Слід зазначити, що процес семантичної 
деривації, перейменування для витворення 
нових понять становить постійний інстру-
мент розвитку мови як знаряддя мислення. 
Приміром, уже латинський термін позначення 
мислення cogitatio в первинному, дослівному 
значенні означає “ущільнення”, “стиснення” 
(префікс co + ago “гнати, тиснути”), синтак-
сис виводиться від грецького позначення вій-
ськового порядку. Ідіоматизація виразів, тобто 
стале вживання їх в непрямому, переносному 
значенні, перетворення їх одночасно на тро-
пи та топоси (загальні місця мовлення) — це 
іманентна закономірність мови, що визначає 
можливості її інакобуття в ідіолекті. Дерива-
цію закладено в самій суті семіозису так само, 
як і автодескрипцію, а цим визначається необ-
хідність відокремлення ідіолектів у надрах 
мовного організму. 

Своєю чергою, деривація значень як осно-
ва утворення ідіолекту позначена пріоритет-
ними семантичними переходами. Відомо, зо-
крема, що в самому процесі функціонування 
мови перехід від словникового значення слова 
до текстуального сенсу становить синекдоху, 
тобто заміну pars pro toto (позначення частини 
замість цілого), оскільки середовище слова в 
тексті накладає обмеження на його зміст, зву-
жує його поняттєвий обсяг, вирізняючи те, що 
істотне для поточного моменту. 

Та коли слово переходить з мови до ідіо-
лекту, то деривація нового сенсу прибирає 
вигляду pars pro parte (частина замість час-
тини), тобто заміни позначень, властивої для 
метонімії. Тут обмеження вносяться вже не 
контекстом, а автором тексту, оповідачем: від 
його наративної стратегії залежить, що саме 
назвати, про що згадати, а що оминути в опо-
віді. Називаючи одні подробиці ситуації, опо-
відач мовчазно припускає наявність безлічі 
інших, не згаданих у оповіді. Тоді те, що до 
оповіді увійшло, відсилає до цих не названих, 
не згаданих речей. Коли, приміром, М. В. Го-
голь описує у фіналі “Миргорода”, як сходили 
потом Іван Іванович та Іван Никифорович, 
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то зрозуміло, що піт становить тут вказівку 
на те, що стоїть за цим симптомом та руйнує 
марні спроби примирення. Акцентована про-
мовиста подробиця вказує на інші, відсилає 
до них і покликається на них. Вона стає зна-
ряддям дейксису — відсилання до тих подро-
биць, які не згадуються і не позначаються, а 
водночас апелюють до уяви адресата й відтво-
рюються в підтексті цією уявою. Про одного 
з героїв Фенімора Купера — “Шкіряну пан-
чоху” — Марк Твен зазначив, що доречніше 
було б назвати його “Тріснута гілка”, маючи 
на увазі ту деталь, яка слугує його метоніміч-
ним позначенням. 

Таким чином, деталізація слугує вихідним 
пунктом у створенні ідіолекту. Саме обрання 
окремих деталей, тлумачення їх позначень як 
метонімічних виразів становить основний, 
елементарний крок формування ідіомів як 
будівельного матеріалу ідіолекту. Тоді по-
будова ідіолекту постає як поетизація мови. 
Коли, за відомим висловом Ґ. Е. Лессінґа, пое-
тичне виникає завдяки тому, що у створених 
словесних образах “забуваються” ті словесні 
засоби, якими ці образи створено [9, 14–17], 
саме таке “забуття” засобів у поетичному  
ідіолекті забезпечує відособлення ідіоматики 
від мовної картини світу, що її породила, її 
самостійне життя як коду-сателіта та прооб-
разу культурного коду. Саме з добору деталей, 
зосередження на них, з їх опису починається 
поетизація мови та створення ідіолекту. Де-
таль, можна сказати — це ключ, який відкри-
ває замки мовної картини світу та виводить на 
поле гри культурних кодів. 

Механізм перетворення деталі на такий 
ключ полягає в діалектиці імені. Коли вра-
хувати, що до змісту слова належить те, що 
О. Ф. Лосєв визначив як “ейдос”, що “спогля-
дається в своїй простій єдності” та постає як 
“індивідуальна узагальненість” [3, 97–98], то 
можна зробити висновок про потенційну здат-
ність кожного слова ставати власною назвою. 
Зрештою, таку ситуацію спостерігаємо саме 
з прізвиськами, коли власні назви даються за 
якоюсь характерною ознакою, за назвою про-

мовистої деталі. Створюючи свій власний 
ідіолект, кожна людина вживає слова так, наче 
вони становлять власні назви — ейдоніми. 
Згадуючи вулицю або гору, людина має на 
увазі конкретну місцевість, яку зафіксовано в 
її пам’яті, а водночас ця гора постає як мето-
німічне позначення галявин, стежин, дерев, а 
вулиця — будівель, дворів, провулків та інших 
об’єктів, не згаданих в оповіді. Текст оповіді 
стає метонімією того, про що автор мовчить. 
Та перетворюючи мовні загальники на влас-
ні назви поетичного ідіолекту, людина сти-
кається з дивовижною метаморфозою: у та-
кій якості звичайні слова повсякденної мови 
виводять за обрії того мовного світу, в якому 
вони виникли, з якого їх запозичено. Добре 
відомо, що, приміром, географічні назви або 
прізвища не перекладаються: слова Лондон і  
Шекспір переходять до всіх мов світу. Од-
нак такого самого статусу набирають імена 
в складі поетичного ідіолекту. Назви речей 
стають для носія ідіолекту своєрідними прі
звиськами, вжитими на позначення персоні-
фікованого предметного середовища. Можна 
сказати, перетворюючи імена на прізвиська, 
одержуємо матеріал для побудови ідіоматики, 
що виводить за межу мови. 

Таким чином, не переклад сам собою, як це 
може здатися з “наївного” погляду, а індивіду-
альний поетичний ідіолект утворює модель, 
найближчу до реалій крос-культурної комуні-
кації. Діалектика поетизації мови в ідіолекті 
виявляється в тому, що заглиблення в її надра 
виводить за її межі. Вихідну ланку тут стано-
вить деталізація оповіді, відособлення імен-
подробиць, що починають жити своїм само-
стійним життям і стають власними назвами, 
своєрідними прізвиськами для персоніфіко-
ваних предметів індивідуального середовища 
носія ідіолекту. Через мікрокосмос мовних 
деталей ідіолект виводить до макрокосмосу 
міжмовного простору. Індивідуалізація ви-
користання мовних засобів обертається на їх 
“забуття”, зняття у створеному за їх допомо-
гою образі, а відтак на їх універсалізацію та 
здатність єднати культури. 



ТЕОРІЯ  ТА  ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИ

36

Доля науки про красу — естетики — є див-
ною та мінливою. Народжена у давніх часах, 
лише у XVIII ст. вона отримала назву, на по-
чатку ХІХ ст. — визначені контури та понят-
тя. Проте наприкінці ХІХ ст. естетика зазнала 
переслідувань і у ХХ ст., здавалося, занепа-

ла. Тільки протягом останніх років відбулося 
усвідомлення власного самознищення та реа-
білітація естетики як науки.

Еволюція музичної естетики і музичного 
мистецтва у ХХ–ХХІ ст. спонукає до узагаль-
нень концептуального характеру, пов’язаних 
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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
МУЗИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ

Анотація. У статті розглянуто філософсько-методо-
логічні засади музичної естетики. Висловлено думку, 
що з погляду сучасної музичної естетики, твір мисте-
цтва — самодостатній світ, живий і такий, що живе, 
наділений особливим духом — художнім, а ширше —  
естетичним, має реальне самостійне буття та виконує 
власне естетичні функції в Універсумі. 
Наголошено на тому, що інтеграція музично-теоретич-
ного знання втілюється у завданнях музичної культу-
рології, в яких актуалізується спрямованість на фун-
даментальні дослідження ключових для мистецтва 
філософсько-естетичних і культурологічних категорій, 
їх логіко-семантичний зміст, класифікацію, вивчення 
аспектів і рівнів функціонування.
Ключові слова: музика, музична естетика, музичне мис-
тецтво, культурологія.

Аннотация. В статье рассмотрены философско-ме-
тодологические аспекты музыкальной эстетики. Под-
тверждено, что, исходя из современной музыкальной 
эстетики, произведение искусства — самодостаточ-
ный мир, живой, который живет, наделенный особым 
духом — художественным, а шире — эстетическим, 
имеет реальное самостоятельное бытие и выполняет 
эстетические функции в Универсуме. 
Подчеркнуто, что интеграция музыкально-теорети-

ческого знания воплощается в задачах музыкальной 
культурологии, в которых актуализируется направ-
ленность на фундаментальные исследования основных 
в искусстве философско-эстетических и культуроло-
гических категорий, их логико-семантический смысл, 
классификацию, изучение аспектов и уровней функцио-
нирования.
Ключевые слова: музыка, музыкальная эстетика, музы-
кальное искусство, культурология.

Summary. The article deals with the philosophical-metho-
dological aspects of musical aesthetics. The author proves, 
that from the point of view of modern musical aesthetics, a 
peace of art — is a self-contained world, which lives filed 
with a special spirit – the art spirit, in a broader sense —  
aesthetics-spirit, it has real self-independent existence and 
performed aesthetical functions in Universe. 
The author underlines that the integration of musical aesthe-
tics incarnated in tasks of  musical knowledge is inboarded 
in the tasks of music science of culture in which the aim of 
fundamental basic for art research of  philosophical-aesthe-
tic and cultural categories is actualized in the line with their 
logical and semantic contents, classification of the study of 
the aspects and levels of their functioning.
Key  words: music, musical aesthetics, musical art, cultu-
rology.
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із співвідношенням сутнісних, транзитних та 
кризових явищ і в теорії, й у художній прак-
тиці. Сучасна естетична свідомість помітно 
трансформується під впливом нових ідей, 
артефактів, незвичних форм і засобів худож-
ньої виразності. Відбувається мікшування, 
часом аж до злиття, креативних настанов-
лень гуманітарних наук і мистецтва. Усе це 
потребує осмислення, вірніше, перманентно-
го переосмислення у стрімко змінюваній со-
ціокультурній ситуації, а водночас постають 
питання: Що є музична естетика? Яким є її 
предмет? Якими на сьогодні є її категоріаль-
ний і поняттєвий апарати? Зрештою, якими є 
філософсько-методологічні засади сучасного 
музично-естетичного знання?

Питання музичної естетики привертають 
останнім часом пильну увагу дослідників — 
як вітчизняних, так і зарубіжних. Не лише 
для науки про музику, а й для інших галузей 
мистецтвознавства естетика стає сьогодні не-
обхідною задля фундаментальності наукових 
узагальнень.

Якщо звернутися спеціально до науки про 
музику, то в напрямі до естетики її ведуть 
власні особливі обставини. Нині музикознав-
ство стрімко розвивається: диференціюються 
його галузі, окремі напрями досліджень; при-
множується фактичний матеріал, спостере-
ження, висновки, що утворюють “знання про  
музику”. Зумовлена цими процесами різнорід-
ність потребує розсування меж власного уза-
гальнення, визначаючи зростання, тобто по-
глиблення теоретичних обґрунтувань. Рівень 
теоретично-фундаментального безупинно 
зростає в сучасному музикознавстві, яке тяжіє 
до загальної теорії мистецтва — естетики. 

Власне, передумови цього процесу сфор-
мувалися досить давно, а умовно пунктом для 
його відліку може прислужитися ситуація “де-
фіциту філософії”, що склалася у класичному 
музикознавстві позаминулого століття. Пара-
докс полягав у тому, що визрівання музико-
знавства як самостійної сукупності емпірич-
но орієнтованих дисциплін утворило “цезуру” 
між вузькоспеціальною мовою опису музики 
й традиційною в гуманітарному знанні філо-
софською мовою пояснення смислу та ціннос-
ті мистецтва.

Як відомо, музична естетика (термін вве-
дено у 1784 р. Х. Ф. Д. Шубартом) у сучас-
ному сенсі слова зароджується у ХІХ ст. саме 
з тяжіння до філософського узагальнення, з 
прагнення поєднати науку про музику з за-
гальною теорією мистецтва. Музична есте-
тика з її категоріальним апаратом і філософ-
ським інструментарієм найбільш адекватно 
опрацьовує онтологічні засади музики та  
особливості буття музики як естетико-худож-
ньої діяльності людини. Специфічними пере-
дусім є функції музичного мистецтва. Можна 
говорити про специфічність “матеріалу” му-
зики, про специфіку її мови та художнього 
змісту, зрештою, про специфічні особливості 
музичного мислення та музичної художньої 
діяльності. 

Існує давньогрецька метафора, пов’язана 
з ідеєю “мюзікус” — великою творчою здат-
ністю людини прийняти та втілювати дар муз. 
Саме в космологічних картинах світу давни-
ни було закладено дві паралельні моделі ро-
зуміння феномену музики, які домінують у 
історико-філософських рефлексіях і станов-
лять підґрунтя для сучасного філософсько-
естетичного знання. Отже, дуалізм пояснення 
специфіки музики засновано на двох моделях. 
У першій музику представлено як буття зов-
нішніх акустичних явищ, які людина сприй-
має та перетворює на ціннісні елементи сві-
товідчуття та світовідтворення. Друга модель 
пояснює музику з позицій її трансцендентного 
розуміння, як виявлення сутностей буття, його 
своєрідності й неповторності. За слушним ви-
словом Гайдеґґера, саме музика та поезія є го-
ловними вершинами світового мистецтва, які 
викривають в людині здатність здійснювати й 
утілювати порухи власної душі. У цьому сенсі 
“Музика надемпірична. Вона поєднує у собі 
суб’єкт і об’єкт, “я” та “не-я”, уявлення і волю. 
У онтологічному розумінні музика є волею до 
звуків. Цього, здавалося б, достатньо, щоби 
розглядати музику поза будь-якими спробами 
наукового пояснення” [5, 191]. 

Тому постановка питання про сутність му-
зики в музичній естетиці починається з проб-
леми встановлення меж музичного взагалі 
та самовизначення їх як цілісної та самодос-
татньої сфери соціокультурного континууму. 
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І в цьому філософсько-естетичне пізнання 
докорінно відрізняється від мистецтвознав-
чого. Такий універсальний підхід приводить, 
на думку Ю. Холопова, до поєднання нових 
музично-естетичних парадигм із настанов-
леннями і принципами інших видів мистецтв, 
із загальнокультурними цінностями широкого 
плану [4, 132]. Таке поєднання конкретизу-
ється не лише в реальному звучанні музики, 
а й процесуально — в її часово-просторовому 
бутті.

Багатовіковій традиції естетичної думки 
відома чимала кількість концепцій музичного 
мистецтва. Аналіз історії розвитку музично-
естетичної думки різних епох дає змогу нам 
визначити філософсько-методологічні засади 
сучасного музично-естетичного знання та чіт-
ко усвідомити предмет музичної естетики, її 
категоріальний і поняттєвий апарати.

Задля окреслення цих проблем хоча б огля-
дово необхідно звернутися до коренів євро-
пейської музичної культури, до витоків само-
го поняття музики, до тих змін, які відбулися 
з цим поняттям за останні два з половиною 
тисячоліття, у світлі єдиної духовної Традиції, 
найважливішою складовою якої одвічно була 
музика. Для цього доведеться використовувати 
термінологічний апарат, систему понять і спо-
сіб аргументації, характерні для Нового часу, 
оскільки, за слушним зауваженням Ананди 
Кумарасвамі [6, 44], “у світі, яким марять су-
часні філософи”, навіть самі лише назви чи то 
давньогрецьких, чи то середньовічних тракта-
тів на цю тему є загадкою, а їхній зміст постає 
посланням з абсолютно інакшого світу — сві-
ту Традиції, який почасти знаходиться значно 
далі від нас, ніж будь-які астрономічні світи.

Тож навіть задля ескізного опису того пред-
мета, що нас цікавить, слід звернутися до ети-
мології слова, що позначає його назву. Слово 
“музика” грецького походження; ним греки 
позначали передовсім поезію, риторику, та-
нок і музику в сучасному розумінні цього сло-
ва, а також, у ширшому сенсі, науку, естетику 
й усе те, що стосується сфери набуття освіти 
(пайдеї). Об’єднували ці види людської діяль-
ності під своєю егідою дев’ять муз. У більш 
пізній період, пов’язаний з початком дисоціа-
ціації традиційного світосприйняття, кожна з 

них отримала свою “спеціалізацію”. Іншими 
словами, видобування звуків певного харак-
теру (спів і гра на музичних інструментах) 
невіддільним і звичним для давнього елліна 
чином було пов’язано з поняттям науки, осві-
ти, критеріями краси і художньою творчістю 
як такими.

Аби не виходити за межі статті, ми об-
межимося кількома базовими твердженнями. 
По-перше, існує певний закон, відповідно з 
яким виникає будь-який космос. По-друге, 
цей закон може бути представлений у вигляді 
числових співвідношень, що наочно виявив 
Піфагор, ідеї якого в різних інтерпретаціях 
мали значення на всіх етапах розвитку захід-
ної культури. По-третє, організовані відповід-
но до цих числових співвідношень звуки ми 
звично називаємо музикою. Згадуваний закон 
знаходить своє відображення у макрокосмі, 
мікрокосмі та творчій діяльності людини, 
представляючи “музику” в її найбільш глибо-
кому й повному сенсі.

Отже, тепер, остаточно звільнившись від 
звички “мислити сучасно”, згадаймо, що згід-
но з традиційним світосприйняттям магічне 
використання звуку, побудованого відповідно 
до універсального закону, за принципом ана-
логії “симпатично” діє на всіх рівнях ієрархії. 
Як у мікро- і макрокосмі, так і за певних об-
ставин може виробляти феномени, незрівнян-
ні за масштабом з обмеженим характером зву-
кових коливань. 

Таким чином, звертаючись до самої міфо-
логічного підґрунтя музичного мистецтва, як 
його розуміли в Давній Греції, ми доходимо 
вельми важливого висновку: початковим, “ле-
гендарним” і водночас еталонним і типовим 
застосуванням мистецтва музики (тобто як 
поезія — риторика — спів — танок), безпе-
речно, є магічний обряд, серцевиною якого 
був звук, сповнений дії, який “зберігав енер-
гію відповідних їм речей” (Асклепій). 

Крім космологічного аспекту, давньо-
грецька традиція вбачала в музичному мисте-
цтві потужне аксіологічне навантаження, сенс 
якого полягав у пошуку важелів впливу цього 
виду художньої діяльності на людину. Засно-
вуючись на ідеї музики як засобу зцілення лю-
дини, ця ідея поступово трансформується в 
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площину виокремлення етичних засад музики, 
яка конкретизується в понятті “етос” — ана-
логічних душевним і тілесним властивостям 
людини елементів музики. Так, Аристотель 
пояснював сутність музичного етосу як особ-
ливий феномен, який впливає на внутрішній 
світ людини, адже музика дієва, й у її дієвос-
ті відбиваються знаки етичних властивостей. 
Тобто музика успадкувала моральнісні риси 
людини й тому була важливим аспектом ви-
ховання — пайдеї.

Таким чином, музична естетика давнини, 
віддзеркалюючи несамостійність музики й не-
відокремленість мистецтва зі сфери практич-
ної діяльності, не виділялася у окрему сферу і 
була обмежена аксіологічною (тобто — “етич-
ною”) та онтологічною (тобто — “космологіч-
ною”) проблематиками. 

Давньогрецькі філософи (Піфагор, Гера-
кліт, Платон, Аристотель) наголошували на 
суспільній значущості музики, її моральних і 
виховних функцій.

Музика доби Середньовіччя перетворю-
ється на засіб спілкування людини з Богом й 
спонукає до її духовного вдосконалення. Саме 
в такому контексті розглянуто музику у філо-
софських концепціях Августина Блаженного, 
Боеція, Касіодора.

Ці ідеї знайшли своє відображення в ма-
крокосмі, мікрокосмі й творчій діяльності 
людини, репрезентуючи музику в її найбільш 
глибинному і повному сенсі. Відповідно до 
цієї потрійної маніфестації, етичні засади му-
зики актуалізувались у пізньому Середньовіч-
чі як “ідея трьох узгоджених музик” — musica 
mundana (тобто музика макрокосму, яка мала 
ще назву musica coelestis), musica humana (му-
зика мікрокосму) та musica instrumentalis, тоб-
то власне музика, що виконується на музич-
них інструментах. 

Наведені вище “класи” музики в жодному 
разі не слід сприймати в сучасному “науково-
му” сенсі, оскільки, як і будь-які класифікації 
у традиційній науці, вони мають умовний ха-
рактер; це ієрархічна традиція й будь-яка зі 
складових її ступенів, “узята окремо”, не має 
жодного сенсу, як не має смислу музика, по-
збавлена ритмічної основи або композиційної 
ідеї, чи хоч якої-небудь емоції. 

Марсіліо Фічіно в своїй “Книзі Життя” 
стисло й чітко сформулював ідею про ма-
гічний вплив музики. У розділі зі значущою 
назвою “De virtute verborum atque cantus ad 
beneficium coeleste captandum, ac de septem 
gradibus perducentibus ad coelestia” (“Про ко-
ристь слова й співу для отримання небесного 
благовоління, й про сім сходинок, що ведуть 
до небесного”) він пише: “Відтак тони, вибра-
ні відповідно до зоряного закону і потім по-
єднані відповідно до того, як зорі співіснують 
між собою, утворюють певну загальну форму, 
яка містить в собі силу неба”.

Осмислення музичної культури Ренесансу 
орієнтоване на людину, стверджує гуманіс-
тичні цінності та ідеали, проголошує свободу 
людини. Визнаючи об’єктивність прекрасно-
го, мислителі того часу надавали величезного 
значення музичному мистецтву як засобу пі-
знання природи, вважаючи, що науковий по-
гляд позбавляє можливості розгледіти красу  
її творінь. Усе це виявилося в антропологіч-
ному тлумаченні музики.

Що ж відбулося зі звуками, сповненими дії, 
з яких складалася музика Аполлона і Орфея, 
Давида та єгипетських жреців? Судячи з усьо-
го, вона зазнала суттєвих змін у горнилі захід-
ної цивілізації. 

Музична естетика Західної Європи XIV–
XVI століть набуває більшої самостійності. 
Саме тоді знання, орієнтоване на філософські 
та релігійні погляди (Микола Орем, Еразм 
Роттердамський, Мартін Лютер, Козімо Бар-
толі тощо), доповнюється розглядом музично-
теоретичних питань. Суттєва переорієнтація 
відбувається й у дослідженнях онтологічного 
аспекту. Музика вже потрактовується не як 
частина універсуму — розглядається її влас-
на природа. В теоретичних працях цього пе-
ріоду прокреслюється одна спільна риса —  
“зниження уваги до спекулятивних аспек-
тів музичного досвіду, який так захоплював 
філософів більш раннього періоду, й поси-
лення акценту на практичних проблемах, що 
виникли у зв’язку з настанням епохи нової 
поліфонічної музики, що стала головним рі-
чищем для поступового відходу від теологіч-
них і космогонічних інтерпретацій музики й, 
відповідно, виникнення музичної естетики у 
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справжньому сенсі слова... Замість звичайно-
го потрійного розподілу музики згідно з уста-
леним формулюванням Боеція автори почали 
формулювати нові категорії музики...” [7, 95]. 
Таким чином, музична рефлексія цього пе-
ріоду доповнює онтологічні та космологічні 
погляди на феномен музичного мистецтва ан-
тропологічною тематикою.

Звичайно, мотиви “трьох музик” і числа 
в “теоретичній музиці” ще два сторіччя за-
лишались домінантними в музикознавчій 
думці. Але завдячуючи антропологічній і 
гуманістичній спрямованості у пошуках від-
повідей на сутність музичного мистецтва 
формується парадигма “практичної музики”. 
Ця теоретична настанова розглядає музику в 
суто онтологічних характеристиках, як спе-
цифічний спосіб буття й тому позбавляє її 
універсалістських трактувань. Перші спроби 
обґрунтувати сутність “практичної музики” 
здійснив нідерландський музичний письмен-
ник і композитор Тинкторис, який у власній 
системі класифікації музики виокремлював 
музику записану та імпровізовану. У річищі 
цієї парадигмальної зміни теоретики музики 
цього періоду також розрізнюють музику, що 
виконується (як акт виконавської творчості 
людини), та музику, яка “живе” в завершено-
му творі (так звана “musica poetica”). Також 
важливим імпульсом для виникнення пара-
дигми “практичної музики” було зародження 
в часи Ars nova історичної свідомості як спо-
собу пояснення докорінного оновлення форм 
музичної практики. Певна “соціологізація” 
музичної рефлексії призводить до актуаліза-
ції питань, пов’язаних із соціальним буттям 
музики, музичного мистецтва. Скажімо, пояс-
нення історичного розвитку музики Царліно 
виводив із витонченої потреби спілкування 
людей між собою. Таке зміщення фокусу з 
твору, що продиктований Богом, на профанну 
особистість, “індивідуальність” того, кому він 
продиктований, з поступовою втратою транс-
цендентної присутності, тобто зацікавленості 
в тому, а чи Богом продиктований цей твір, є 
не лише одним з явищ епохи гуманізму, а й 
суттю раціоналістично налаштованого Ново-
го часу та доби Просвітництва.

Раціоналістичні та просвітницькі концеп-

ції XVII–XVIII століть, спрямовані на природ-
не пояснення картини світу, стали імпульсом 
до оновлення філософського підґрунтя му-
зичної естетики. Першорядної ваги набуває 
гносеологічна проблематика — вчення про 
наслідування природи та афективну дію му-
зики. Філософським підґрунтям для гносео-
логічної парадигми музики стало вчення про 
афекти (картезіанство, Спіноза). Так, Р. Де-
карт відкрив причиново-детерміновані реак-
ції людини на подразники зовнішнього світу, 
які наслідує музика, створюючи відповідний 
афект. Ж. Ж. Руссо пов’язував музичне наслі-
дування з ритмом, який є аналогічним ритму 
рухів і мові людини. Саме цього часу відбува-
ється безпосереднє формування “естетики” як 
окремої галузі філософії (у перекладі з грець-
кої — чуттєвий, введений А. Баумгартеном 
у 1750 р.). Згодом, 1784 р., Х. Ф. Д. Шубарт 
запроваджує до наукового тезаурусу термін 
“музична естетика”, близький до терміна “фі-
лософія музики”.

Поряд із філософською та музикознавчою 
рефлексіями наприкінці XVIII ст. з’являється 
композиторська музична естетика, яка акти-
візує розвиток музичної критики. Музична 
практика цього періоду докорінно змінила го-
ловні тематичні вектори теоретичного обґрун-
тування музики. Актуалізується соціологічна 
та історіографічна спрямованість, суттєво пе-
реосмислюється гносеологічна проблематика, 
наприклад, у філософській системі Канта.

За Кантом, природа розглядається “не так, 
як вона постає… у вигляді мистецтва, …вона 
дійсно є (хоча й надлюдським) мистецтвом” 
[3, 185] — продуктом Художника-Творця. Пе-
рефразуючи Канта, судження про музику не є 
лише естетичним судженням, а й моральним. 
Музика не є тільки красивою, але є втілен-
ням духовно-високого. Таким чином, музику 
розглядають уже не як витвір мистецтва, а як 
саму природу, але ж не як фізичну природу, а 
як над-природу, як душевний стан божества, 
надлюдське буття якого позбавлене розме-
жування на фізичний і психічний, зовнішній  
і внутрішній, вольовий і образний світи.

Однією з нових концепцій, що надала мож-
ливість зрозуміти природну сутність мисте-
цтва з погляду гри та естетичної видимості, 
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є теорія Ф. Шиллера, де гра, на противагу до 
утилітарної діяльності, є вільною, вона не на-
кидається зовнішнім збудником, а тому є ра-
дісною. За Кантом, прекрасне в музиці є “фор-
мою гри відчуттів”. Особливого розвитку ця 
ідея, а також онтологічна проблема подібності 
музики до універсуму, отримали в естетико-
філософській думці Німеччини в роботах 
братів Шлегелів, Гофмана, Новаліса, Геґеля, 
Шеллінґа.

Розглядаючи музику гносеологічним ана-
логом природи, філософи ХІХ ст. визначають 
її як ключ до розуміння інших мистецтв, що у 
ХХ ст. набуде значення розуміння цивілізації 
в цілому (Ф. Ніцше, С. Ґеорґе, О. Шпенґлер). 
Поряд із цим і далі розвивається онтологічне 
розуміння мистецтва. Саме цього часу (напри-
кінці ХІХ — на початку ХХ ст.) відбувається 
перехід від класичної естетики до її некласич-
ного періоду, в теорії якого найбільш акцен-
товано метафізичний сенс предмету музичної 
естетики.

У ХХ ст. відбулися докорінні зміни в есте-
тичному уявленні про мистецтво, його роль і 
функції: “Висока метафізика у сфері естети-
ки й мистецтвознавства (головні естетичні 
категорії: прекрасне, піднесене, трагічне й 
комічне) раптом зникла і зрівнялася з буден-
ним естетичним досвідом” [1, 45]. Проте нова 
сутність естетичного, хоча й спирається на 
класичні традиції, значно відрізняється від 
класичних дефініцій.

З погляду сучасної музичної естетики, 
твір мистецтва — самодостатній світ, живий 
і такий, що живе, наділений особливим ду- 
хом — художнім, а ширше — естетичним, має 
реальне самостійне буття та виконує власне  
естетичні функції в Універсумі. Некласич-
на естетика, особливо наприкінці ХХ — на 
початку ХХІ ст., не лише впроваджує сис-
тему нових паракатегорій і ґрунтується на 
філософсько-методологічних засадах попе-
редніх епох, а й намагається переосмислити 
досвід класики, повертаючись до певних по-
чаткових, почасти вже ніби пройдених всере-
дині класичної парадигми позицій.

До сказаного можна додати лише стислу 
цитату з твору одного мислителя, якому вда-
лося найвиразніше висловити філософські 

орієнтири сучасної йому епохи, в якій всі 
згадувані вище тенденції поєдналися в один 
могутній голос: “Краса — річ проста, тоді як 
потворне є чимось екстраординарним, й усі, 
хто мають чуттєву уяву, у своїй хтивості, без 
сумніву, нададуть перевагу екстраординарно-
му перед простим. Краса, свіжість вражають 
лише трохи; потворне й деградація завда-
ють значно сильнішого удару, призводять до 
знач но більшого потрясіння, і, як наслідок, 
до енергійнішого збудження” [див.: 2]. Інши-
ми словами, “індивідуальні прозріння” авто-
ра часто-густо стають заміною божественної 
гармонії, а складність — стає синонімом май-
стерності. А що, як не механічне збудження, є 
сьогодні головною метою творчості, що гала-
сує нам з усіх динаміків автомобільних при-
ймачів й накидається з обкладинок глянцевих 
журналів? І з кожним днем засоби, що зумов-
люють таке збудження, стають дедалі потуж-
нішими, тому що побічним ефектом їхнього 
впливу є не лише атрофія духовного первня,  
а й оніміння органів сприйняття.

Саме тому музичне мистецтво в некласич-
ній естетиці із загостреною очевидністю по-
стає як антиномічний феномен. Його сутність 
описується більш адекватно системою анти-
номічних дискурсів. В онтологічному плані 
витвір мистецтва є посередником, і такий по-
середник — самоцінний і специфічний — є 
посередником між Універсумом і людиною, 
яка є органічною часткою Універсуму й одно-
часно — творцем цього посередника, який на-
діляє його онтологічним статусом.

Таким чином, некласична естетика робить 
сутнісні корективи до розуміння феномену й 
категорії “музичне мистецтво”. Тенденція ви-
ведення мистецтва з традиційного для ново-
європейської культури контексту “витончених 
мистецтв” активно реалізується на початку 
ХХІ ст., хоча й у іншій площині, ніж та, яка 
вбачалася минулого століття.

Підсумовуючи сказане, можемо зробити 
висновок, що в просторі сучасної науки музи-
кознавство “естетизується”, виокремлюючи з 
себе музичну естетику, а остання, своєю чер-
гою, породжує як “своє інше” (Геґель) особ-
ливу галузь гуманітаристики та спеціальну 
дисципліну — музичну культурологію. 



ТЕОРІЯ  ТА  ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИ

42

 На сучасному етапі формування та роз-
витку парадигми вищої музичної освіти ак-
туалізується реалізація міждисциплінарних 
комплексів, у яких найскладніші — соціокуль- 
турні — мають методологічно вибудовуватися 
із залученням цілої низки галузевих дисциплін 
сучасного гуманітарного знання. Системний 
підхід дає змогу встановити та продуктивно 
розвинути зв’язки між усіма локусами знань 
про феномен людської культури.

У сучасній культурі надзвичайно зросла 
роль інтеграційних процесів. Активно впли-
вають одна на одну й проникають одна в одну 
політична, філософська, моральна, наукова, 
художня свідомість. Закономірно досліджен-
ня в галузі мистецтва виходять за межі вузь-
ких “цехових” рамок, вбираючи в себе ши-
року ідеологічну проблематику. Це потребує 
нового науково-теоретичного синтезу. Надати 
підходи до нього здатні перш за все теорія 
культури і естетика. Тому праці навіть з окре-
мих, конкретних питань історії та теорії мис-
тецтва сьогодні настільки виразно виявляють 
культурологічну, естетико-філософську спря-
мованість. 

Актуальність музично-культурологічного 
знання зумовлена сучасною когнітивною си-
туацією, на якій позначився принцип відмови 
від сталих парадигм і стереотипів в галузях 
традиційного музикознавства. Визначальною 
рисою сучасної музично-естетичної рефлек-
сії стала спрямованість на широкі культуро-
логічні обґрунтування, які виходять за рамки 
традиційних методів теорії музики та мисте-
цтвознавства. Традиційно європейське розу-
міння музики сформувалось у межах мисте-
цтвознавства — музичної естетики, теорії та 
історії музики, музичної етнографії в остан-
ніх десятиріччях і було доповнене музично-
теоретичними рефлексіями нових наукових 
дисциплін — порівняльного музикознавства, 
музичної антропології та музичної культу-
рології. Тому сучасні музично-теоретичні 
науки у свій предметний зміст та методоло-
гічний інструментарій активно залучають 
філософсько-культурологічну компоненту. З 
іншого боку, методологічне “зрощення” музи-
кознавчого та філософсько-культурологічного 
інструментарію як важливої ознаки музичної 

культурології стало можливим завдяки тен-
денції сучасної філософсько-дослідницької 
думки звертатись до позараціональних спосо-
бів буття людини в світі, серед яких музика 
посідає важливе місце. 

Музикознавство дедалі більше інтегруєть-
ся із суміжними мистецтвознавчими та гума-
нітарними науками, залучає загальноестетич-
ну проблематику та методологію й у такому 
міждисциплінарному синтезі виокремлюєть-
ся у самостійну галузь соціокультурного зна-
ння — музичну культурологію. Таким чином, 
музична культурологія як окрема галузь гума-
нітарного знання науково-методологічно та 
предметно-дисциплінарно зумовлена такими 
чинниками:

• музика, безперечно, є важливим чинни-музика, безперечно, є важливим чинни-
ком об’єктивізації культурної самосвідомості 
епохи, але теоретично-музикознавчі концепти 
майже не мають “зворотного” перекладу на 
загальнозначущу мову культури (професійно-
музикознавча рефлексія узагальнює складні в 
технічному плані знання, які не можуть аси-
мілюватись у гуманітарний епістемологічний 
комплекс);

• методологія музичної культурології уза-методологія музичної культурології уза-
гальнює концептуальні засоби, які дають 
змогу ефективно зіставляти музичну форму 
і об’єктивно-раціональний зміст соціально-
значущої рефлексії носіїв культури — компо-
зитора, виконавця, слухача, споживача музики.

Пошук нових методологічних засад му-
зично-теоретичного знання спонукає зверну-
тись до метатеорії музики, в межах якої музи-
ка розглядається як загальнокультурне явище 
у контексті культурно-історичного процесу 
розвитку суспільства. 

Музика як невіддільна частина духовної 
культури в методологічній площині музичної 
культурології постає системою з певним со-
ціальним контекстом, в якому поєднуються 
музичні твори, процес творчої діяльності, со-
ціальні інститути.

Інтеграція музично-теоретичного знання 
втілюється у завданнях музичної культуро-
логії, в яких актуалізується спрямованість на 
фундаментальні дослідження ключових для 
мистецтва філософсько-естетичних та культу-
рологічних категорій, їх логіко-семантичний 
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Культурологічне теоретизування творчої 
еліти як об’єкта формування художньо-освіт-
нього простору є актуальним в теорії та прак-
тиці культури. Адже художня культура — це 
творча діяльність не тільки теперішніх по-
колінь, а й успадковані способи і форми ху-
дожньої діяльності, вироблені попередніми 
поколіннями, засвоєні сучасниками художні 
цінності, способи й засоби сприйняття творів 
мистецтва (зокрема збереження, поширення, 
репродукція, пропаганда, а також художня 
освіта й методи дослідження мистецтва).

Відтак художня культура — це не тільки ху-
дожнє виробництво (творчість), а й збережен-
ня, поширення, споживання й освоєння ство-
реного. Її центральною ланкою є мистецтво, 
що є, з одного боку, продуктом творчості —  
конкретним здобутком, а з іншого — сукуп-
ністю накопичених суспільством цінностей.  
Це предметно-речовий фонд художньої куль-
тури, наприклад, предмети декоративно-при-
кладного мистецтва; картини живопису, ство-
рені художником; музика, втілена в нотних 
знаках і видана в збірниках; літературні твори 

зміст, класифікації, вивчення аспектів і рівнів 
функціонування.

Не бажаючи завершувати короткий огляд 
цієї складної теми на такій “науково-раціо-
нальній” ноті, адже вона стосується музики, 
“знати яку — це означає знати смисл й боже-
ственну впорядкованість речей” (Гермес Трис-
мегіст), ми хочемо нагадати, що обраний кут 
зору нагадує погляд подорожнього на околиці 
з вершини гори. 

Ми розуміємо, що розглянуті факти — це 
лише трель в тій великій мелодії, яку Творець 
виконує на колісній лірі часу, чиї початок і 
розв’язка полягають у абсолютній доскона-
лості, а окремі рухи якої ми, люди, невмілі 
слухачі, почасти сприймаємо за цілісне тво-
ріння, й розпочинаємо чи то радісно аплоду-
вати, чи то обурено освистувати не до ладу, 
щоразу ніяковіючи й розпочинаючи прислу-
хатися знову.
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Анотація. У статті здійснено спробу теоретично-
го осмислення творчої еліти як об’єкта формування 
художньо-освітнього простору. Аналізуються різні  
наукові підходи щодо визначення поняття “творчість” 
та деякі аспекти теорії еліт.
Ключові слова: художня творчість, теорії еліт, еліта, 
творча еліта, художньо-освітній простір.
Аннотация. Осуществлена попытка теоретического 
осмысления творческой элиты как объекта формирова-
ния художественно-образовательного пространства, 
рассмотрены различные подходы к определению поня-

тия “творчество” и некоторые аспекты теории элит.
Ключевые слова: художественное творчество, теории 
элит, элита, творческая элита, художественно-обра-
зовательное пространство.
Summary. In the article is given a shot theoretical compre-
hension of creative elite as an object of forming of artistic-
educational space. Different scientific approaches in rela-
tion to determination of notion are analysed “creation” and 
some aspects of theory of elites.
Key  words: art creation, theories of elites, elite, creative 
elite, artistic-educational space.
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у вигляді книги тощо. Але продукт творчості 
може бути й у формі акту діяльності — безпо-
середньо виконання, що є переважною части-
ною народної художньої культури. Створення 
предметів мистецтва, їх виконання є процесом 
художньої творчості, що становить систему 
художньої культури. 

Із соціологічного погляду мистецтво варто 
розглядати як накопичені суспільством ху-
дожні цінності, що є сукупністю знань, норм, 
зразків, ідей, поглядів, смислів, опредмечених 
людиною. У цьому сенсі воно є компонентом 
не тільки художньої, а й частиною всієї куль-
тури суспільства. 

Мистецтво як предмет, сукупність кон-
кретних здобутків і накопичених художніх 
цінностей перетворюється на справжню цін-
ність лише через поширення і сприйняття 
його людьми. Окремий художник або народ 
у процесі творчості створюють мистецький 
витвір, але щоб він став надбанням суспіль-
ства — окремої особистості, соціальної групи 
або спільності — потрібне його поширення 
серед інших людей, здатних адекватно його 
сприймати, інтерпретувати й оцінювати. Саме 
ці процеси, пов’язані зі споживанням, освоєн-
ням, становлять головну діяльнісну ланку ху-
дожньої культури.

Провідною, визначальною характеристи-
кою художньої творчості та її відмінністю від 
художньої культури як складової цієї твор-
чості є поняття “творчість”. Воно належить 
до категорій, які не надаються до однознач-
ної дефініції, тому що відображає феномени, 
які існують і в матеріальній, і духовній сфе-
рах. Одним з найпоширеніших є визначення 
творчості як передосвітньої діяльності. Біль-
шість радянських вчених дотримувалися по-
гляду на творчість як на діяльність людини, 
що перетворює природний і соціальний світ 
відповідно до мети і потреб людини та люд-
ства на основі об’єктивних законів дійсності 
(А. Г. Спіркін). Отже, осмислення творчості 
як підґрунтя сучасного художньо-освітнього 
простору в контексті формування творчої елі-
ти і є метою даної наукової розвідки. 

Завданнями статті є такі: здійснити тео-
ретичне обґрунтування творчості, розкрити 
зміст теорії еліти та творчої еліти зокрема.

Теоретичне  обґрунтування  проблеми. 
Я. Пономарьов зазначає, що “творчість приро-
ди і творчість людини” — це лише різні сфе-
ри творчості, що, безперечно, мають спільні 
генетичні корені. У такому разі варто визна-
ти, що творчість властива природі (і неживій, 
й живій до виникнення людини), й людині, й 
суспільству. Творчість — необхідна передумо-
ва розвитку матерії, утворення її нових форм, 
разом з виникненням яких змінюються і самі 
форми творчості. Творчість людини лише 
одна з таких форм [6, 16].

Отже, Я. Пономарьов формулює “гіпотезу, 
відповідно до якої творчість у найширшому 
розумінні є механізмом розвитку, взаємодією, 
що веде до розвитку” [6, 17]. Подібну думку 
висловлює і Г. Свят: “Дедалі більше утверджу-
ється гіпотеза, відповідно до якої творчість є 
механізмом продуктивного розвитку, руху від 
нижчого до вищого, що дає змогу розгляда-
ти творчу діяльність людини як вищий про-
яв певного загального закону матеріального 
світу” [8]. Із цих висловлювань зрозуміло, що 
творчість виходить за межі людської діяль-
ності й розглядається як механізм розвитку і 
саморозвитку матерії.

Загальноприйнятим і класичним є розумін-
ня творчості у вузькому значенні як людської 
діяльності, внаслідок якої з’являється щось 
нове, що характеризується: а) абсолютною 
новизною, оригінальністю і значущістю для 
всього суспільства і людства (вищий рівень); 
б) елементами новизни, важливими для колек-
тиву або регіону, що припускає використання 
наявного досвіду й розширення сфери його 
застосування (середній рівень); в) новизною і 
значущістю лише для самої особистості, що 
в процесі творчості самореалізується і само-
вдосконалюється (нижчий рівень) (Л. Н. Ко-
ган, Ф. І. Прокоф’єв та ін.).

Розуміння творчості як новизни і перетво-
рення навколишньої дійсності має експансіо-
ністське спрямування, що найвиразніше ре-
алізувалося в підкоренні природи людиною, 
що прагне до самоактуалізації через самови-
раження, самореалізацію, самоствердження 
в різних сферах і видах діяльності. У такому 
розумінні засадничою метою й головним сен-
сом творчості для суб’єкта стає прагнення 
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залишити свій слід: “Важливо дати собі адек-
ватне вираження, накинути себе світові —  
накласти на дійсність власну Міру Всіх Ре-
чей” [1, 125].

В останньому десятилітті концепції твор-
чості набувають нових відтінків і нюансів. 
Вихід науки за межі марксистсько-ленінської 
методології як єдино правильної підсилює за-
требуваність праць низки представників ідеа-
лістичної філософії, серед яких особливою 
популярністю користується екзистенціальна 
концепція творчості М. Бердяєва, пов’язана з 
розумінням трансцендентності. Творчий акт 
він розглядає як можливість людини вийти 
за межі реального, матеріального, “примусо-
во даного” буття до “світу іншого”, вільного 
від “маси”, проясненого і перетвореного — як 
вихід за межі об’єктивованого світу в світ не-
досяжний (ноуменальний). Творчість пред-
ставлена вченим як розкриття ноуменального 
світу для особистості, переведення вищого 
духу у внутрішній план (суб’єктивація), потім 
“екстеріоризація — відчуження духу від само-
го себе”, втілення його у створених продуктах 
(об’єктивація) [2, 64]. Творчість він трактує як 
екстатичний процес, а не результат: “Повто-
рюю, що під творчістю я розумію не створен-
ня культурних продуктів, а переживання і під-
несення всієї людської істоти, спрямованої до 
іншого, вищого життя, до іншого буття” [3]. 
Дослідник найбільше цінує самий творчий 
акт як внутрішній стан екстазу і одержимості, 
що дає можливість вийти в інший світ. Вод-
ночас, на думку Бердяєва, художня творчість 
найкраще розкриває сутність творчого акту, 
тому що навіть у художньому ставленні вже 
відкривається інший світ [4].

Особливістю ХХ ст. є не лише розширен-
ня художньо-освітнього простору, а й ви-
окремлення художньої освіти як безумовно-
го чинника розвитку творчої особистості та 
суспільства. Зміст художньої освіти упродовж 
минулого століття визначався суспільним за-
мовленням, а відтак — був пов’язаний із сус-
пільними трансформаціями. Зростання част-
ки освічених, творчих особистостей стало 
своєрідним феноменом пожвавлення націо-
нально-художнього руху, політичної актив-
ності українства та чинником цивілізаційного 

утвердження державної незалежності Украї-
ни наприкінці ХХ ст. З огляду на формування 
нової художньо-освітньої парадигми особли-
вої актуальності набуває вивчення питань, 
пов’язаних із творчою елітою, що й зумовлює 
необхідність аналізу наукових напрямів теорії 
еліт, процесу формування нової художньо-
освітньої парадигми в межах мистецтвознав-
чих, культурологічних досліджень як головної 
детермінанти художньо-освітнього процесу, а 
також висвітлення її змістовно-структур ного 
наповнення.

Освічена людина завжди мала вищу осо-
бисту цінність, ніж неосвічена. Цю особли-
вість помітив ще давньогрецький мислитель 
Геракліт, який, не боячись звинувачень у поділі 
людей на інтелектуально “вищих” і “нижчих”, 
проголошував: “Для мене один вартий десяти 
тисяч, якщо він кращий”. “Китайський ман-
дарин, — писав соціолог Ф. Знанецький, —  
викликав поклоніння простолюдина не так 
тим, що він був мандарином, а передусім тому, 
що він був освіченою людиною на противагу 
неосвіченій юрбі” [10, 232–233].

Справжнім аристократом, стверджував 
Х. Ортеґа-і-Гассет, є не той, хто отримав цей 
титул у спадок чи має певний обсяг знань, а 
той, хто ці знання повсякчас удосконалює 
і, що надзвичайно важливо, реалізує на ко-
ристь суспільства. Тож кожне суспільство, за 
Х. Ортеґа-і-Гассетом, завжди є динамічною 
єдністю двох чинників: “меншини” і “маси” 
[11, 39]. До “меншини” належать окремі люди 
або групи, які мають відповідну кваліфікацію 
і певний соціальний статус.

Теорія еліт, одним із засновників якої є 
італієць Г. Моска, досить давно стала пріори-
тетним напрямом зарубіжних досліджень. Ще 
1884 р. Г. Моска у праці “Теорія управління 
і парламентське правління” зазначав, що “в 
будь-який час і в будь-якому місці все те, що 
в управлінні є здійсненням влади і містить у 
собі вказівки і відповідальність, є завжди ком-
петенцією особливого класу, елементи якого 
можуть дійсно змінюватися так чи інакше 
залежно від специфіки конкретного століття 
і країни; проте, як би цей клас не будувався, 
формується він завжди як незначна меншість 
порівняно з масою людей, якими вони керу-
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ють” [12]. Г. Моска засновується на тому, що, 
як у малорозвинених суспільствах, так і най-
цивілізованіших, є два класи: меншість (яка 
керує) та більшість (якою керують). Мен-
шість, за визначенням Г. Моски, відрізняється 
від більшості наявністю певних властивостей, 
що надають їм матеріальну, інтелектуальну 
або моральну перевагу; вони повинні мати 
саме ті риси, що надзвичайно цінуються і ма-
ють вагу в тому суспільстві, де вони живуть. 
Г. Моска визначає також три способи, за допо-
могою яких панівна група досягає зміцнення 
своїх позицій і оновлюється: успадкування, 
вибір, кооперація. Він зазначає, що, з одно-
го боку, панівна меншість прагне успадкува-
ти свою владу, а з іншого — завжди існують 
нові сили, що приходять їй на зміну. Залежно 
від чергового домінування відбувається або 
консервація еліти, або її оновлення. Першу 
тенденцію вчений називає аристократичною, 
другу — демократичною. Жодна з них не 
може перемогти абсолютно, бо, з одного боку, 
ідеї та умови існування людських асоціацій 
ніколи не бувають сталими, а з іншого — діти 
завжди успадковують ті чи ті засоби, контакти 
й переваги у вихованні, що допомогли їхнім 
батькам стати панівною меншістю.

На противагу цим двом тенденціям сус-
пільного життя, що спорадично змінюють 
одна одну, на думку Г. Моски, й існує суспіль-
ство, в якому підтримується рівновага між 
обома тенденціями, що ґрунтується на певній 
стабільності панівного класу, який не пови-
нен підлягати суттєвим, кардинальним змінам 
у кожному наступному поколінні, але водно-
час до нього постійно проникають елементи 
нижчого класу за умови дотримання віднос-
ної рівноваги в цьому поновленні.

Політолог В. Парето, співвітчизник Г. Мос-
ки, виклав свою теорію еліт у праці “Трактат 
загальної соціології” [13], поділивши суспіль-
ство на дві страти. Людське суспільство, на 
думку вченого, неоднорідне, й індивіди від-
різняються фізично, морально та інтелекту-
ально. Сукупність груп індивідів, які діють з 
високою ефективністю у будь-якій сфері, він 
назвав елітою, розуміючи її як людей, най-
кращих з будь-якого погляду. Крім поняття 
“еліта” (classe eletta), або “обраний клас”, до-

слідник також використовує поняття “вища 
страта”, сутність якого полягає у визначенні 
різних груп еліт. Так, у вищій страті вчений ви-
різняє аристократію і панівну групу. Перша —  
це певне об’єднання сімей, члени яких мають 
необхідні риси, що дають підстави відноси-
ти їх до еліти; друга — це група людей, яка 
має фактичну владу в межах панівної еліти. 
Нижча страта — це решта людей (за винятком 
еліт), незалежно від того, панівні вони чи ні.

Вартує уваги відкритий В. Парето закон 
циркуляції еліт, згідно з яким панівна еліта  
завжди перебуває в стані повільної та постій-
ної трансформації. Попередня еліта також 
відроджується, оскільки звільняється від тих 
членів, котрі повністю дегенерували. 

Подальший розвиток теорія еліт одержа-
ла в працях німецьких учених Р. Міхельса 
та К. Махнейма. Значний внесок у розвиток 
теорії еліт зробив американський дослідник 
О. Тоффлер, вважаючи, що сила лідера поля-
гає передусім не в його надмірній наполегли-
вості, а в здатності прислухатися до інших; не 
в його пробивній силі, а в здатності до твор-
чої уяви; не в манії величі, а у визнанні обме-
женої природи людства в цьому новому світі  
[9, 321]. Можливо, зауважує О. Тоффлер, ліде-
ри завтрашнього дня матимуть справу з більш 
децентралізованим і розподіленим суспіль-
ством — воно буде навіть більш диверсифіко-
ваним, ніж теперішнє. Вони вже не зможуть 
бути всім для всіх людей, бо малоймовірно, 
щоб одна людина була б уособленням усіх 
необхідних рис. Отже, лідерство, можливо, 
буде більш ситуативним, колегіальним і узго-
дженим [9].

На думку австрійського політолога Л. Гум-
пловича в природі людського існування за-
кладено здатність об’єднуватися в групи і 
утворювати спілки, яку він називає явищем 
сунгенізму [7]. Розвиваючи цю думку, україн-
ський політолог В. Старосольський зазначав, 
що, на підставі поділу людських суспільств 
на спільність та спілку й визначенні нації як 
спільноти, класи в умовах панування чужої 
держави і в момент загострення суспільної бо-
ротьби можуть перетворюватися із спілок на 
спільноти, особливо тоді, коли вони є носіями 
національної свідомості. В. Потульницький, 
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погоджуючись з цим підходом, констатує, що 
згадане явище повною мірою проявилося в іс-
торії України, в контексті якої визначилися со-
ціальні групи і верстви як носії національної 
етнічної свідомості [7].

В. Гюго писав: “Є люди — воістину оке-
ани. Ці хвилі, припливи та відпливи, жахливі 
коливання, голоси всіх подувів, вся непро-
глядна чорнота і вся прозорість, рослинні тов-
щі відхланей, оманливі хмари серед ураганів, 
запінені орли, прекрасні сходження світил, 
віддзеркалені якимсь незнаним заворушен-
ням мільйонів світляних вершин — непевних 
гребенів самої незміреності, великі перебіжні 
блискавки, що ніби когось вичікують, огроми 
всіх ридань, давно сподівані страхіття, ночі, 
що їх роздер звіриний рик, безумство, шал, 
терзання, стромовини, загибель кораблів, зітк-
нення морських армад, людські і божествен-
ні громи, скривавлені провалля; а згодом —  
погідність, мир і яснота, святочна радість, бі-
лизна вітрил, рибальські судна, співи серед 
прибою, чудові гавані, вся глибочезна бла-
кить води і неба, благодійна терпкість, гірко-
та, котра несе здоров’я світові, сіль, без якої 
все погнило б; лють і впокорення, все у єди-
ному, неждане в непорушному, безкрає диво 
невичерпно-мінливої одноманітності, рівної 
після потрясінь, пекло і рай одвічно розбуя-
лого безмежжя — все це може в собі ховати 
людський дух; тоді він зветься генієм, тоді це 
Есхіл, тоді це Ісайя, тоді це Ювенал, тоді це 
Данте, тоді це Мікеланджело, тоді це Шек-
спір, і зазирнути в глибини їх душ — те саме, 
що споглядати океан” [5, 188–189]. В. Гюго 
зазначає, що в людського духу є вершина, що 
зветься ідеалом. “Творець спускається до іде-
алу, людина — підноситься. Кожного століття 
троє або четверо геніїв одважуються на таке 
сходження. Людські очі стежать за ними з зем-
ного подолу. А вони здіймаються на гірські 
верховини, повиті хмарами. Потім зникають і 
з’являються знову. Їхній похід спостерігають 
допитливі зорі. А вони обходять провалля: 
необачний крок, можливо, потішив би декого 
з глядачів. Їхня путь триває. Ось вони вже ви-
соко, дуже й дуже далеко; тепер видно лише 
якісь чорні цятки. Які вони малі! — мовить 
юрба. Але це велетні. Вони йдуть. Дорога важ-

ка. Стрімчаки не так легко здолати. На кожно-
му кроці — перешкода, на кожному кроці —  
пастка. Стає дедалі холодніше. Доводиться 
вирубати щаблі у кризі і йти по них, здіймати-
ся сходинками людської злоби. Бурі лютують, 
проте ці одержимі йдуть. Стає важко дихати. 
Навколо — дедалі глибші прірви. Дехто вже 
впав. Так! Інші зупиняються і повертають на-
зад. Налягає найтяжча змора. Наймужніші 
йдуть далі; ті, кому це роковано, подвоюють 
зусилля. Лавини обрушуються з-під їхніх ніг 
і мало не затягують у свої провалля; їхня сла- 
ва — зрадлива. Орли придивляються, блискав-
ки приміряються до прибульців; урагани ста-
ють ще дужчими. Дарма, вони не схитні у сво-
єму завзятті. Вони сходять ще вище. Той, хто 
досягає вершини, — це геній” [5, 188–189]. 

Принагідно зазначимо, що могутні суспіль-
ні сили сучасності — демократія та індустрі-
алізм — виникли також у надрах творчої мен-
шості. Те, що розвиток цивілізацій є заслугою 
творчих індивідів або творчих меншин, має 
своєю передумовою те, що нетворча біль-
шість залишається позаду, аж поки першопро-
хідці винайдуть спосіб підтягти ар’єргард до 
власних, далеко просунутих уперед позицій. 
Проблема, як спонукати нетворчу більшість 
відгукнутися на заклик творчої меншості, має 
дві можливі альтернативи: одну — практичну, 
другу — ідеальну; або маса має пережити той 
самий досвід, що сприяв перетворенню твор-
чих індивідів, або вона повинна наслідувати 
його зовнішні ознаки, інакше кажучи, вдатися 
до мімезису. На практиці друга альтернатива 
є єдино можливою для всього людства, крім 
незначної меншості. Мімезис — це найкорот-
ший шлях, яким народні маси можуть іти за 
своїми творчими провідниками.

Спочатку творчі особистості переходять 
від діяльності до екстазу, а потім — від екс-
тазу знову до діяльності вже в новій, значно 
вищій площині. Це можна визначити як відхід 
і — повернення. Відхід дає особистості усві-
домити свої внутрішні сили, які могли б зали-
шитися непробудженими, якби вона на певний 
час не звільнилася від своїх суспільних тенет. 
Такий відхід може бути добровільним, а може 
й спричинятися обставинами, незалежними 
від її волі; але в обох випадках відхід стає 
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приводом, а то й необхідною передумовою 
для творчого оновлення особистості. Варто 
зазначити, що слабкість мімезису полягає в 
тому, що це механічна реакція на зовнішнє по-
дразнення, а отже, виконувана дія є такою, що 
ніколи не могла б бути здійснена виконавцем 
за власною ініціативою. Відтак дія мімезису 
не самовизначається, й надійною гарантією 
її реалізації є кристалізація цієї здатності у 
звичці або звичаї саме так, як воно насправді 
відбувається в примітивних суспільствах.

Отже, можемо зробити такий висновок. 
Особливість творчості зумовлена специфі-
кою художньо-освітнього простору. Худож-
ня творчість — це вид творчості, що прони-
зує всі сфери людського світостановлення, 
це творення суб’єктом самого себе. Художня 
цінність цього становлення формується через 
індивідуальне переживання загальнозначу-
щого, торкаючись внутрішньої суперечли-
вості людської душі, розуму, напружуючи їх у 

діалогічних зв’язках із світом, втілюючи про-
блемність суб’єктивного досвіду здійснювати 
перехід від хаосу до свободи. 

Художня творчість відкриває і розгортає 
нові аспекти, параметри, грані людської жит-
тєтворчості, сприяючи становленню вищої 
раціональності буття. Отже, художня твор-
чість має універсальний характер, пронизує 
всі сфери людської життєдіяльності, потребу-
ючи докладення всіх зусиль.

Крім того, відображаючи творчу сутність 
людського буття в усій складності й супе-
речливості осягнення і здійснення, художня 
творчість сприяє відшукуванню шляхів досяг-
нення достатності людського буття, сприяючи 
перегуку теперішнього з минулим і майбутнім 
через зв’язок традиційності та інноваційності. 
Саме тому вона забезпечує утвердження лю-
дини в світі як цілісної особистості, а також 
вільний вияв її творчості за законами краси як 
перетворення життя.
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ВОЛОДИМИР  ЛИЧКОВАХ.  УНІВЕРСАЛІЗМ  І  РЕГІОНІКА  В  СУЧАСНІЙ  ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Актуальність теми. Становлення сучас-
ної етнокультурології відбувається в умовах 
двох суперечливих тенденцій цивілізаційного 
розвитку: глобалізації та трайболізації. Якщо 
глобалізація пов’язана з формуванням плане-
тарної, ноосферної, урбаністичної цілісності 
людства, то трайболізація (дослівно “племін-
не подрібнення”) означає рух до етнонаціо-
нальної ідентичності, аж до етнічного парти-
куляризму й автаркії. На думку італійського 
арт-критика, фундатора трансавангарду проф. 
А. Б. Оліви, “трайболізація є відповіддю в 
ключі селянських цивілізацій тієї мікротери-
торії, до якої належить те або те плем’я, і по-
шук тотожності здійснюється через відступ, 
через право крові до визначення розбіжнос-
тей” [8, 3]. Подібні погляди на головне ет-
нокультурне протиріччя сучасної цивілізації 
висловлене й у “Зеленій книзі” А. Каддафі, де 
аналізуються альтернативні моделі розвит ку 
суспільства, зокрема, т. зв. третя світова тео-
рія; у польському збірнику матеріалів конфе-
ренції “Слов’янські народи стосовно глобалі-
зації” [див.: 7], де запропоновано холістичну 
ідею “глокалізації” світу.

Ступінь  розробленості  проблеми. До 
вирішення цих та інших проблем співвідно-
шення мегацивілізації й етнічних культур, 
дослідження культурогенезу й сучасного ста-
ну культур окремих суперетносів, етносів і 
субетносів покликана сучасна етнокультуро-
логія. Вона поєднує філософське, космоло-
гічне осмислення культурної проблематики 
появи й існування етносів (напр., Л. Гумільов) 
з аналізом культурних ситуацій історичного 
життя національних спільнот, як на “авто-
хтонному”, так і “діаспорному” рівні (напр., 
А. Кримський). Ідеї етнокультурології дістали 
філософсько-методологічне обґрунтування в 
працях Г. Сколімовського (США), В. Клюк-
сена (Німеччина), Д. Ворнера (Швейцарія), 
А. Стельмаховського, С. Козака (Польща), 
В. Жидкова, М. Ковалькової, В. Поліщука (Ро-
сія), В. Горського, В. Данилейка, С. Кримсько-
го, М. Поповича, В. Скуратівського (Україна) 
і багатьох інших дослідників національно-
культурної спадщини, особливо в зв’язку із 
сучасними процесами етнонаціональної іден-
тифікації, що охопила увесь світ.

Як відповідь на виклик часу в ситуації 
“роst” (постколоніалізм, посттоталітаризм, 
пострадянський простір, постмодерн тощо) 
з’явилася навіть метафілософія універсаліз-
му, що поширюється, зокрема, й на етнокуль-
турологію в контексті холістичної парадигми 
єдності різноманітного, ідей діалогу, компле-
ментарності, толерантності, “прикордоння” 
етнокультур. Засновником і провідним теоре-
тиком цього вчення є професор Варшавсько-
го університету Януш Кучинський [див.: 10]. 
Відбулися Всесвітній і три Європейські кон-
греси з універсалізму, учасником яких був ав-
тор цієї статті [див., напр.: 4]. 

Мета дослідження — розкрити співвід-
ношення універсалізму і регіоніки як одного 
із засадничих принципів філософії етнокуль-
тури, що становить підґрунтя сучасної етно-
культурології та народознавства.

Виклад  основного  матеріалу. У мета-
філософії універсалізму стверджується ідея 
А. Бергсона про “Filouniversale” — здатність 
сприймати речі цілісно, у повному обсязі їх-
ніх рис, кольорів, у всій складності форми і 
змісту. В універсалізмі досягається цілісне, 
холістичне, “інтегральне” світовідношення, 
на якому засновано будь-яку культурну пара-
дигму.

Рух універсалізму консолідується з ді-
яльністю ООН, ЮНЕСКО, Римського клубу 
й інших міжнародних організацій, здатних 
уплинути на майбутнє людства. Сучасний 
світ розглядають як постмодерне суспільство, 
покликане перебороти недоліки соціального 
й національного протиставлення, на шляхах 
конвергенції підійти до нового світоустрою. 
Суспільство, засноване на ідеях універса-
лізму, уявляють “міжкласовим”, “міжнаціо-
нальним”, “міжрелігійним”. Його розуміють 
як Глобальну Солідарність Людських Істот у  
Союзі з Природою. У холістичній парадигмі 
універсалізму людство осмислює себе Люди-
ною (М. Епштейн), досягає планетарної само-
свідомості, збагаченої духовною співтворчіс-
тю націй і народів.

Уже засноване Міжнародне наукове сус-
пільство універсалізму, до якого належать 
національні відділення багатьох країн світу. 
Видається Всесвітня бібліотека універсаліз-
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му, щокварталу виходить теоретичний жур-
нал “Діалог і Універсалізм”. Універсалісти 
фоку сують свою увагу на таких напрямах 
суспільної й гуманітарної думки, що пошире-
ні в національних і етнічних культурах як “за-
гальнолюдські” (наприклад, співвідношення 
універсалістської макроетики та етноетики). 
Будівництво кращого майбутнього людства 
починається з грандіозного інтелектуального 
процесу, творчого проекту солідарності, вза-
єморозуміння і співробітництва всіх націй і 
народів планети.

Філософія універсалізму пов’язана з так 
званою глобалістикою — науковими теорія-
ми, що мають планетарний масштаб і значен-
ня (від космізму й екофілософії до фемінізму 
й етнокультурології). Універсалізм підносить-
ся до рівня метафілософії, спрямованої на 
інтеграцію наук і гуманістики, на міждисци-
плінарну наукову кооперацію. Засновуючись 
на холістичній ідеї універсальності буття, 
суспільства та особистості, складається уні-
версалістська філософія історії, культури, ан-
тропології, етики, бізнесу. Відтак досягається 
гармонія теорії й практики, уніфікація науко-
вих, культурних і освітньо-етичних вимірів, 
взаємодія представників науки і громадянсько-
го суспільства. Найновіші приклади практич-
ного втілення ідей універсалізму — Болон- 
ський процес у системі вищої освіти Європи 
і світу, поява т. зв. єврорегіонів, зокрема, й на 
Чернігівщині.

У центрі уваги метатеорії універсалізму 
перебувають і етнокультурологічні проблеми, 
що потребують сучасних підходів у збережен-
ні культурної спадщини народів і налагоджен-
ні діалогу культур, а саме:

• співвідношення модернізму і постмодер-співвідношення модернізму і постмодер-
нізму, етнічних традицій та інновацій у кон-
тексті історії, культури і мистецтва;

• побудова “універсального”, “відкритого”, 
правового суспільства на засадах ідей спра-
ведливості, міжнародного права, культурного 
співробітництва народів;

• інтеграція наук, культур і релігій у пер-інтеграція наук, культур і релігій у пер-
спективі нового синтезу (синкретизму) духов-
ності; 

• творення глобальної, планетарного масш-творення глобальної, планетарного масш-
табу культури людства на підставі діалогу ет-

нонаціональних культур (подолання етнічного 
партикуляризму, автаркії та нарцисизму);

• вироблення нової методології етнокуль-вироблення нової методології етнокуль-
турології на засадах екогуманізму, етноети-
ки, національних моделей універсалізму. Це 
є можливим тому, що, незважаючи на етно-
національні й релігійні розбіжності, людство 
дедалі більше усвідомлює себе одним плане-
тарним організмом. 

Водночас універсалізм не є тотожним кос-
мополітизму і має свої специфікації в етно-
культурних і релігійних моделях способу жит-
тя, філософії, мистецтва, освіти. Притаманне 
це передовсім тим регіонам і етносам (супер-
етносам), які перебувають на “стику”, “пору-
біжжі” культур (зокрема, слов’янських). Саме 
тут, на “кордонах” національних культур, і 
відбувається, за М. Бахтіним, їхня “зустріч” 
і “діалог”, здійснюється загальнолюдська 
функція інтеграції народів, геополітично-
го Заходу і Сходу, Півночі і Півдня. Саме в 
культурному “полілозі” нації досягають ро-
зуміння своєї ідентичності, віднаходячи в по-
ліфонії духовного космосу своє неповторне 
й унікальне місце (унікальне виявляється че-
рез універсальне, як і навпаки). Виникнення 
і розвиток суперетносів, багатонаціональних 
спільнот людей доводить цивілізаційну зако-
номірність і перспективність інтеграційних 
процесів у світовому контексті універсалізму. 
Адже антитеза універсалізмові — національ-
не і культурне відчуження, чи то етнічний 
партикуляризм, або духовна автаркія нації, її 
самообмеженість, нарцисизм, провінційність. 
Останні долаються через діалектику націо-
нального та універсального, де цивілізаційні 
крайнощі опосередковуються через етнокуль-
турну спільність суперетносів, “діалог” та 
“полілог” між ними.

Наприклад, духовно-релігійна ідея сло-
в’янської інтеграції (від Товариства об’єдна-
них слов’ян і Кирило-Мефодіївського брат-
ства до І Всеслов’янського конгресу 1848 р. в 
Празі) має численні витоки і прояви в укра-
їнському, російському, польському, чеському 
тощо родовому бутті й свідомості. Ще М. Бер-
дяєв зазначав, що “загальнослов’янська са-
мосвідомість” містить кілька культурно-істо-
ричних і релігійних типів, і за обсягом вона 
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є ширшою, аніж будь-яке етноцентричне сло-
в’янофільство (зокрема і т. зв. месіанізм).

“Весною народів” назвали ще в середині 
ХІХ ст. пробудження національної самосвідо-
мості багатьох європейських народів, націо-
нально-визвольний рух в імперських супер- 
державах. В авангарді “весняного” відро-
дження Європи були численні слов’янські 
народи, що належали до різних імперських 
державних утворень, до того ж не завжди 
слов’янських (Австро-Угорщина, Османська 
Туреччина). Слов’янство дедалі більше усві-
домлювало свою етнокультурну окреміш-
ність, своє особливе місце і непов торну роль 
в європейській цивілізації. Здавна народи 
Центральної і Східної Європи були цивіліза-
ційним місцем “зустрічі” й “діалогу” Заходу 
і Сходу, римсько-католицької та візан тійсько-
православної моделі європейських куль-
тур. Під впливом “весни народів” виникають 
проекти національного ренесансу, потужний 
слов’янофільський рух, різноманітні концеп-
ції панславізму та слов’янського федералізму 
(конфедерації).

Зокрема, на Україні ще 180 років тому 
утворилося Товариство об’єднаних слов’ян 
(до речі, за участю декабристів-чернігівців), 
згодом — славнозвісне Кирило-Мефодіївське 
братство. Тарас Шевченко, Пантелеймон Ку-
ліш, Микола Костомаров та інші українські 
мислителі закликали слов’ян до волі, до етно-
національного самовизначення і зближення, 
щоб “потекли в одне море слов’янськії ріки”, 
“щоб усі слов’яни стали добрими братами”. 

Ідеї українських “братчиків” були суго-
лосними ідеям історичної, релігійної, мовної 
та літературної взаємності слов’ян, що ви-
сунули в Чехії та Словаччині Ф. Палацький, 
П. Шафарик, Я. Коллар, а пізніше — російські 
слов’янофіли, А. Міцкевич і А. Гуровський в 
Польщі тощо. З 1846 р. у багатьох краях Цен-
тральної та Східної Європи виникають “ма-
тиці” — культурно-просвітницькі товариства 
етнонаціонального і загальнослов’янського 
духовного спрямування. Вони з’являються се-
ред сербів, чехів, хорватів, лужичан, нарешті 
у Львові — Українська матиця.

На Україні становлення ідей слов’янського 
духовного універсалізму відбилося у творчос-

ті багатьох українських поетів ХІХ ст. Напри-
клад, у Бориса Грінченка: 

Друзі кохані! Ми будемо жити
В спілці із людьми-братами:
Бо ми великої людськості діти, —
Згода хай буде між нами!

Поєднання універсалістського світогляду  
та християнського “миролюбія” із національ-
но-державною ідеєю спостерігаємо у Володи-
мира Жаботинського: “Ми одностайно мріємо 
про ті часи, коли всі люди будуть братами один 
одному…”, але для цього необхідні “право й 
можливість бути і залишатися самим собою і 
голосно називатися своїм національним ім’ям: 
лише за цієї умови здійсненне справжнє брат-
ство…” [9, 9].

З огляду на це найважливіше місце в су-
часній етнокультурології посідає регіоніка, 
що, втім, не суперечить універсалізмові, а є 
його передумовою, бо універсальне виявля-
ється через транскультурний діалог, компле-
ментарність, різноманіття регіонального. Уні-
версалізм звертається до ідей децентралізації, 
плюралізму, маргінальності, регіональності 
культурних ситуацій у постмодерному світі, 
намагаючись перебороти їхню роз’єднаність і 
конфронтацію. А регіоніка в етнокультуроло-
гії вивчає “мультиверсум”, синтез, прикордон-
ня культур в їхньому реальному, живому стані, 
на рівні конкретно-унікального, культурно-
історичного й геокультурного хронотопу. 
Універсалізм і регіоніка — це полярні й вза-
ємододатні категорії теорії цивілізаційного 
розвитку, дослідження етно- і культурогенезу, 
міжнаціональних і міжцивілізаційних відно-
син. Варто зауважити, що “загальнолюдські” 
і “глобальні” проблеми найчастіше фокусу-
ються в регіонах (Чорнобиль), а маргінальні 
події часом набувають планетарного значення 
(“гарячі точки”).

Отже, регіоніку можна визначити як комп-
лекс учень про регіональні виміри людського 
буття. Пошукові обрії регіоніки простягають-
ся від природно-ландшафтних і соціально-
історичних до сучасних економічних і куль-
турних умов життєдіяльності народу на 
субетнічному рівні, у межах певного краю. 
Для України, наприклад, розподіл на регіони 
зумовлений як географічно (ландшафтним  
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типом місцевості), так і історично (найдав-
нішим розселенням племен і племінних со-
юзів у процесі етногенезу), а також адміні- 
стративно (процесом “державотворення” —  
державного будівництва). Чимале значення 
в регіоналізації етнокультурного буття мали 
й матимуть прикордонні зв’язки, характер 
транскордонних відносин з найближчими 
сусідами (для України — Росія, Білорусь, 
Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Ту-
реччина). З іншого боку, незважаючи на всю 
субкультурну розмаїтість України як “країни 
колишніх окраїн” (Богдан Осадчук), україн-
ський народ об’єднує єдиний культурогенез, 
розвиток етноментальності, мови, фольклору, 
традицій, “соборності” багатонаціонального, 
поліетнічного існування. Українську культу-
ру іноді називають навіть “крейсуючою”, ма-
ючи на увазі її геокультурний та історичний 
рух між Заходом і Сходом, слов’янськими і 
тюркськими елементами. Культурогенез і роз-
виток етноментальності в Україні перейняті 
величезним масивом цінностей багатьох сві-
тових культур: скіфсько-сарматської, мусуль-
манської, юдейської, античної, візантійської, 
західноєвропейської, польської, російської. І в 
цьому її суть і життєва сила, тому що “культу-
ра живе на кордонах” (М. Бахтін). Регіональні 
й субетнічні особливості української культу-
ри становлять різні транскультурні взаємодії: 
російсько-українські, польсько-українські, сло-
в’янсько-тюркські (українсько-турецькі, укра- 
їнсько-татарські), слов’янсько-іранські, східно- 
і південнослов’янські, слов’янсько-індоарій-
ські. Зокрема, багато уваги дослідженню 
тюркського впливу, особливо в кримському 
регіоні, приділяли відомі українські етнокуль-
турологи П. Куліш і А. Кримський. Сьогодні 
відроджується інтерес до етнічної культури 
кримських татар, до етногенезу і релігійних 
особливостей невеликого тюркського народу 
караїмів.

Регіоніка в етнологічному, історичному 
й економічному вимірах повинна розкрити 
субетнічну неповторність і самобутність со-
ціального життя краю, його особливу при-
четність до становлення й розвитку єдиної 
державної нації. У культурологічному аспекті 
регіоніка може бути репрезентована як своє-

рідна “культурографія” регіону з її специфіч-
ною “духовною метафізикою” і “духовною ет-
нографією” (термінологія Фосильйона). У цих  
вимірах регіоніка і стає складовою частиною 
етнокультурології, або культурологічною ре-
гіонікою [6, 58–62].

Як можливо побудувати концептуальні 
моделі культурологічної регіоніки і навіть 
“естетики регіону”? Уявляється, що цей роз-
діл етнокультурології може бути побудований 
не тільки на загальнометодологічних, універ-
сальних наукових засадах, а й за допомогою 
специфічної, етнокультурологічної катего-
ріальної системи. Адже вже за визначенням 
будь-яка регіоніка повинна містити в собі 
національно-іманентні, “етноонтологічні” по-
няття й образи, що імпліцитно існують в ет-
номентальності, в духовній метафізиці, або, 
говорячи постнекласичною мовою, в енерго-
інформаційному просторі регіону.

Концептуальні моделі культурологічної 
регіоніки можуть інтегрувати в собі поняття й 
категорії, дослідницькі підходи та принципи, 
поєднані з універсаліями й архетипами певної 
етноментальності [див., напр., 3]:

1. Універсальні категорії українського сві- Універсальні категорії українського сві-Універсальні категорії українського сві-
товідношення і менталітету: “софійність”, 
“кордоцентризм”, “антеїзм”, “екофільність”, 
“панестетизм”, “калокагатійність” та інші, 
розроблені в працях В. Мазепи, С. Кримсько-
го, В. Горського, В. Табачковського, В. Мала-
хова, Л. Левчук. Розбудова поняттєво-катего- 
ріального апарату сучасної “філософії етно-
культури” (В. Личковах).

2. Розуміння українського світовідношення 
як “святовідношення”, що поєднує святкове і 
сакральне з екологічним і побутовим. Аналіз 
естетики “святовідношення” в народному та 
професійному мистецтві окремих регіонів 
України. 

3. Провідні поняття і принципи етнокульту- Провідні поняття і принципи етнокульту-Провідні поняття і принципи етнокульту-
ри, особливо її фольклорної складової. Аналіз 
основних міфологічних і фольклорних моти-
вів в історії традиційного і сучасного мисте-
цтва в його субетнічних вимірах. Дослідження 
ментально-естетичного простору елітарної та 
масової культури крізь призму фольклоризму, 
примітивізму, неоміфології, неонаївізму, на-
ціональної форми як світогляду та художньої 
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націології взагалі (роботи О. Петрової, Д. Ру-
сина, М. Маричевського, Г. Міщенка та ін.).

4. Етнонаціональна і регіональна інтер- Етнонаціональна і регіональна інтер-Етнонаціональна і регіональна інтер-
претація таких архетипів, як “дім”, “поле”, 
“храм”, “земля” і “небо”, які є фундаменталь-
ними в онтології “тут-буття” М. Гайдеґґера, 
репрезентуючи екзистенціальну феноменоло-
гію як життя і роздуми на “польовій дорозі”, 
на путівці. Етнокультурологічне розуміння 
феноменології “життєвого світу” нації через 
екзистенціали “просторовості”, “часовості”, 
“емоційності”, “тілесності”, які формують 
хронотопи етнокультури.

5. Духовно-світоглядне і художньо-есте-
тичне наповнення таких традиційних україн-
ських понять, як “обійстя”, “хутір”, “дивовиж-
жя”, “дивосвіт”, “дивосад”, “парсуна” тощо 
[2]. Філософсько-естетична розбудова, примі-
ром, поняття “хутора” як категорії української 
етнокультурології в розумінні Пантелеймона 
Куліша (“хутірна філософія”, “хутірна по-
езія”) та сучасних мистецтвознавців і мистців 
(напр., журнали “Образотворче мистецтво”, 
“Art-Line”, “Дивосад”).

6. Засадничі принципи енергоінформацій- Засадничі принципи енергоінформацій-Засадничі принципи енергоінформацій-
ної естетики (еніоестетики) в їх регіональному, 
етнокультурному вимірі. Що стосується сіве-
рянської еніоестетики, то вона постає як дов-
женківська естетика “Зачарованої Десни”, з її 
напівмістичною замріяністю і романтичним 
символізмом [5]. Дослідження енергоінформа-
ційних зв’язків між давньослов’янськими ар-
хетипами, візантійським стилем, українським  
бароко та необароко початку й кінця ХХ ст.

7. Аналіз і творче використання поняттєво-
категоріального інструментарію (тезаурусу) 
у творах видатних представників культури, 
естетики й мистецтва певного регіону. На-
приклад, для етнокультурної регіоніки Черні-
гівського краю — це творча спадщина Лаза-
ря Барановича, Іоанна Максимовича, Іоанна 
Величковського, Пантелеймона Куліша, Ми-
хайла Коцюбинського, Михайла Жука, Павла 
Тичини, Івана Кочерги, Олександра Довженка 
та інших сіверянських геніїв українського на-
роду.

Висновки. Єдність універсалізму і регіоні-
ки в сучасній етнокультурології корелює з ме-
тодологічними пошуками французької “Шко-
ли анналів” на теренах історичної психології 
і психології народів, з роботами М. Бердяєва і 
М. Грушевського в галузі етнології. Взаємодо-
датність двох зазначених підходів пов’язана з 
постмодерністською спрямованістю на децен-
тралізацію культурографічної проблематики 
через її регіоналізм і поліцентризм. Запропо-
нована методологія етнокультурологічних по-
шуків, сподіваюсь, слугуватиме і подоланню 
загрозливих для сучасної культури тенденцій 
її однобічної “глобалізації” чи трайболіза-
ції. Сучасна етнокультурологія покликана 
розвивати ідеї філософського дослідження 
“фізіогноміки”, “психології” та “еніології” 
культурної душі народів, їх неповторного 
етнонаціонального і субетнічного буття-в-
культурі. Перспективним є конституювання 
новітнього напряму етнокультурології й наро-
дознавства — філософії етнокуль тури [1].
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Актуальність  статті.  Розкрити есте-
тико-психологічний зміст поняття “сугестія”, 
з’ясувати його суть, роль і значення у проце-
сі художньої творчості, визначити спільне й 
відмінне сугестії поетичної й наукової — зав-
дання, надзвичайно важливе для сучасного 
дослідника художньої творчості. Протягом 
ХХ ст. в Україні й усій радянській естетиці 
проблемі сугестії та сугестивного впливу тво-
ру мистецтва на суб’єкт сприйняття неправо-
мірно не було приділено жодної уваги.

Ступінь розробленості. Першим і остан-
нім дослідником унікального з погляду теорії 
художньої творчості явища сугестії був і за-
лишається в Україні Іван Франко. Природі ж 
креативного процесу як синтезу дії інтелекту-
ально-раціональних й інтуїтивно-позасвідо-
мих складових, що живлять своїм потенціалом 
сугестивне підґрунтя творчості, присвячено 
статті та монографії Вілена Горського, Оксани 
Забужко, Лариси Левчук, Володимира Мазе-
пи, Олени Оніщенко, Соломії Павличко.

Проте, як вже зазначено, не всі ідеї першо-
рядного значення в українській естетиці на-
лежною мірою опрацьовані й усвідомлені. І 
це за умови, що більшість із них залишаються 
актуальними для сучасної науки до сьогод-
ні. Саме сугестія як естетико-психологічний 
феномен найменш студійована і, як наслідок, 
найменшою мірою поцінована естетиками, 
мистецтвознавцями, психологами творчості, 
культурологами. 

Новизна. Тому в статті ставимо за мету 

бодай частково заповнити прогалини в озна-
ченій проблематиці й установити принципові 
відмінності поетичної сугестії — об’єкта ес-
тетичного аналізу й сугестології — науки про 
навіювання та надзапам’ятовування. Певного 
етимологічного уточнення потребуватиме й 
власне поняття “сугестія”. Його виникнення, 
впровадження в науковий обіг і подальша кон-
цептуалізація в межах естетики, психології й 
теорії художньої творчості так само станови-
тиме предмет нашого дослідження.

Отож термін “сугестія” почав уживатися з 
кінця ХV ст. у зв’язку зі специфічними для се-
редньовіччя інтересом та осторогою щодо гіп-
нотичних явищ (походить від лат. suggestio —  
навіювання, натяк; рос. еквівалент “внуше-
ние” — від давньослов. “въи уши”: вносить в 
уши) й означав процес прищеплення психіч-
ній сфері людини сторонньої ідеї або певного 
вольового рішення у вигляді думок, емоцій, 
актів, станів поза її “Я”, так би мовити, “з чор-
ного ходу психіки”. Згідно з даними “Кратко-
го оксфордского словаря” (1933), дієслово “to 
suggest” у ХVІ ст. дослівно означало “підбу-
рювати” чи “спокушати до зла”. (За тих часів 
усе негідне в людині та її діях розглядалося 
як вплив диявола та пов’язувалося з поняття-
ми про чаклунство й нечисту силу). Навіть на 
сторінках Біблії слово “навіювання” зустрі-
чається 12 разів, але тут воно тлумачиться як 
процес програмування, що може здійснюва-
тися саме з конструктивних, доброчинних 
намірів.

Ірина Вернудіна

ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУГЕСТІЇ   
ЯК ФЕНОМЕНУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Анотація. Здійснено аналіз естетико-психологічного 
змісту поняття “сугестія”, встановлено роль та зна-
чення цього феномену у процесі художньої творчості.
Ключові слова: художня творчість, сугестія, поетична 
сугестія, емоції, пам’ять, уява.

Аннотация. Осуществлен анализ эстетико-психологи-
ческого смысла понятия“суггестия”, установлены роль 
и значение данного феномена в процессе художествен-
ного творчества.

Ключевые слова: художественное творчество, суггес-
тия, поэтическая суггестия, эмоции, память, вообра-
жение.

Summary. The article deals with the aesthetical and psy-
chological content of the notion “suggestion”. Additionally 
it touches upon the function and significance of this pheno-
menon in the process of artistic activities.
Key words: artistic activities, suggestion, poetical sugges-
tion, emotions, memory, imagination.
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Сугестивність — термін англійської есте-
тики, що застосувала до поетичних здобутків 
епітет “suggestive” (сугестивний) і також тлу-
мачила його як навіювання, натяк, підказуван-
ня. У Росії цей термін з’явився в науковому 
обігу завдяки роботам з історичної поетики 
О. Веселовського, який вважав, що історія по-
етичних образів, мотивів, сюжетів, формул 
являє собою мінливе їх чергування: то вми-
рання, то відродження з побутуванням дея-
ких з них до того часу, доки вони не стануть 
мертвими і раптом знову оживуть, покликані 
поетичним запитом, вимогою часу. “…Вими-
рають або забуваються, до черги, ті форму-
ли, образи, сюжети, які тепер нічого нам не 
підказують, не відповідають на нашу вимогу 
образної ідеалізації; утримуються в пам’яті 
й оновлюються ті, котрих сугестивність пов-
ніша й різноманітніша і тримається довше; 
відповідність наших вимог з повнотою сугес-
тивності утворює звичку, впевненість у тому, 
що те, а не щось інше, слугує справжнім ви-
раженням наших смаків, наших поетичних 
прагнень, і ми називаємо ці сюжети й образи 
поетичними” [2]. Якщо ці образи й сюжети, 
епітети й порівняння, мотиви й формули зму-
шують інтенсивно працювати уяву читача, ви-
кликають яскраві емоційні переживання, роз-
кривають нове світорозуміння або оновлюють 
старе, то ці образи — сугестивні. Зрозуміло, 
для кожного, залежно від його розумового 
розвитку, особистого досвіду й здатності мно-
жити та зчитувати викликані образом асоці-
ації, сугестивний вплив поетичного тексту  
буває різним. 

М. Бехтерев вважав, що сугестивність (на- 
віюваність) є явищем, що властиве всім і кож-
ному. Воно глибоко закорінене в природі люди-
ни і базується на прямому та опосередковано-
му впливі слова та інших навіяних психічних 
імпульсах на хід мисленнєвих процесів, на дії 
та вчинки, а також на всі інші численні фізіо-
логічні та психічні функції організму. Ступінь 
сприйнятливості до сугестії є суб’єктивною 
характеристикою індивіда, що залежить від 
ситуаційних та особистісних факторів: психо-
емоційного статусу, стану здоров’я, віку, статі, 
професії, соціального становища, розумового 
рівня, вольової сфери, життєвого досвіду і 

навіть середовища людини в момент сприй-
няття. Уява становить головний механізм су-
гестивної дії, оскільки уява — це психічний 
процес створення нового у формі образу, уяв-
лення або ідеї. Тож взаємозв’язок подібних 
об’єктів або явищ, коли зміна стану одно-
го з них позначається (через зовнішній або 
внутрішній вплив) на змінах у стані іншого  
і дає можливість зрозуміти механізм дії сугес-
тії. (На дії цього закону ґрунтуються гіпноз, 
транс, прийоми магічних дій. По-іншому його 
називають також законом навіювання).

У сучасній медицині під навіюванням розу-
міють сприйняття інформації реципієнтом без 
критичної її оцінки, що імперативно впливає 
на перебіг нервово-психічних процесів. На-
віюванням можуть викликатися відчуття, уяв-
лення, емоційні стани й вольові спонукання, 
а також здійснюватися вплив на вегетативні 
функції без активної співучасті особистості, 
без логічної переробки нею того, що сприй-
мається. Подібного ефекту (т. зв. рефлекс на-
слідування) досягають завдяки інформації як 
від органів чуття, так і на підставі інформації, 
що міститься у словах. Тому навіювання, на 
відміну від переконання, проникає у психічну 
сферу людини без активної розумової діяль-
ності та уваги, занурюючись безпосередньо, 
практично без переробки та закріплюючись 
тут, як і будь-який інший чинник пасивного 
сприйняття. Навіювання та переконання тим 
і відрізняються, що якщо останнє неминуче 
супроводжується верифікаційним аналізом, 
то навіювання потрапляє у свідомість поза 
мозковими та верифікаційними аналітичними 
центрами.

Під таким навіюванням мають на увазі 
трансляцію інформації з впровадженням ідей, 
що містяться у ній без можливості будь-якої 
критичної оцінки та логічної переробки запро-
понованого об’єктом впливу. Це безпосереднє 
вливання в психіку людини ідеї, почуття, емо-
ції у слові, інтонації, жестах поза її активним 
впливом і критичним ставленням. Про справ-
жнє навіювання може йтися лише тоді, коли 
його реалізація за звичайних обставин нара-
жається на спротив та зазнає критики. У про-
цесі здійснення навіювання всі трансльовані 
ідеї сприймаються та виконуються “наосліп” 
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завдяки затримці у психіці людини всіх про-
тилежних тенденцій.

Суб’єктивне переживання сугестій часто 
виявляється за своїми ознаками більш реаль-
ним, ніж звичайна уява. На щастя, сугестії 
такого роду успішні лише стосовно невеликої 
кількості вразливих суб’єктів. Загальновідомі 
факти глибоко деструктивної навіюваності  
невротиків, які через особливості свого сприй-
няття виявляли ознаки девіантної поведінки. 
Так, актів вандалізму зазнали такі твори жи-
вопису, як “Даная” Рембрандта, “Іван Грозний 
та його син Іван“ І. Рєпіна. 

Зауважимо при цьому, що непропорційно 
велику кількість тих, що значною мірою під-
даються гіпнозу, спостерігають також серед 
людей з розвиненою фантазією й визначними 
творчими здібностями.

У сучасному розумінні поняття “сугестія” 
означає такий вплив на психіку особистості, 
який призводить до появи у людини, поза її 
волею та свідомістю, певного стану, почуття, 
ставлення або навіть здійснення вчинку, без- 
посередньо не зумовлених попередньо прий-
нятими нею нормами, правилами та принципа-
ми діяльності. У звичайному стані свідомості 
людина сприймає дійсність такою, якою вона 
є, або, точніше, і це суттєво — такою, якою 
її сприймають органи чуття людини — зір, 
слух, смак, нюх, дотик. В особливому стані 
зміненої свідомості, змодельованому під час 
або внаслідок процесу сугестії (сугестивного 
впливу), людина здатна сприймати те, що на 
теперішній час не існує насправді. 

Сугестія є одним із компонентів людського 
спілкування, специфічним видом комунікації, 
що найбільшою мірою (з погляду естетики, 
філософії та психології) виявляється саме в 
художній творчості. На цьому психологічно-
му феномені ґрунтуються художня література, 
живопис, музика, театрально-сценічна діяль-
ність, значною мірою — кіномистецтво. Яви-
ща сугестії й сугестивного процесу пов’язані 
з актами навіювання, впливу на психіку реци-
пієнта того чи того твору мистецтва й тих об-
разів, за допомогою яких митець втілив свою 
фантазію, висловив свої почуття у відповідній 
художній формі/концепції. У процесі сугес-
тивного впливу автор твору опосередковано 

через художні образи “розпалює” уяву реци-
пієнта, і зміст інформації, що передається, до-
сягає в його мозку стану чуттєвої реальності. 

Сугестія — одна із значущих категорій й 
естетики символізму (особливо в його захід-
ноєвропейській редакції). Один із теорети-
ків символізму Ш. Морріс уважав сугестію 
більш важливим принципом символістського 
мистецтва, ніж виразність. Він запропонував 
власне визначення сугестії: “це мова відповід-
ностей, спорідненості душі й природи. Вона 
не прагне передати образ предмета, вона про-
никає усередину його єства, стає його голо-
сом. Сугестія не може бути безсторонньою, 
вона завжди нова, оскільки в ній полягає та-
ємна, нез’ясована, невимовна суть речей, до 
яких вона доторкається”. Вона одночасно є 
голосом предмета, про який ідеться, і голосом 
душі, до якої звернений твір мистецтва. Вона 
не описує й не називає предмет, але передає 
глибинне відчуття його, концентровано ви-
являє “споконвічний взаємозв’язок усього з 
усім”; змушує по-новому звучати банальні й 
начебто б давно знайомі, затерті слова. Вона 
користується мовою не рабськи, як повсяк-
денна мова, але творчо; “сугестія звернулася 
до першоджерела будь-якої мови — закону 
відповідності звуку й кольору слів ідеям”, 
тобто інтуїтивно спирається на закони мовної 
синестезії [5, 607].

Бельгійський поет-символіст, критик А. Мо-
кель, наголосивши на тому, що сугестію “з за-
хватом уславлював Шопенгауер”, убачав її го-
ловний зміст у тому, що мистецтво не до кінця 
описує об’єкт зображення, а лише рядом тро-
пів натякає на нього, змушуючи читача доро-
бити, завершити образ у своїй уяві. Саме натяк 
і недомовленість викликають у читача “трепет 
перед бездонністю твору“. Символічний образ 
наче мимоволі навіюється (suggéré) суб’єктові 
сприйняття системою художніх засобів, неяс-
них натяків, прозорих асоціацій, полісемією 
смислових ходів. Е. Верхарн стверджував, що 
символ “не демонстративний, а сугестивний; 
він — ворог усякої випадковості, готового 
факту або деталі; символ — найбільш високе 
й духовне вираження в мистецтві”. Безпосе-
редньо із сугестією пов’язана підвищена си-
нестезичність символічних образів і метафор, 
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коли аромат думки, кольори музичної фрази, 
звучання кольорів або запаху стають предме-
тами особливої уваги поезії [5, 607].

Суголосними є й думки визначного фран-
цузького поета і теоретика естетики ХІХ ст. 
Шарля-П’єра Бодлера. Проголошуючи “реєстр 
тез істинної естетики”, він зазначав: “Увесь 
видимий світ є вмістилище образів і знаків, 
відносна цінність і місце яких у мистецтві по-
винні визначатися уявою… Усі властивості 
людського духу повинні підпорядковуватися 
уяві, котра наполегливо втягує їх у творчий 
процес усі одночасно. …Високопрофесійний 
художник може не бути видатним художником, 
але видатний художник точно є високопрофе-
сійним майстром, тому що всепоглинальна 
уява містить у собі глибоке розуміння всіх за-
собів вираження і прагнення ними опанувати”  
[1, 689]. Митці, що йдуть слідом за своєю твор-
чою уявою, писав Ш.-П. Бодлер, “шукають у 
своєму словнику елементи, що узгоджуються 
з близькою їм концепцією, а потім, майстерно 
поєднуючи їх, надають цим елементам цілком 
новітнє вираження. Ті ж з них, які позбавлені 
уяви, просто копіюють словник” [1, 687].

Варто зазначити також, що в сугестивному 
акті, крім уяви, активно задіяні увага, емоції, 
уявлення та пам’ять.

Увага — це зосередженість свідомості 
людини в певний відтинок часу на конкрет-
них реальних чи ідеальних об’єктах. Актив-
на робота органів чуття — зору, слуху, сма-
ку, нюху і дотику — теж сприяє посиленню 
уваги. Емоції (від лат. emoveo — хвилювати, 
збуджувати) є безпосереднє пристрасне пере-
живання суб’єктом життєвого смислу явищ 
та ситуацій, що породжують інтерес, хвилю-
вання, радість, здивування, горе, страждання, 
гнів, відразу, зневагу, страх, сором, провину, 
тривожність, любов, ворожість тощо. Тож уся 
гама емоційних станів, які людина здатна за-
знавати у реальному житті, може бути викли-
кана через сприйняття нею того чи того твору 
мистецтва. 

Пам’ять — це запам’ятовування, збері-
гання та подальше відтворення людиною ін-
формації про свій життєвий та емпіричний 
досвід. Однак пам’ять не лише “бібліотека” 
пережитого, це ще й потужний механізм, за 

законами якого сугестована інформація зану-
рюється в мозок людини і стає надбанням її 
свідомості та позасвідомого. Підкреслимо, що 
всі вищезгадані процеси — переважно неусві-
домлювані, свідомість отримує лише окремі, 
завершені результати. З поняттям “пам’ять” 
тісно пов’язане поняття “уявлення”. Уявлення 
(зорові, слухові, нюхові, смакові, рухові, так-
тильні) — це образи предметів і явищ, котрі у 
певний момент не сприймаються, проте були 
сприйняті раніше. Усе вище зазначене й спри-
яє досягненню сугестивного ефекту. До того 
ж можливим це стає завдяки суто психологіч-
ним механізмам потужного впливу на емоцій-
ну, почуттєву сферу людини. 

Тому суть і головний секрет творчості по-
лягають не в тому, які речі, явища, ідеї обирає 
поет чи письменник за матеріал для свого тво-
ру, а в тому, як він використає і представить 
їх, які враження він викличе з їх допомогою 
в душі читача. Для художника немає нічого 
не гідного уваги, незалежно від того, є воно 
гарним чи бридким, прикрим чи приємним, 
добрим чи злим, характеристичним чи без-
характерним: усе доступне для творчості, усе 
має право доступу до мистецтва. Найвищою 
метою творчої особистості, а також голов-
ним критерієм оцінювання творчості митця 
і є досягнення реципієнтом того емоційного 
настрою, того душевного стану, в якому пере-
бував автор у хвилини натхнення та роботи 
над твором. Сила впливу поетичної сугестії 
на читача безпосередньо залежить від міри 
обдарованості або навіть геніальності митця, 
глибини й розвиненості насамперед його по-
чуттєвої сфери. 

Ґрунтом, який уможливлює досягнення 
митцем бажаного результату є його власна 
глибока природна сенситивність: надзвичайні 
емоційність і вразливість, емпатичні та катар-
сичні переживання, виключна спостережли-
вість і здатність до вибіркового сприйняття 
дійсності, активна дія свідомих і ще потуж-
ніша дія неусвідомлюваних психічних чин-
ників, фантазія та дієвість образів сновидінь 
тощо. Отже, митець є особливим психічним 
типом, особистістю, якій властиво крізь приз-
му індивідуальності “творити” за допомогою 
художніх/мистецьких образів внутрішній і 
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зовнішній світ в усій багатоманітності мож-
ливих (природних та уявних) вимірів, сугес-
тивно впливаючи при цьому на емоційно-
почуттєвий і ментальний світ читача, слухача 
або глядача. Звертаючись до теоретичної спад- 
щини Ш.-П. Бодлера, який у своїй роботі 
“Філософське мистецтво” прагнув дати від-
повідь на актуальне тоді питання “Що таке 
мистецтво?”, знаходимо слушну думку: “Це 
повна вражаючої сили магія, в якій міститься 
одночасно і об’єкт, і суб’єкт, іншими словами, 
зовнішній стосовно митця світ і сам митець”  
[1, 750].

Зауважимо, що поняття сугестії допомогло 
свого часу й Іванові Франку не лише з’ясувати 
підвалини творчого процесу від первинних 
імпульсів у душі митця до втілення їх у ху-
дожніх образах, а й встановити невидимий, 
майже спонтанний, проте надзвичайно важли-
вий зв’язок між автором твору і реципієнтом. 
Естетик вважав, що “хоча читач, слідкуючи 
за поетом, і не розмірковує, куди веде його 
поет, а тільки відчуває поодинокі імпульси 
його слова, то все-таки він і не спостережеть-
ся, як, прочитавши ті рядки, почується влас-
не в такім настрої, в якім був поет, складаю-
чи їх, або яким хотів поет його мати” [7, 92]. 
Об’єктивний процес співтворчості, наявність 
того самого зворотного зв’язку, що забезпечує 
й зумовлює “магію” творчості, її позасвідо-
мий вплив на психоемоційну сферу людини, є 
необхідною умовою успішної реалізації мис-
тецького задуму. Зрозуміло, що тільки найта-
лановитішим вдається передати свої почуття 
засобами поетично-художнього мислення/
мовлення, а отже — досягти сугестії.

Нарівні з можливістю самовираження й 
саморозгортання особистості у процесі кре-
ативної діяльності явище сугестії набуває 
й значення вагомої, глибинної спонуки до 
творчості. У цьому, на нашу думку, й полягає 
значущість і змістове навантаження естетико-
психологічного феномену сугестії, його при-
рода і суть. Саме Іванові Франку вже 1898 р. 
вдалося виокремити цю першорядну особли-
вість сугестії. Очевидно, що кожний з мит-
ців — письменників, поетів, композиторів чи 
художників, зазначав український мислитель, 
творить “в тім намірі, щоби піддати, сугестува-

ти другим якісь думки, чуття, виображення...” 
[7, 45]. Звідси: сила дії сугестивного впливу 
визначається, по-перше, глибиною й особли-
востями сприйняття дійсності художником, 
по-друге, його здатністю до накопичення й 
образної трансформації в душі вражень (пе-
реживань), що надійшли із зовнішнього світу, 
по-третє, багатством внутрішніх процесів та 
емоційних станів поета і, що особливо важли-
во, по-четверте, талантом через творення ху-
дожнього (музичного, поетичного) образу вті-
лити набуте у слові, музиці, живописі тощо. 

Акцентуючи свою увагу на поетиці й звер-
таючись до власного творчого досвіду, Фран-
ко констатував: “Поет для доконання сугестії 
мусить розворушити цілу свою духову істоту, 
зворушити своє чуття, напружити свою уяву, 
…щоби пережите могло вилитися в слова, як-
найбільше відповідні дійсному переживанню” 
[7, 46]. Тож поетові необхідно репродуктивно, 
якнайповніше і найінтенсивніше пережити у 
собі ще раз все те, що хоче висловити у по-
етичнім творі, та до того ж у таких словах, які 
найбільш адекватні його почуттям. 

“Ціль поезії є — викликати в душі читате-
ля живі  о б р а з и  тих людей чи речей, котрі 
нам малює поет, і ними будити ті самі чуття, 
які проймали душу самого поета в хвилі, коли 
творив ті образи” [8, 89–90], — писав укра-
їнський дослідник ще 1890 р. Поетичну су-
гестію, що викликає естетичні переживання і 
естетичну насолоду в душі читача чи слухача, 
на думку І. Франка, породжує дія відповідних 
законів асоціації образів та ідей.

У трактаті “Із секретів поетичної творчос-
ті” (1898–1899) І. Франко, енциклопедично 
освічений митець, який володів усіма євро-
пейськими мовами і перекладав чи не з усіх 
мов світу, зазначав, що жодного разу не зу-
стрів спеціального наукового дослідження, 
присвяченого проблемам поетичної сугестії, 
викликаної асоціацією ідей. (А обсяг літерату-
ри, студійованої І. Франком, як ми тепер зна-
ємо напевне, був воістину неосяжним). Тому 
мислитель, усвідомлюючи новизну сформу-
льованих ним питань, особливо наголошу-
вав, що саме в розв’язанні проблем сугестії 
та сугестивного впливу, з’ясуванні законів 
поетичної асоціації ідей у літературній твор-
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чості — ключ до “розшифрування” багатьох 
індивідуальних рис митців різних шкіл і по-
етичних стилів. У зв’язку з цим літературно-
художні твори мають розглядатися як певні 
естетичні побудови, що вже самі собою (а не 
лише завдяки зовнішнім чинникам: матеріалу, 
темі тощо) сприяють виникненню в душі чи-
тача відповідної емоційної, почуттєвої реакції 
та естетичного задоволення. 

Для досягнення творчого акме, уточнював 
І. Франко, митцеві необхідно й суто техніч-
но попрацювати над формою твору, яка б не 
тільки не нівелювала барв безпосередніх пе-
реживань, що хвилюють його, а, навпаки, під-
силювала їх, підносила вище за буденність, 
пробуджувала в душах читачів суголосні дум-
ки, переживання та спомини. Тому важливого 
значення у творчості набуває гармонія, єдність 
почуттєвого, ідейно-емоційного змісту твору 
з його виваженою і досконало виробленою 
формою. Без органічного збалансування цих 
компонентів літературно-художній твір не за-
лишить у душі реципієнта будь-якого сліду, а 
швидше за все — залишить його байдужим. 
Як наслідок, буде порушено сугестивний про-
цес, а співтворчість читача або слухача як  
співучасника творчості автора у процесі функ-
ціонування його художнього твору взагалі 
буде відсутня.

Але на цьому місія поетова не закінчується, 
зазначає далі І. Франко. “Його сугестія мусить, 
проте, зворушити так само внутрішню істоту 
читача, вводячи в неї нове зерно життєвого 
досвіду, нове  п е р е ж и т т я  і рівночасно зці-
плюючи те нове з тим запасом виображень та 
досвідів, які є активні або які дрімають в душі 
читачевій. Сказавши коротко: поет розширює 
зміст нашого внутрішнього “я”, зворушуючи 
його до більшої або меншої глибини” [7, 46]. 
Отже, у процесі поетичної сугестії діють пси-
хічні закони зчеплення та асоціації образів і 
ідей. 

Ще у студії “Наше літературне життя в 1892 
році” (1893) І. Франко зазначав зокрема, що 
“писательська творчість, коли вона має бути 
справді ділом поважним, а не школярською 
забавою, — се така ж поважна студія, як і пра-
ця наукова, тільки безмірно ширша, многосто-
роння і трудна. В праці науковій я можу, а то й 

мушу спеціалізуватися, ограничитися на один 
ряд явищ, на одну тему. Для виконання добро-
го твору літературного треба не тільки щасли-
вої першої думки (вітхнення), не тільки живої 
та пластичної уяви (фантазії), не тільки враз-
ливого та широко розвитого чуття, але надто 
треба ще дуже багато зовсім уже побічних, та 
не менш важливих відомостей” [9, 8–9].

Вважаємо за необхідне наголосити, що в 
усій величезній кількості франкознавчої лі-
тератури, як закордонної, так й української 
діаспори, і, зокрема, в тій її частині, що при-
свячена науково-творчій проблематиці у спад-
щині видатного митця й ученого, ми знайшли 
лише одну розвідку української дослідниці 
Т. С. Мейзерської, де розглянуто явище сугес-
тії в контексті Франкового трактату “Із секре-
тів поетичної творчості”. Аналізуючи зміст 
трактату, дослідниця наголошує: надзвичайно 
важливим є той факт, що тези Франкової по-
етики мають типологічну близькість з доктри-
нами “дхвані” (поетична сугестія) та “раса” 
(емоційне сприйняття, естетичне переживан-
ня), на яких ґрунтуються давньоіндійська та 
індійська (санскритська) поетики. Розробка 
українським теоретиком зазначеного питання 
надзвичайно важлива та самоцінна ще й тому, 
що естетичні ідеї санскритських теоретиків, 
викладені у трактаті кашмірця Анандавард-
хани “Дхваньялока” (“Світло дхвані”, ІХ ст.) і 
трактаті “Натьяшастра” (ІV ст.), автором яко-
го вважають Бхарату, стали надбанням євро-
пейської естетичної думки тільки на початку 
ХХ ст. І сталося це вже після того, як побачила 
світ стаття “Теорія поезії в Індії” відомого ро-
сійського індознавця Ф. Щербатського, який, 
до речі, був приятелем І. Франка ще по семі-
нару професора-славіста В. Ягича [6, 28–29].

Висновки. Стає очевидним, що теоретичні 
розробки Іваном Франком явища сугестії не 
тільки випередили час і вийшли своїм значен-
ням далеко за межі української науки, а й не 
мали тоді аналогій в історії європейської есте-
тики. Відчуваючи певну обмеженість та авто-
ритарність тогочасних нормативних теорій, їх 
невідповідність художній практиці, І. Франко 
для обґрунтування своєї концепції спирався 
на новітні досягнення в розвитку європейської 
художньої думки ХІХ ст. Крім поезій Т. Шев-
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ченка, він звертався до творчої спадщини ба-
гатьох українських та європейських поетів і, 
по суті, уперше на європейському художньо-
му ґрунті створив модель поетики, яка стала 
своєрідним викликом інтерпретаційним по-
етикам Сходу. Водночас поет-учений осмис-
лював художні й наукові тексти в їх цілісній 
структурі, що забезпечувало як організацію 
змісту, так і відповідні засоби їх розкриття. 
І. Франко цілком незалежно, в іншому істо-
ричному часі та в іншому культурному полі 
геніально передбачив відкриття принципово 
нових для Європи категорій естетичного мис-
лення. Таким чином, йому вдалося спрогнозу-
вати провідні тенденції європейської поетики, 
що розвивалися потім і в художній практиці, й 
у риторичних концепціях ХХ ст.

Отже, наприкінці ХІХ ст. в європейській 
естетиці поняття сугестії змістовно й усебіч-
но опрацював саме в Україні Іван Франко. 
Своїми теоретичними працями він як митець 
(поет, письменник, фольклорист) і учений (ес-
тетик, філософ, історик, літературознавець, 
перекладач, критик) утвердив той науковий 
та естетико-художній паритет, що постав на 
початку ХХ ст. в українському літературо-
знавстві як автономне явище. Внаслідок цьо-
го “специфічна спрямованість українських ес-
тетичних розвідок на межі століть мала чітко 
виражені ознаки дискурсу, що був стимульо-
ваний провідними діячами української літера-
тури” [4, 408].

Тому на тлі української та європейської тео-
ретичної спадщини, що дає підстави розгляда-
ти явище сугестії як естетико-психологічний 
феномен, гідна подиву поверховість підходів 
деяких сучасних науковців у цьому питанні. 
Так, приміром, найновіший культурологічний 
словник-довідник за редакцією З. В. Гіптерс 
(2006) містить таке визначення сугестії: “Су-
гестія (лат. навіювання) — навіювання; тут —  
система прискореного навчання, пов’язана з 
гіпнотичним навіюванням” [3]. Але очевид-
но, що в цьому виданні має місце некорект-
на підміна суті поняття “сугестія” поняттям 
“сугестологія”. Уточнимо. Сугестологія —  
наука про застосування навіювання в навчан-
ні, передовсім — іноземних мов та техніці 
швидкого читання, де в основу покладено 
явище гіпермнезії (надзапам’ятовування), що 
виникає при поданні інформації на неусвідом-
люваному рівні великими масивами: в обсязі 
розділу підручника або цілого підручника за 
одне навчальне заняття, тобто у 10–100 разів 
більшої, ніж це можливо під час традиційного 
уроку. 

Отже, наука сугестологія за своєю суттю 
принципово відрізняється від естетичного 
компонента художньої творчості — сугестії. 
Певно, що сумлінному науковцеві слід від-
повідальніше ставитися до базових естетико-
культурологічних понять з метою уникнути 
прикрої й незрозумілої плутанини в їхньому 
тлумаченні.
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ЄВГЕНІЯ  МИРОПОЛЬСЬКА.  “АБСУРДНА  СВІДОМІСТЬ”  У  МИСТЕЦТВІ  ХХ  СТОЛІТТЯ

У сучасний період, позначений немож-
ливістю сховатись від низки деструктивних 
тенденцій, складністю і неоднозначністю по-
літичних та економічних процесів у країні й 
у світі, нагромадженням суперечностей, які 
неможливо пояснити традиційним раціональ-
ним способом, особливої актуальності набу-
ває проблема сенсу буття людини. Виникає 
багато конфліктних ситуацій і в житті суспіль-
ства загалом, і в житті окремої особистості, 
які неможливо збагнути, спираючись тільки 
на раціоналістичні концепції.

Історико-філософський досвід свідчить, 
що спроби створити цілісну концепцію лю-
дини, керуючись лише самою філософською 
теорією, ніколи не виявляються вичерпними. 
Тим часом у своїй сукупності й розгортанні 
такі теорії становлять певний різновид ціліс-
ності. Своєрідний внесок у цю систему зро-
били й абсурдисти, які відобразили трагізм 
світосприйняття людини ХХ ст., трагізм люд-
ського життя, оперуючи, зокрема, життєво-
маргінальними поняттями самотності, відчу-
женості, суму, старості, смерті, неможливості 
бути зрозумілим тощо.

Стан  розробленості. Різні аспекти по-
становки проблеми абсурду в новітній захід-
ній думці, пов’язані з відчуженням людини, 
нереалізованістю її призначення, феноменом 
смисловтрати, було розглянуто у філософ-
ських працях І. Бичка, В. Бичкова, К. Долго-
ва, У. Еко, З. Какабадзе, Є. Коссака, Д. Кука, 
Н. Маньковської, Б. Маркова, Б. Парахонсько-
го, М. Поповича, А. Саті, В. Табачковського, 
Т. Тульчинського, Н. Хамітова та ін.

У контексті обраної теми інтерес станов-
лять дослідження специфіки підходів до проб-
леми особистості в сучасній західній філосо-
фії (Г. Атаманчук, Т. Гуменюк, Р. Данильченко, 
І. Кон, С. Кузнецова, Г. Тавризян та ін.).

Безпосередньо питанням “філософії абсур-
ду” А.Камю присвячено дослідження С. Вели-
ковського, Ю. Давидова, Р. Москвіної, К. Рай-
ди, в яких різнобічно окреслюється її зв’язок 
з європейською гуманістичною традицією та 
кризою засадничих цінностей цієї традиції.

Зв’язок філософсько-естетичних концепцій 
з мистецтвом загалом і сучасною драматургією  
зокрема знайшов відображення у працях Н. Го-
ренкової, А. Гулиги, Ю. Давидова, І. Ізволіної, 
Л. Левчук, О. Семашка, Н. Сергутіної та ін.

Значний внесок у вивчення зв’язку “філо-
софії абсурду” з театральною естетикою здійс- 
нили літературознавці й теоретики мистецтва: 
Л. Андрєєв, Г. Бояджієв, Г. Зверев, Б. Зінгерман,  
О. Свободін, Т. Якимович, Р. Корліс, Юд. Ве-
бер, Дж. Гамільтон-Патерсон, Д. Секстон.

Таким чином, з одного боку, можна кон-
статувати, що на сьогодні вже напрацьовано 
певний теоретичний доробок щодо “філо-
софії абсурду”. З іншого боку, про недостат-
ність уже зробленого свідчить наявність цілої 
низки ще не розв’язаних питань. Так, ще не 
стали об’єктом філософського аналізу такі 
аспекти “філософії абсурду”, як її генеалогія 
та місце в широкому філософському контек-
сті (пор., напр., раціоналізм Нового Часу, ро-
сійську філософію всеєдності, зокрема праці 
Є. Трубецького), мистецьке поле впливу саме  
“ф і л о с о ф і ї  абсурду” тощо. Тому матері-
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алом дослідження обрано драматургічне мис-
тецтво абсурду, зокрема С. Беккета, розгля-
нуте не ізольовано, а в контексті “філософії 
абсурду”. Саме в творчості цього драматурга 
філософеми абсурду виражені найбільш ре-
льєфно і виразно.

Мета статті — з’ясування особистісного 
смислу та естетико-культурологічних імпліка-
цій “філософії абсурду” на базі дослідження її 
впливу на практику театру абсурду.

Виклад основного матеріалу. “Філософія 
абсурду” — це напрям філософії, що розгля-
дає людину в контексті її неминучих стосунків 
із світом, що позбавлений смислу і є ворожим 
людській індивідуальності. Відкриття особис-
тістю своєї загубленості й осмислення цього 
явища  породжує “абсурдну свідомість”, яка 
є нетиповою формою мислення, здатною фік-
сувати абсурд існування завдяки розумінню і 
відчуттю людиною втрати або незнаходження 
себе. Рисами абсурдної свідомості є відчут-
тя самотності, душевної невлаштованості у 
зв’язку з непрозорістю та ефемерністю жит-
тя і разом із тим готовність чинити опір че-
рез сумнів і боротьбу, через покладання сенсу 
життя насамперед в автентичності існування 
людини.

Це зіткнення людини й мовчазного світу 
породжує сумнів, суперечності й запитання, 
у відповідь на які абсурдна свідомість, руй-
нуючи механізм загальних звичок і традицій, 
що нівелюють людину, перетворюють її на 
анонімну одиницю, потребує своєї реалізації, 
надихає індивіда надавати своєму життю фор-
ми й змісту, які б відповідали його інтересам і 
дали змогу жити в світі із своїм достеменним 
Я. Водночас людина трагічно свідома того, що 
досягти цього навряд чи можливо. 

“Філософія абсурду” не поділяє мрійниц-
тва і пропонує людині життя без пошуків зов- 
нішніх значень. Таке життя дуже важке, воно 
пролягає через відчай, пов’язаний із усвідом-
ленням його беззмістовності. Але саме завдя-
ки відчаю, який, на переконання абсурдистів, 
допомагає бачити життя справжнє, а не фаль-
шиве, особа стає вільною, контестантом. Це 
почуття примушує людину підніматися вгору, 
бунтувати й виявляти жагу. Щоправда, свобода 
може бути ображеною, негативною, свободою 

від етики, необхідності рахуватися з іншими 
тощо. Тому в людини має бути точка опертя —  
самостійність, що веде до самоздійснення, 
вчинкового способу буття через збереження 
людської гідності та індивідуальної мораль-
ної рішучості. 

Звернення до “філософії абсурду” за доби 
постмодерну сприяє усвідомленню спадкоєм-
ності європейської гуманістичної думки, кон-
цептуалізації її повторюваних мотивів і засад.

Не належачи до розряду оптимістичних, 
бувши пов’язаною з “важкістю існування”, 
“філософія абсурду” все-таки має позитивний 
ефект. За А. Камю, усвідомивши абсурдність 
світу, пройшовши крізь бунт, свободу і жагу, 
людська свідомість набуває здатності гідно 
сприймати будь-які “сюрпризи життя”; залу-
чена до такого духовного досвіду особистість 
уже ніколи не погодиться бути рабом. 

Через вільний вибір і рішучі дії людина 
сама має і може визначити смисл життя; ніхто 
не має право диктувати смисл іншому.

Використовуючи поняття філософії Ново-
го Часу, що базувалася на таких засадах, як 
сумнів, самосвідомість, стійкість, рішучість, 
гідність і деякі інші, “філософія абсурду” 
трансформувала їх відповідно до проблемати-
ки життя і культури ХХ ст. На тлі раціоналізму 
Нового Часу настанови абсурдистів не є “із-
мами” (тобто цілісною теорією), проте вони, 
незважаючи на їхню первинну непрозорість, 
можуть поєднуватися на досить глибокому 
рівні з моральними мотивами.

Спокій, упевненість і воля, що були бажа-
ною метою Декарта, перебиваються “облич-
чям”, яке дивиться кудись назовні, за межі 
цього поля, відсилаючи нас до Ляйбніца, до 
його теорії можливих світів і монад як ви-
раження світу. Дещо утопічні настанови са-
мозбереження Спінози щодо панування над 
афектами  (не плакати, не ненавидіти, а розу-
міти) трансформуються у панування афектів 
над людиною, її “самоспалення” — в абсур-
дистів.

Витоки “філософії абсурду” — у песиміз-
мі “філософії життя”, проте вирішального 
імпульсу її становленню надав екзистенціа-
лістський аналіз абсурду як ситуації люди-
ни, яка постійно шукає виходу із порожнечі. 
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Вона знає, що світ її не чує, але звертається 
до нього. І хоч пошуки не дають відчутного 
результату, але людина шукає (іноді трагічно, 
іноді комічно), а не пасивно підкоряється об-
ставинам “духу серйозності”. 

Єдиною можливістю зафіксувати свої по-
шуки, на думку Ж.-П. Сартра, А. Камю, є твор-
чість — опис того, що людина бачить і пере-
живає. І “філософія абсурду” стала явищем 
художньої практики, що засвоїла її ідеї через 
образи “абсурдної свідомості”, діалектично 
поєднуючи непоєднуване, взаємовиключне, 
невідповідне одне одному. І хоча філософія і 
література підпорядковані різним формам ар-
гументації [6, 216], все-таки естетика абсурду 
істотно вплинула на композицію і стилістику 
мистецтва ХХ ст., надала імпульсу до створен-
ня цілком своєрідного типу художніх рішень 
ситуації людського буття.

“Філософія абсурду” віднайшла шлях до 
синтезу з іншими галузями культури, особ-
ливо з мистецтвом, передусім завдяки своїй 
здатності втілювати пошуки смислу людсько-
го існування в таких структурних одиницях 
філософської думки, як філософеми. Вони 
репрезентують її істотний зміст у відносно 
самостійній, придатній для образного відтво-
рення формі, постають своєрідним естетич-
ним кодом цієї філософії у художньому творі. 
На противагу усталеним філософським по-
няттям, що зазвичай є непорушними й стійки-
ми, природа філософем не завжди пов’язана з 
фундаментальними раціональними теоретич-
ними методами осягнення дійсності. Їх ідейна 
природа ближча до природи художнього обра-
зу; їх структура рухома й “має вільний харак-
тер творення” [10, 95], тому вони стали важ-
ливими елементами у побудові та розгортанні 
мистецького простору.

У художніх творах значення цих понять 
дещо модифікувалось або актуалізувалось 
у зв’язку з тим, що саме мистецтво абсурду 
порушило ідею універсальності мови мисте-
цтва, поміняло місцями системні знаки. На 
думку В. Бичкова, нонкласика “маніфесту-
вала істотну трансформацію предмета есте-
тики впритул до нульового рівня (анігіляції), 
“відставку” традиційних естетичних кате-
горій і впровадження до “актуальної сфери 

естетичного дискурсу чималої низки понять, 
більшість з яких у класичній естетиці були 
не тільки маргінальними, але часто загалом 
не потрапляли в естетичне поле... Передовсім 
серед них можна вказати на такі, як лабіринт, 
абсурд, жорстокість, повсякденність, ті-
лесність, річ, симулякр, артефакт, еклекти-
ка, жест, інтертекст, реконструкція та ін.”  
[4, 82].

Митці осмислювали і оцінювали дух жит-
тя у всій його складності, доносячи до сучас-
ників і нащадків суть і пошуки свого часу, 
трактуючи “мистецтво як відбиток потоку 
життя і межової ситуації, що обриває його”  
[9, 25]. Ж. Дельоз називав їх “клініцистами 
цивілізації” [5, 284] за те, що вони виокрем-
люють симптоми і ставлять діагноз суспіль-
ству, а Т. Адорно — протестантами, завдяки 
яким виникає “якісно нове” [1, 72], що часто 
називають “негативністю мистецтва” [1, 31].

Радикальним руйнівником художнього ка-
нону вважають теоретики-музиканти заснов-
ника нововіденської композиторської школи 
А. Шонберга. Заперечуючи конвенційну мову 
класичного танцю, притаманних йому особ-
ливостей руху і композиційних взірців, Ай-
седора Дункан протиставила класичній школі 
балету вільний класичний танець, зробивши 
акцент на новій формі презентації хореогра-
фії. Н. Кейє наголошує, що танець Дункан 
“волає до природи й пристрасті; і він прагне, 
може, надто сильно, змінити стереотипізова-
ний рух у напрямі справжнього, що є в душі” 
[11, 78].

У минулому столітті авангардне мистецтво 
часто переростало в абсурдне. З’являються 
фільми, побудовані на темі самотності, від-
чуження, некомунікабельності, непровідності 
смислу.

В ігровій стрічці реж. Ж. Дювів’є “Диявол 
і десять заповідей” Богом (в його ролі знявся 
видатний французький комік Фернандель) ви-
являється божевільний, що втік з психіатрич-
ної лікарні, але стара хвора жінка, яка про це 
не знає і якій “Бог” запропонував повернути 
молодість, рішуче відмовляється знову ста-
ти 20-річною дівчиною, щоб не повторити 
жахливе страдницьке життя, яке випало на її 
долю.
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Особливо виразно репрезентувала абсур-
дистське сприйняття колізій ХХ ст. драматур-
гія абсурду, яку ще називають антидрамою, 
оскільки її типовими ознаками є відсутність 
місця й часу дії, руйнування сюжету і компо-
зиції, ірраціоналізм, екзистенціальний харак-
тер персонажів, абсурдні сюжетні ситуації, 
словесний нонсенс тощо. Один із “китів” цьо-
го напряму Ежен Іонеско однак писав: “Ми — 
я стали показувати світ і життя в їх реальній, 
дійсній, а не пригладженій, не підсолодженій 
парадоксальності. Вірніше, трагічності” [7, 5].

Поняття “театр абсурду” виникло після па-
ризьких постановок творів Е. Іонеско “Голо-
моза співачка” і С. Беккета “Чекаючи на Годо” 
початку 50-х років, на які припадає крайня 
концентрація абсурдистської ідеї — засадни-
чій для усього [2]. Життя в цих творах подане 
як хаотичне нагромадження випадковостей, 
позбавлених сенсу і не підвладних жодним за-
кономірностям. Естетика цього театру перед-
бачала опертя на алегорію, гротеск, фантас-
тику, буфонаду. Конфлікт, який, за законами 
драматургії, має знайти розв’язку, сюжетний 
розвиток, індивідуальна неповторність кож-
ного з персонажів – усе це піддане перегляду. 
П’єси театру абсурду відтворюють почуття 
шоку від відсутності або втрати зрозумілих і 
достеменно визначених систем цінностей, по-
чуття збентеження.

Якщо традиційний класичний театр пере-
носить глядачів у емоційну гармонію, куль-
мінацією якої має бути стан катарсису, то 
театр абсурду виконує зовсім іншу функцію, 
зриваючи маски з пригніченої людської пси-
хіки, долаючи будь-які табу. Театр абсурду — 
це територія, де спостерігаються різні, часто 
алогічні, підходи до життя й різні способи 
його проживання, найчастіше екстремальні. 
Цей театр підлягає одному з ключових понять 
постмодернізму — ризомі, що фіксує тільки 
рухомі лінії: “У неї немає ні початку, ні кінця, 
тільки середина, з якої вона росте і виходить 
за її межі” [8, 27].

І якщо в класичному театрі преференцій-
ною формою вираження є діалог, який, за 
М. Бахтіним, відбувається ще й на фоні незри-
мо присутнього третього, який стоїть над всі-
ма учасниками діалогу [3, 305–306] (в театрі 

цей третій може бути саме глядачем, якого на-
вмисно включають у пошук смислу діалогу), 
то в театрі абсурду (особливо в п’єсах С. Бек-
кета) превалює монолог, а текст, що написа-
ний як діалог є радше послідовністю моноло-
гів, що мають повну автономію, ніж обміном 
реплік. І навпаки, багато монологів є діало-
гічними своєю суттю, діалогами персонажів з 
самими собою, чи зі світом, який вони беруть 
у свідки чи у співрозмовники.

Можна по-різному ставитись до творчості 
С. Беккета — найпослідовнішого втілювача 
та інтерпретатора ідей “філософії абсурду”: 
неплинності часу, нереферентності, сумніву, 
незавершеності тощо; визнавати її чи запере-
чувати, захоплюватись чи спокійно дивитися 
його п’єси. Але, безперечно, цей драматург, 
чия творчість є глибоко суб’єктивною, заслу-
говує на особливу увагу в нинішній момент 
історії нашої вітчизни, тому що проблеми, які 
він порушив і які так завзято приписувалися  
в недавньому минулому вадам капіталістич-
ного ладу, стали нашим буденним життям. 

Драматургія абсурду — це жорсткий реа-
лізм, показ абсолютно реального світу, стану 
напруги людини, яка кинула виклик усім, до-
водячи до свідомості глядачів, що сфера їх-
нього життя і діяльності — це теперішнє, а не 
минуле й майбутнє.

Бунт людської думки проти дійсності, на 
тлі якої життя догоряє негарно й бездарно, 
проти дійсності, яка є розколотою, ворожою і 
незрозумілою, донесений С. Беккетом досить 
чітко. Він довів, що абсурд у драмі — це ін-
телектуальна діяльність, для якої потрібний 
принаймні один гравець, а також певна кіль-
кість предметів чи один предмет, з яким він 
міг би грати.

Засновки драматургії С. Беккета перебува-
ють у суперечності з повсякденним досвідом. 
Він позбавив своїх героїв орієнтирів, підказа-
них здоровим глуздом. Більшості з п’єс С. Бек-
кета важко дібрати раціональне тлумачення. 
Повна відсутність сюжетних перипетій, будь-
якої інтриги, категорична непанорамність, 
відмова мотивувати або зазначати причини, з 
огляду на які персонаж обирає ту або ту лінію 
поведінки, алогізм діалогу (найчастіше це “по-
тік свідомості”, коли персонажі виголошують 
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усе, що їм спаде на думку, не турбуючись про 
розумну ясність своїх слів, завершеність фраз, 
про їхній адресат) — усе це входить у рамки 
театральної естетики С. Беккета. До того ж 
для драматургії абсурду притаманний різно-
манітний арсенал нелінгвістичних засобів ви-
раження модальності: кінетичні, фонаційні та 
сценографічні паралінгвістичні елементи.

Відчуття незавершеності або нескінченнос-
ті, що його викликає беккетівська театральна 
естетика, перетворює текст на лабіринт ав-
торських загадок, потрійних смислів, систему 
кодів і знаків. Цей потенційно нескінченний 
процес нагадує гру, яку можна сприймати ціл-
ком серйозно, можна загалом не сприймати 
й не приймати, а можна самому брати в ній 
участь.

Театральна репрезентація беккетівських 
п’єс може і не знайти солідарного підсвідо-
мого відгуку всього глядацького загалу (цей 
театр недидактичний, він змальовує певну си-
туацію). Але свій внесок у народження стану 
катарсису вона все ж таки робить: глядач або 
читач, замислившись над жорстоким парадок-
сом зображених абсурдних аспектів життя, 
здатний перенести в реальність прагнення по-
долати їх, внести в спільне буття людей част-
ку добра і надії.

Естетика театру абсурду пов’язана з жит-
тям людей, досвідом їхніх переживань, страж-
дань, долями, часто загубленими, з відчуттям, 
що геть усе безглузде та ірраціональне, що 
людина з самого народження перебуває в не-
поясненій і не пояснюваній ситуації.

Предметом драматургічного аналізу С. Бек-
кета стало людське нещастя, локальне буття 
людини, приголомшеної стражданням. І об-
рано для цього, на перший погляд, деструк-
тивну мову, яка, проте, надала можливість 
чинити опір мові “заангажованій”, що руйнує 
відвертість і силу слова, змішуючи істинне й 
симулякр, використовуючи звичні кліше. Дра-
матурги абсурду прагнуть перетягти мову на 
бік людини гідної, вільної, над якою не тяжіє 
тягар штампів у мовленні, а отже, й у почуттях 
і вчинках. Мабуть, саме через ці обставини у 
С. Беккета є низка п’єс, повністю побудованих 
у візуальному аспекті, без слів, з мінімальним 
використанням шумових ефектів і звуків ци-
вілізації. Але й ці візуальні образи, своєрід-
ний паралінгвістичний “сценічний коментар”  
до “філософії абсурду”, багато що можуть 
розповісти про свій час завдяки властивій їм 
конвенційній значущості. 

Висновки. Таким чином, абсурдистська 
драма розрахована на суб’єктність, авторство 
глядача. І за умови задіяності цього чинника 
її умовний, неправдоподібний світ, який, зда-
валося б, є далеким від реальності, впритул 
наближається до життя,  зосереджується на-
вколо культивації гіперреального, що часто 
виявляється крахом реального, а інколи, на-
впаки, висвітлює найтонші відтінки внутріш-
ніх суперечностей існування окремої людини, 
або, подібно до полум’я сірника, випрозорює 
її щонайближче почуття, допомагаючи сучас-
ній людині гідно ставитися до таких ситуацій 
у реальному житті.
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Феноменологічний вектор дослідження 
впроваджено нами паралельно до класичного  
образотворчого аналізу, як сучасний і ефек-
тивний метод пізнання того, що “феноменоло-
гія як наука про феномени свідомості” впер-
ше розглядає “мислення як переживання” і 
“мислення як досвід”, що є симптоматичним 
для створення абстрактного малярства. Оче-
видні паралелі між абстрактним живописом і 
феноменологією зумовлені “однаковим” став-
ленням до існування “предмета”, який в обох 
випадках розглядають у різноманітності засо-
бів існування, поданого у вигляді спогадів або 
уявлення про “предмет”. Це виявляє спорід-
неність інтелектуального й візуального актів 
абстрагування. Процедура абстрагування іс-
торично пов’язується з відкриттями в галузі 
математики.

Після відкриття неевклідової геометрії 
М. Лобачевським 1826 р. у Європі за чверть 
століття самостійно прийшли до ідей “неев-
клідової геометрії” Карл Гаусс, Больяй Янош 
та Бернард Ріман. Очевидний факт, що де-
вальвацією тривимірної об’ємності “нове 
мистецтво” та абстракція зобов’язані слав-
нозвісному мемуару Рімана “Про гіпотези, 
що лежать в основі геометрії” (1854), де до-
водиться існування простору у двох вимірах: 
“безмежного”, але “скінченного”, що, на нашу 
думку, визначило наперед природу походжен-
ня “Чорного квадрата” К. Малевича. Від 1860 
до 1890 року, у період від імпресіонізму до 
неоімпресіонізму, в наукових академічних ко-
лах починає домінувати неокантіанська тео-
рія пізнання методом “критичного аналізу”. 

Перегляду ролі мистецтва в суспільстві були 
присвячені праці неокантіанського середови-
ща межі століть: Конрада Фідлера “Сучасний 
натуралізм і художня істина” (1881), Вільгель-
ма Дільтея “Вступ до наук про дух. Критика 
історичного розуму” (1883), розробка “Філо-
софії життя” Георгом Зіммелем, праці Генріха 
Ріккерта “Вступ до трансцендентальної філо-
софії. Предмет пізнання” (1904) та “Філосо-
фія культури. Трансцендентальний ідеалізм” 
(1910), Вільгельма Воррінгера “Абстракція і 
чуттєве проникнення” (1908) та ін. [1]. Про-
відні філософи, соціологи та естети прого-
лошували, що “враження творця від натури 
важливіше, ніж натура”, тобто духовне вище 
за матеріальне. Такі думки суперечили реаліс-
тичному світогляду й спрямовували у річище 
ідеалізму. Пропонуємо розглянути головні 
постулати неокантіанства, які, на нашу думку, 
безпосередньо вплинули на створення “ново-
го мистецтва” і згодом абстракції. 

Перший постулат неокантіанства прого-
лошував: “Усупереч авторитетним догматам 
метод пізнання має стати критичним”, ми де-
кодуємо його як відмову від попередньої ака-
демічної системи відтворення, де теза “має 
стати критичним” передбачала привнесення у 
реальність свого ставлення до неї, наслідком 
чого ставала нетотожність зображення в при-
роді й на картині. 

Стає модним “академій” не закінчувати: як 
відомо, “батько” абстракціонізму В. Кандін-
ський звернувся до мистецької практики у віці 
30 років, уже маючи диплом юриста. 

За другим постулатом, неокантіанці від-
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мовлялися від характерного для матеріалістів 
“опису побуту”, що призвело до відмови від 
“фотографування” пензлем та сприяло роз-
ширенню тематичного діапазону, визначаючи 
нові міжпланетарні горизонти авангарду. 

За третім постулатом неокантіанців, “піз-
нання не могло вийти за межі каявного досві-
ду” — ось та “пуповина” (термін А. Накова), 
яка прив’язувала мистецтво до Природи. Ху-
дожник отримував право змальовувати приро-
ду по-своєму, але натура залишалася вихідною 
константою творчості. Третій неокантіанський 
постулат “двоїстої дійсності” декларував 
творчий акт як суму очевидної й суб’єктивної 
основ. Цей принцип неокантіанського творен-
ня поширився на п’ятдесятиріччя від 1860 до 
1910 рр. і охопив еволюційні фази розвитку: 
імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, 
кубізм, футуризм, фовізм, експресіонізм, ку-
бофутуризм аж до історичного моменту, коли 
пізнання вийшло за “межі наявного досвіду” 
1910 р. у Кандінського і 1915 р. у Малевича, 
які вперше в історії культури подолали остан-
ній “некантіанський бар’єр” і створили новий, 
не знаний до того досвід неземних цінностей, 
уже ніяк не пов’язаний зі світом земних зако-
номірностей. Останній постулат неокантіан-
ства проголошував, що “досвід — це не сума 
фактів, а творіння розуму”, тобто творчий акт. 
Такий висновок знецінював документальне, 
не пропущене через свідомість фіксування і 
оптимізував творчу унікальність, сприяючи 
розвитку авторського стилю. 

Неокантіантські ідеї 1860-х — 1890-х років 
стали широко відомі у першій чверті ХХ ст. 
Постулат “чистого” досвіду, що висновується 
із практики життя, Сезанн впроваджував на 
підставі емпіричних вражень, і його цікавив 
матеріалізований результат — картина. Ідея 
“чистого” досвіду могла бути витлумачена Ма-
левичем, що починав від Сезанна, з апріорно-
логічного погляду”: що чистий досвід — це 
відсутність досвіду, тобто це нульовий до-
свід — початок відліку нового досвіду. Ідею 
супрематизму Малевич осягнув “не руками”, 
як Сезанн, а вирахував її логічно, бо спочат-
ку його не хвилював результат матеріального 
втілення, а лише ідея. Практикою “внутріш-
нього” супрематизму стала тривимірна ізоме-

трія простору в опері “Перемога над Сонцем” 
(1913). Художник уже тоді виношував ідею су-
прематизму, але знадобились ще півтора року, 
щоб зрозуміти, яким чином матеріалізувати у 
предметний світ свій інтелектуальний нуль. 
Цим пояснюються факти пізніх датувань з на-
звою “супрематизм” на картинах, створених 
до 1915 р.: Малевич ставив дату не історично-
го виконання, а інтелектуального відкриття, 
що було для нього надправдою. 

Проаналізувавши факти еволюції супре-
матизму, ми прийшли до гіпотези, що про-
ект супрематизму сформувався під впливом 
усвідомлення феномену Світла. Б. Лівшиць 
як глядач “Перемоги над Сонцем” описує, що 
в неосвітленому залі Малевич спрямовував 
промінь прожектора на Куб і Кулю, після чого 
вони з’являлися на світ із порожнечі [5, 145]. 
Отже, ми повертаємося до концепції Платона, 
де Світло дає життя предметам. 

На другому етапі супрематизму, в момент 
безпосередньої декларації головного постула-
ту — “Чорного квадрата” (1915), супрематерія 
Малевича контрадиктує світу предметів і при-
мату земної матеріальності загалом. Однак 
для радикала, що стверджує себе як творця 
“першої” картини, Малевич міг би зафарбува-
ти чорною фарбою полотно від краю до краю, 
але художник обмежує територію своєї су-
прематерії полем білого світла, яке допомагає 
виявити супрематичну матеріальність ідеї — 
тоншу, ніж реальне життя, але щільнішу, ніж 
матерія Світла. Світло Малевича принципово 
відрізняється від Світла Платона, бо зароджує 
ідею, а не предмет, але супрематерія цієї ідеї 
має свою щільність, що і фіксується межею 
білого Світла. На останньому, третьому етапі 
“дематеріалізації” супрематерія стоншуєть-
ся до щільності Світла у “Білому квадраті” 
(1918): вже занадто тонка і надчутлива мате-
рія супрематизму розчиняється у Світлі й стає 
його невіддільною субчастиною, а Світло по-
глинає її. 

Від самого початку супрематичний проект 
розвивався як наукова аксіома, лише апріор-
но логічним шляхом, тому Малевичу не було 
потреби їздити “ритуально” (термін А. Нако-
ва) до Парижа для отримання власних емпі-
ричних вражень. Винахід Малевича привів до 
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спільного знаменника три визначальні риси 
ХІХ ст.: “типове для епохи розвитку техніки —  
трактування світу як “механізму”; пошук абсо-
лютних законів у ХІХ ст.; розвиток культури й 
політики в умовах запеклої боротьби між тра-
диціоналістами та лібералами” [9, 216–217]. 
Відкритий постулат супрематизму Малевич 
сам довів і сам його перевершив. Оскільки 
аналітична проблема самовичерпалася, далі 
створювати супрематичні роботи вже не було 
потреби, тому що будь-яке відкриття (катего-
рія, що раніше застосовувалась тільки в нау-
ці) — є лише ланка в безмежності пізнання. 
У процесі еволюції Малевич тричі змінював 
виміри матеріальності супрематерії в часі й 
просторі: від матеріального стану предметів 
в евклідовому просторі трьох вимірів (про-
тосупрематизм 1913 р.) — до дематеріальної 
ідеї “Чорного квадрата” в умовах двовимір-
ного часопростору Рімана (1915) — до ідеї 
про надчутливу позаматеріальну безмежність 
Світла у єдиному часопросторі Е. Гуссерля 
(1918). Отже, художник не спростував влас-
ний постулат, а виріс із нього. На всіх етапах 
супрематичного проекту простежується оче-
видна відмова від домінанти земного й пере-
вага ідеї над матерією, що є симптоматичним 
для ідеалізму. Інтелектуальний “нуль” Мале-
вича не виріс на порожному місці. В. Турчин 
“не піддає сумніву” обізнаність Малевича з 
відкриттям неевклідової геометрії та “систе-
мами орієнтаційних уявлень” [10, 315].

Починаючи з 1890-х років, натуралістич-
на концепція світу, що обирає за зразок при-
родничі науки, почала втрачати позиції, і вже 
1900 р. вийшла робота Е. Гуссерля “Логічні 
дослідження”, що знаменувала початок но-
вого етапу у філософській думці — феноме-
нології, 1907 р. з’явилася праця А. Бергсона 
“Творча еволюція”, що презентувала теорію 
інтуїтивізму. Методом феноменології Е. Гус-
серль доводив, що час, який люди вважають 
“дійсним”, є відповідником інтелекту, поза 
яким не існує, тому реальність Гуссерль по-
рівнював із “круглим квадратом”. Якщо засто-
сувати метод “трансцендентальної редукції”, 
то від предметів залишаться тільки уявлення. 
Через дев’ять років після опублікування у Ні-
меччині “Логічних досліджень” роботу можна 

було прочитати російською мовою у перекла-
ді Е. Берштейна за редакцією С. Франка. Як 
зауважує В. Молчанов, російський переклад 
першого тому Е. Гуссерля був його першим 
перекладом іноземною мовою у світі [3, 13].

У передмові “Логическіх изслѣдованій” 
(1909) Е. Гуссерль курсивом виділяє ідею  
праці — сутнісне відділення “форми” від 
“змісту”. Цей феноменологічний метод про-
віщає практику виокремлення твору “Чорний 
квадрат” із світогляду “супрематизм”; на оди-
надцятій сторінці Е. Гуссерль використовує  
термін “архітектонічна гра”, в історії аван-
гарду це поняття було застосоване в “Супре-
матичному архітектоні” (1923) Малевича та 
“Архітектонічному рельєфі” (1926) Чашника, 
тобто термін був популярно засвоєним; на 
дванадцятій сторінці: “необхідні обґрунту-
вання для того, щоб ми могли вийти за межі 
безпосередньо очевидного”, тобто необхідне 
теоретичне концептування; книга “Логічні 
дослідження” містила рецептуру й методику, 
в якій мав потребу, як у вітамінах, “ембріон” 
авангарду [2, 6, 11, 12]. На початку XX ст. ро-
сійською мовою можна було ознайомитися з 
інтелектуальними новаціями з усього світу в 
міжнародному щорічнику з філософії куль-
тури — журналі “Логосъ”. Завдяки неоцінен-
ному внеску вчених стало можливим швидке 
засвоєння досягнень європейської культури 
зламу віків і саморозвиток європейських но-
вацій на вітчизняному ґрунті. Побачені в Па-
рижі картини Пікассо та скульптури Боччоні 
констатували, але не пояснювали, а з текстів 
журналу “Логос” можливо було осягнути тео-
ретичне підґрунтя. Цей факт помітив Гійом 
Аполлінер у “Хроніці мистецтв” 1912 р.: “Те, 
що лише метафорично проступало в паризь-
ких майстрів, набуло в Москві теоретичної 
екстраполяції та послідовного пластичного 
вираження” [7, 15]. Теоретичною обізнаністю 
авангард зобов’язаний ентузіазму тогочасної 
інтелектуальної еліти, внесок якої до кінця 
не оцінений сучасниками. О. Курбановський 
зазначає, що встановлена компетентність Ма-
левича в галузі філософії: Ф. Інгольд та Т. Ан-
дерсен підтверджують обізнаність художника 
з ідеями Платона, І. Канта, А. Шопенгауера; 
Ф. Карл проводить паралелі з А. Ейнштей-
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ном, Б. Гройс — з М. Гайдеґґером” [4, 329]. У 
2006 р. О. Курбановський пропонує револю-
ційну гіпотезу, що реформу образотворчого 
мистецтва Малевича можливо співвіднести 
з реформою Е. Гуссерля в галузі філософії, 
дорівнюючи супрематизм К. Малевича до 
феноменології Е. Гуссерля. Авангардні ідеї 
Е. Гуссерля про “круглий квадрат” спрово-
кували інтерес суспільства до дискусії про 
геометричні першоелементи. Стаття росій-
ського філософа початку ХХ ст. В. Сеземана 
“Раціональне та ірраціональне” з журналу 
“Логос” (1911) підводить до розуміння суті 
піфагорійських фігур, які були інакомовними 
символами, а не мертвою геометрією: “Межа і 
безмежне — ось відкрита піфагорійцями пара 
протилежностей, що є першою стадією розви-
тку понять раціонального та ірраціонального. 

Проблема єдності протилежностей є ви-
значальною тезою всієї античної філософії, 
але точного логічного формулювання набуває 
у вченні родоначальника ідеалізму Платона 
[8, 93–95]. Автор вказує на світоглядну від-
мінність античного та сучасного, яка полягає 
в тому, що античність на перший план висува-
ла відмінність, а не синтез “єдності протилеж-
ностей”, сучасність, навпаки, наголошує на їх 
нерозривності. Квадрат уособлював метафору 
граничної, раціональної й визначальної основ, 
тоді як коло — безмежне, ірраціональне й ви-
значуване. Описана концепція геометричних 
тіл пізніше викладалася в міжнародній школі 
сучасного мистецтва — Баухаузі. В. Турчин 
зазначає, що наприкінці 1911 р., на Другому 
всеросійському з’їзді художників Кандінський 
демонстрував схематичну таблицю геоме-
тричних фігур — кола, трикутника й квад-
рата — і “вважав, що він випередив Малеви-
ча з його “Чорним” і “Червоним” квадратами  
[10, 296].

У праці “Кандінський. Досвід різних ро-
ків” (2008) В. Турчин висловлює гіпотезу, 
згідно з якою абстрактний експресіонізм Кан-
дінського і супрематизм Малевича по суті є 
образотворчою формою теософії Блаватської, 
а проблему походження геометричних фігур 
супрематизму пов’язано з концепцією “Пла-
тонових тіл” [10, 297]. Ми зауважили, що піс-
ля виходу в світ книги А. Накова “Російський 

авангард” (1991), де надруковане докумен-
тальне фото “Чорного квадрата” в іконному 
“червоному кутку”, метафоричне значення 
твору як символічної ікони сучасного мисте-
цтва переглядається в останнє двадцятиліття 
як неспростовне свідчення теософських засад 
супрематизму і аргумент від мистецтва пере-
роджується в категорію факту. Сучасне праг-
нення “піднести” досконалий неоідеал ми вва-
жаємо виявом неоідеалізму, в геометричній 
прогресії. Дозволимо висловити припущення, 
що художник керувався міркуваннями іншого 
плану. Усвідомлення Малевичем факту, що 
“Чорний квадрат” — це презентація не карти-
ни, а ідеї досконалої творчості, зобов’язувало 
експонувати “Квадрат” по-іншому. Логічніше 
було б демонструвати таку “річ” де завгодно: 
на стелі, за вікном і т. ін., але тільки не на мі-
щанській стіні, що безвідмовно дала притулок 
усій досупрематичній Культурі. Місце між 
двома стінами було найпростішим вирішен-
ням аксіоми. 

Реформи Кандінського та Малевича не об-
межились рамками естетичного: художники 
стали реформаторами етичного. Презентація 
ідеї не передбачала економічної винагоро-
ди, творчий процес нічого не чекав навзаєм, 
оскільки ідею неможливо придбати. Постає 
природне питання: чому Малевич реалізував 
свою нематеріальну ідею в тілі фізично наяв-
ної картини? Художник міг обмежитися лише 
інтелектуальними висновками, до чого згодом 
і прийшов. Коментарі Г. Шпета пояснюють, 
чому ідея Малевича була зобов’язана набути 
образної подоби: “…німці навчили нас при-
ставляти до “ідеї” слівце “тільки”, щоб вира-
зом “тільки ідея” сказати: “ніщо”. Але якщо 
вона дійсна ідея, вона не “тільки ідея”, а “ви-
гляд”, видимий образ [11, 191]. Це твердження 
Г. Шпета ґрунтується на фундаментальному 
знанні грецької мови й культури, де поняття 
“ейдос” (вигляд) було фактичним еквівален-
том з погляду семантики до поняття ідеї —  
виду. Інакше кажучи, за відсутності зовніш-
нього не будуть шукати внутрішнє. 

“Маніфест футуристів” Ф. Марінетті, пере-
кладений у Москві В. Шершеневичем, спро-
вокував атаку критики, і головним закидом 
сучасників була “відсутність обличчя” у футу-
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ристів: нема обличчя сучасного мистецтва —  
нема сучасного мистецтва. Ця дискусія пе-
редувала народженню “Чорного квадрата” 
(1915) і підказала Малевичу думку, що навіть 
ідея потребує наявного вигляду. Через сто-
ліття супрематизм ще сприймається як “аб-
страктний живопис”, хоча автор наполягав за 
життя, що це не живопис. Власне, живопис 
Малевич робив систематично: й до, і після 
“супрематизму”, що теж не засвоїлося донині. 
Супрематизм став моментом істини — “до-
датковим елементом” до всієї творчості, але 
життя дається не для щоденного відкриття но-
вих істин, а для осягнення вже наявних зако-
номірностей. Г. Шпет, що наполягав на тому, 
що “зовнішнє” є виявом “внутрішнього”, не-
дооцінив, що внутрішнє зламу віків давно 
змінилося і йому не тотожне “старе обличчя” 
[11, 188–192]. 

Кандінський і Малевич уперше в історії 
ввели практику “концептування”. Новий під-
хід до “споживання” мистецтва передбачав, 
що картина — це зачинені двері, і, щоб їх 
відкрити й осягнути зміст, необхідно ознайо-
митися з концепцією авторського світогляду. 
В практиці абстрактної репрезентації Кандін-
ського та Малевича виявляється характерне 
для феноменології розмежування “естетично-
го предмета” (картини) від “конститутивного 
акту” (світогляду), тобто “Чорного квадра-
та” від супрематизму [6, 6–7]. Ця процедура 
бере початок від розмежування ідеального —  
апріорного та реального — емпіричного. Тоб-

то, емпірично споглядаючи неідеальний світ, 
художник в уяві, методом редукції, створює 
ідеально очищений образ. 

Ми дійшли висновку, що створення аб-
стракції передбачає три необхідні катего-
рії, що відповідає методології Гуссерля: І. 
Зміст: осягнення а) емпіричне (Кандінський, 
Богомазов); б) індуктивне (Сезанн); в) апрі-
орне (Малевич, Мондріан). ІІ. Акт: творен-
ня а) “феноменологічна редукція” Гуссерля 
(Малевич); б) інтуїтивізм Бергсона (Кандін-
ський). ІІІ. Предмет: відтворення (картина). 
Працю абстракціоніста можна дорівняти до 
праці людини на комп’ютері. Для обох об’єкт 
дослідження — це база даних, яку необхід-
но “обробити” та “адаптувати” для “спожи-
вання”. Досвід виокремлення “змісту” від 
“предмета” нас оточує щодня: працюючи за 
ноутбуком, ми маємо справу тільки з інфор-
мацією про предмет, а не з фізичним предме-
том; купуємо “корисну” хімічну їжу не тому, 
що вона викликає апетит своїми емпіричними 
властивостями, нас цікавить склад корисних 
елементів. Адже до себе ми також ставимося 
як до біологічного “механізму”, що потребує 
“палива”. Таким сучасним розумінням Люд-
ство завдячує феноменологу Е. Гуссерлю і 
абстракціоністу К. Малевичу, що на століття 
випередили відокремлення “інформації” від 
“етикетки” та “калорійної вартості”. Не змі-
нивши Світ, вони змінили ставлення Людини 
до Середовища і до себе, заклавши підґрунтя 
сучасної культури.
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Актуальність  проблеми. Відкриття і до-
слідження універсальних первісних структур 
людської культури (праміф) уможливлює ро-
зуміння суті культури і єдності всіх культур 
людства.

Аналіз  наукового  доробку. Спроби про-
никнути в універсальні структури праміфу 
здійснювались дослідниками первісної куль-
тури (Е. Б. Тайлор, Д. Д. Фрезер), міфології 
(В. Н. Топоров, В. В. Іванов), первісної сим-
воліки (М. Ґімбутас, А. Ґолан та ін.), а також 
психологами (К. Юнґ). Однак до сьогодні не-
має єдиної загальноприйнятої концепції таких 
структур.

Метою цієї статті є виокремлення і аналіз 
семичленних структур Неба, Тіла Великої бо-
гині і Космосу, показ того, що на них ґрунту-
ються первісні символи і міфологічні сюжети.

Виклад  основного  матеріалу. Суттю до-
слідження, над яким працює автор, є відтво-
рення праміфу — світоглядних уявлень пер-
вісних людей, на яких засновано історичні 
міфології. Праміф зафіксовано в символах, що 
зустрічаються на археологічних артефактах, а 
також в традиційних народних орнаментах.

Оскільки духовний світ прадавніх людей 
був цілісним системним утворенням, то було 

б логічним вважати, що й первісна символіка 
має системні ознаки. Суттєвою рисою сис-
теми є усталені зв’язки між елементами, які 
називаються структурами. Автор вважає, що 
виокремлення і аналіз таких структур може 
стати ключем для проникнення в праміф.

Нами вже було обґрунтовано універсаль-
ність семи- та восьмичленних структур пер-
вісної символіки (див. Культурологічна думка, 
2009, № 1) [4]. Для кращого розуміння на-
ступного матеріалу повторимо попередні ви-
сновки.

Символи археологічних артефактів і народ-
них орнаментів часто утворюють симетричну 
семичленну структуру. Як гіпотезу запропо-
новано думку, що за цією стуктурою прихо-
вується сімка “блукаючих світил-богів”, які в 
праміфі розташовувались таким чином: най-
ближчим до Землі вважався Меркурій (1 sph), 
далі розташовувались — Венера (2 sph) , Мі-
сяць (3 sph), Сонце (4 sph), Марс (5 sph), Юпітер  
(6 sph), Сатурн (7 sph). Через sph ми позначили 
“сферу” (від лат. sphaere). Планети-боги були 
водночас небесними сферами. Ця сімка ста-
ла основою для впорядкування часу: сім днів 
тижня, що фіксували одну із чотирьох фаз Мі-
сяця, були названі іменами семи богів-планет.

Євген Причепій

СЕМИЧЛЕННІ СТРУКТУРИ НЕБА,   
КОСМОСУ І ТІЛА БОГИНІ В ПРАМІФІ

Анотація. У статті на підставі вивчення археологіч-
них артефактів і міфологічних сюжетів висловлено 
ідею, згідно з якою у світогляді давніх людей (праміфі) 
Небо, Космос і Тіло Великої богині ділились на семичлен-
ні структури. Показано, що на кореляції однопорядко-
вих членів цих структур ґрунтується конструювання 
символів і міфологічних сюжетів. Розуміння співвідно-
шення цих членів дає змогу осягнути своєрідну логіку 
первісного мислення, подолати його видиму ірраціо-
нальність.
Ключові слова: символи міфу, сім небес, сім сфер тіла лю- 
дини, сфери Космосу, логіка конструювання символів.

Аннотация. В статье на основании изучения архео-
логических артефактов и мифологических сюжетов 
высказано идею, согласно которой в мировоззрении 
древних людей (прамифе) Небо, Космос и Тело Великой 
богини делились на семичленные структуры. Показано, 
что корреляция однопорядковых членов этих структур 
лежит в основании конструирования символов и мифо-

логических сюжетов. Понимание соотношения этих 
членов позволяет проникнуть в своеобразную логику 
первобытного мышления, преодолеть его мнимую ир-
рациональность.
Ключевые слова: символы мифа, семь небес, семь сфер 
тела человека, сферы Космоса, логика конструирования 
символов.

Summary. In article on the basis of studying archeologic 
artefacts and mythological story it is stated idea according 
to which in outlook of ancient people the Sky, Space and the 
Body of the Great goddess shared on seven-membered struc-
tures. It is shown, that correlation of one-serial members of 
these structures lays in the basis of designing of symbols and 
mythological story. The understanding of a relation of these 
members allows to penetrate into original logic of primitive 
thinking, to overcome its imaginary irrationality.
Key  words: a symbols of a myth, seven heavens, seven 
spheres of a body of the person, spheres of Space, logic of 
designing of symbols.
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Так, орнамент цього трипільського горщика-
зерновика є семичленною структурою (мал. 1). 
Нижня порожня смуга, за нашою гіпотезою, 
передає 1 sph, широка орнаментована смуга, 
що розташована вище, є 2 sph, чорна лінія, що 
розмежовує цю сферу з рядом горизонтальних 
ліній, є 3 sph, пучок ліній — 4 sph, наступна 
лінія — 5 sph, вищий пучок ліній — 6 sph, 
найвища чорна лінія — 7 sph. Сфери богів 
(Меркурій, Місяць, Марс, Сатурн) — вузькі 
і неорнаментовані, богинь (Венера, Сонце, 
Юпітер) — широкі та орнаментовані. 

Дальші дослідження показали, що пантеон 
давніх богів складався не із семи, а з восьми 
богів. Восьмою була Велика богиня. Під Ве-
ликою богинею, Богинею-матір’ю, археологи 
і етнографи розуміють головне божество пер-
вісних людей, фігурки якого знаходять, почи-
наючи з пізнього палеоліту. Для її позначення 
ми іноді вживатимемо термін “Богиня” з ве-
ликої літери. Інші богині — її іпостасі писа-
тимемо з малої букви. Логіка співвідношення 
Великої богині і сімки богів досить своєрідна. 
В уявленні давніх людей Космос був Великою 
богинею і водночас ділився на сім сфер-богів. 
Сім сфер-богів були Богинею. Завдяки цьому 
склались свого роду парадокси: 1) сімка бо-
гів дорівнювала Великій богині (7=1), тому 
сімка часто фігурувала в значенні одиниці в 
позначках давніх людей; 2) сімка богів пере-
творювалась на вісімку, де є сімка, там при-
сутня і Велика богиня (7=8). Так у праміфі 
сімка (семичленна структура) перетворилась 
на вісімку (восьмичленну структуру). Якщо 
семичленна структура — це ряд із семи вер-
тикально чи горизонтально симетрично роз-
ташованих символів, то восьмичленна — це 
коло (цикл), в якому по прямому хресту роз-

ташовано “чоловічі” символи, а по косому — 
“жіночі” або навпаки. 

Прикладом восьмичленної структури може 
бути орнамент миски з Гребенюкового Яру 
(Трипілля) (мал. 2). На ньому чотири волю-
ти — промені сварги, що розташована в цен-
трі, перемежовуються з чотирма волютами, 
розташованими знизу по периметру круга. 
Невеликі овали, зображені в основі волют, є 
символами сфер-богів. На нашу думку, нижня 
четвірка передає богів, верхня — богинь (при 
зображенні богів парами богині розташовані 
згори, боги — знизу). 

Якщо семичленні структури застосовува-
лись для рахування днів у тижні, то восьми-
членні передавали цикли. Так, сонячний цикл 
поділяли між вісімкою богів, і їх чергування 
слугувало схемою опанування тривалості 
року. (Свята чотирьох богинь припадали на 
весняне й осіннє рівнодення та літнє і зимове 
сонцестояння, а богів на періоди між ними.)

Сімка/вісімка богів була базовою структу-
рою праміфу. Сформувавшись на основі семи 
світил і семиденної фази Місяця, семичленна 
структура була перенесена на Тіло Богині й 
Космос. Рамки статті не дають змогу доклад-
но викласти всю доказову базу, на якій ґрунту-
ється концепція семи сфер Тіла Богині та Кос-
мосу. Ми змушені обмежитись посиланням 
лише на деякі факти, що свідчать на користь  
цієї концепції. Однак і цих фактів, на нашу дум-
ку, достатньо для того, щоб переконатись, на-
скільки плідною вона може бути для розуміння  
семантики первісної символіки та орнаментів.

Мал. 1. Зерновик із Піщаної.  Мал. 2. Миска з Гребенюкового Яру. 



73

ЄВГЕН  ПРИЧЕПІЙ.  СЕМИЧЛЕННІ  СТРУКТУРИ  НЕБА,  КОСМОСУ  І  ТІЛА  БОГИНІ  В  ПРАМІФІ

Думки про поділ Тіла Богині на сім сфер 
автор дійшов на підставі дослідження симво-
ліки, розміщеної на жіночих фігурках палео-
літу та неоліту. Аналіз цієї символіки показав 
(приклади ми наведемо пізніше), що вона 
вкладається в семичленну структуру, анало-
гічну семичленній структурі небес. Була вста-
новлена відповідність символів сфер Тіла Бо-
гині символам небесних сфер.

Як і Небо, Тіло Богині ділилось на три жі-
ночі й чотири чоловічі сфери. Жіночими були: 
1) стегна і вульва; 2) живіт і груди; 3) голова 
(очі і рот).

Ноги, пояс, шия і волосся на голові (коси) 
були чоловічими сферами. Вони розміщува-
лись за правилами семичленної структури, 
в якій “жіночі” сфери чергувалися з “чоло-
вічими”.

Розглянемо семичленну структуру Тіла Бо-
гині в кореляції з семичленною структурою 
Небес.

Ноги Богині були першою (чоловічою) 
сферою (1 sph). Вони співвідносились із пла-
нетою Меркурій. Оскільки бог 1 sph часто 
виступав у образі змія (змій, як правило, був 
символом богів чоловіків), то Велика боги-
ня іноді зображалась із змієподібними нога-
ми (мал. 3). В історичній міфології бог 1 sph 
був прообразом для таких богів, як Осіріс 
(Єгипет), Демузі (Шумер), Посейдон, Гермес 
(Греція), Меркурій (Рим), Велес (слов’яни). 
(Наявність у давньогрецькій міфології двох 
богів типу 1 sph пояснюється тим, що в ній 
зафіксовано два покоління богів — кроніди і 
нащадки Зевса, в упорядкуванні яких відчува-
ється відлуння сімки богів праміфу). Символи 
бога 1 sph — гребінець, тороки (розміщені на 

нижній частині одягу), тризуб, мітла, костру-
батість. Вони швидше за все передають цівки 
небесної води. Бог 1 sph як бог найнижчого 
неба пускав або зупиняв небесні води. 

Деякі з богів 1 sph (Гермес, Меркурій) — 
прудконогі, бо втілюють ноги Богині й планету 
Меркурій, яка швидко обертається по орбіті.

Другою сферою (2 sph) Тіла Богині були 
стегна і вульва. Вона співвідносилась із пла-
нетою Венера. Поділ жіночої сфери на три 
підсфери (два стегна і вульва) пояснюється 
тим, що кожна з трьох богинь сімки ділилась 
на свою малу сімку. Стегна і вульва були жіно-
чими малими сферами, між якими проставля-
лись чотири “чоловічі” символи, завдяки чому 
утворювалась мала сімка богині 2 sph.

Так на трипільській фігурці з Володими-
рівки (мал. 4) можна простежити відповідні 
символи: на стегнах нанесено круги, поділені 
на вісім частин. Це — символи Богині (круг — 
символ сфери, а вісім знаків-богів у ньому пе-
редають цикл Сонця або Венери). Символом 
вульви є ромб, зображений на животі, лінія 
від якого простягнута в район вульви. Ромб — 
спрощене, геометризоване коло, сфера. Ромб, 
поділений косим хрестом на чотири частини, 
в кожній з яких проставлено крапку, також 
передає вісімку знаків-богів, тобто є жіночим 
символом, аналогічним кругу, поділеному на 
вісім частин. Між стегнами згори зображені 
два шеврони, кінці яких спрямовані вверх, а 
кути вниз. Це чоловічі символи (конкретніше 
про них далі). По обидва боки лінії, що пере-
дає вульву, зображено два трикутникоподібні 
утворення, лінії від яких йдуть навколо стегон 
і також утворюють “чоловічу” дугу (кінці вго-
ру, випуклість вниз). Разом два круги і ромб 
(жіночі символи) і чотири чоловічі (два шев-
рони і дві дуги) утворюють сімку. Ця сімка, до 

Мал. 3. Фігурка богині. Давня Греція.

Мал. 4. Фігурка Богині з Володимирівки. 
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речі, передає двадцятивосьмиденний місячно-
менструальний цикл. Вісім поділок на кругах, 
що розміщені на стегнах (вісім богів) пере-
дають число вісім. На двох стегнах маємо: 
8+8=16. Ромб, поділений на чотири ромбики, 
з крапкою в кожному з них, також передає ві-
сімку богів. Разом жіночі символи дають 24. 
Додавши 4 “чоловічих” символи, отримуємо 
число 28.

Незважаючи на те, що на цій сфері часто 
зображено місячний цикл, вона співвідноси-
лась зі сферою Венери. На Тілі Богині її часто 
позначали так званим трикутником Венери. 
В історичній міфології рисами цієї богині на-
ділені Ізіда (Єгипет), Інанна (Шумер), Іштар 
(Аккад), Афродіта (Давня Греція), Венера 
(Рим), Лада (слов’яни).

Третю сферу (3 sph) на Тілі Богині символі-
зує пояс. Його часто зображають на фігурках 
богині або “чоловічими” символами (шевро-
нами і дугами), або у вигляді умовного пояса. 
З міфології відомий “пояс Афродіти”, який 
Гера позичала в цієї богині, щоб привабити 
Зевса. Інанна перед спуском в підземне цар-
ство Ерешкігаль одягає пояс і перед одними з 
воріт підземелля знімає його. Він, отже, фігу-
рує як знакова частина одежі Богині. 

Третя чоловіча сфера корелюється з Міся-
цем, тому останній іноді зображено біля по-
яса. В історичній міфології бога 3 sph втілю-
вали Геб (Єгипет), Плутон, Гефест (Греція), 
Вулкан (Рим).

Четверта сфера (4 sph) простягається від 
пояса до шиї. Вона включає таку трійку під-
сфер як живіт (пупець) і двоє грудей. Це — 
жіночі символи. Богиня 4 sph як і богиня 2 sph 
ділилась на свою малу сімку. Пупець і груди —  

жіночі підсфери, між якими розміщували чо-
ловічі символи, що ними, як правило, були 
дуги.

Так, на цій фігурці Богині з Світозарова 
(колишня Югославія) (мал. 5) між пупцем і 
двома грудьми розміщено дуги, які ми іден-
тифікуємо як чоловічі символи. Іншими дво-
ма чоловічими символами є руки. (Руки, як і 
ноги, є чоловічими символами). Це їх значен-
ня підкреслено знаками, нанесеними на них. 
Разом пупець, груди, дуги і круги на руках 
утворюють малу сімку богині 4 sph.

На цій фігурці, до речі, гарно простежуєть-
ся 3 sph (пояс) — лінія під животом, а також 
2 sph (вульва), яка позначена “жіночим” шев-
роном — кутом, спрямованим вгору, дві інші 
жіночі підсфери 2 sph, ймовірно, передані 
кругами на колінах, “чоловічі” підсфери 2 sph 
не простежуються. Позначки нижче колін пе-
редають 1 sph. Тут необхідно прояснити зна-
чення словосполучень “чоловічі” й “жіночі” 
шеврони та дуги. На підставі вивчення сим-
воліки ми дійшли висновку, що боги групува-
лись парами: пари утворювали боги 1 і 2 sph, 
3 і 4 sph, 5 і 6 sph, 7 і Велика богиня. Оскільки 
бог у зображенні сфер на посуді чи фігурах 
знаходився нижче богині, то його передавали 
“ямою” — дугою, що йшла вниз, а богиню — 
навпаки. Звідси і відоме зображення єгипет-
ських Геба і Нут (мал. 6).

Дуга пізніше перейшла у шеврон. Так скла-
лась традиція зображати сфери (богів) дугами 
і шевронами. Це правило має силу лише за 
вертикального розташування символів. Крім 
цього, воно має ряд винятків. Однак в рамках 
культури Старої Європи (в розумінні М. Ґім-
бутас) воно досить часто “працює”.

4 sph Тіла Богині співвідноситься із Сон-
цем. Цим пояснюється те, що на її животі 

Мал. 5. Фігурка Богині з Світозарова.

Мал. 6. Геб і Нут. Давній Єгипет. 
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часто зображали ромб. Ромб, поділений ко-
сим хрестом з крапками в малих ромбиках, 
передає вісімку богів, що уособлюють річний 
сонячний цикл. Кореляцією Сонця і живота 
пояснюється й таке словосполучення, як “со-
нячне сплетіння”. Без “накладання” Сонця на 
живіт воно позбавлене сенсу, ірраціональне.

В історичній міфології богинями, що спів-
відносяться з 4 sph, були Нут (Єгипет), Арте-
міда (Греція), Берегиня (східні слов’яни). Слід 
зазначити, що в історичних міфологіях Сонце 
часто фігурує вже як чоловіче божество. Пра-
міф від міфу відділяє т. зв. маскуліністична 
революція, внаслідок якої головне божество 
стало чоловіком. Чоловічими стали також 
Сонце і Юпітер. 

П’ятою сферою (5 sph) Тіла Богині була 
шия. Гривни, що носили на шиї, були симво-
лами цієї сфери. (Однак намиста, пекторалі, 
підвіски на довгих шнурках, хоча вони і три-
мались на шиї, опускались до грудей. Тому 
вони є символами 4 sph. На них моделювали 
малу сімку цієї богині). 

Планетою, з якою корелювалась шия, був 
Марс. В історичних міфологіях бога 5 sph вті-
лювали Сет (Єгипет), Мардук (Аккад), Зевс 
(Греція), Юпітер (Рим), Перун (слов’яни), Ін-
дра (Індія). Це панівний бог пантеону сімки/
вісімки. 

Шосту сферу (6 sph) символізувала голова. 
Як жіноча сфера, вона розпадалась на малу 
сімку, жіночими членами якої були рот і очі. 
Чоловічі боги малої сімки передавались за 
допомогою брів (двох) і двох вух (дуги вух). 
Жінки до нашого часу за допомогою фарби і 
прикрас акцентують ці сім частин обличчя. 

Ця сфера співвідносилась із планетою 
Юпітер, яка в праміфі уособлювала богиню. 

Голова — символ мудрості, а, отже, старості й 
досвіду. Тому її втілювала стара богиня, анти-
под богині 2 sph. В історичній міфології риси 
богині 6 sph притаманні Нефтіді (Єгипет), 
Ерешкігаль (Шумер), Весті, Афіні (Греція), 
Параскеві П’ятниці (слов’яни). Оскільки цю 
богиню втілювали очі, вона могла вбивати по-
глядом або лікувати очі. Так, за повір’ям, во-
дою, що збиралась у відбитку ноги Параскеви 
П’ятниці, лікували хвороби очей.

Сьомого бога (7 sph) втілювало волосся, 
коси. Заплетена коса не випадково має вигляд 
ряду шевронів — чоловічих символів. Коси 
часто зображають у вигляді зміїв (мал. 7), що 
також позначає їх чоловічу природу, оскіль-
ки змієм зазвичай позначали чоловічі сфери. 
Коса, викладена кругом, або вінок на голові —  
символи небесної сфери бога 7 sph. Коси коре-
лювались із останньою з відомих давнім лю-
дям планет — Сатурном.

В історичній міфології риси бога 7 sph 
простежуються у богів Шу (Єгипет), Ан 
(Шумер), Урана (Греція), Сварога (слов’яни), 
Брахми (Індія). 

Прикладом поділу Тіла Богині на сфери 
може бути фігурка із Кносу (мал. 8).

На ній чітко простежуються три жіночих 
сфери (сідниці, живіт і голова), які розмежо-
вані чоловічими — поясом (у вигляді змія), 
руками і шиєю. Очевидно, що ноги й капелю-
шок на голові також є чоловічими символами. 
Прикметно, що пояс, руки з шиєю і капелю-
шок однотипно заштриховані, чим імовірно 
підкреслюється їх “чоловічість”.

Велика богиня, бувши жінкою, втілюва-
ла водночас і Космос (землю, наземний світ 
і небо). Іншими словами, давні люди уявляли 
Космос Тілом Богині. Трансформованими за-

Мал. 7. Коси у вигляді зміїв. Болгарія, 4500 р. до н.е. Мал. 8. Фігурка Богині з Кносу. Давня Греція, 9 ст.до н.е.
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лишками цього уявлення в історичних міфоло-
гіях є образи Пуруші (Індія), Пань-гу (Китай), 
Імір (Скандинавія), з тіл яких був утворений 
світ. Космос, як і Тіло Богині, поділявся на сім 
сфер-богів. 

Прийнята археологами і етнографами мо-
дель Космосу давніх людей, згідно з якою 
останній ділився на підземний, земний і не-
бесний світи, на наш погляд, не зовсім відпо-
відає дійсності. Насправді ж космічних сфер 
було сім. Трьома зазначеними світами були 
широкі жіночі сфери. Вузькі чоловічі ця мо-
дель не враховує. А без них картина Космосу 
є неповною і спотвореною. 

Сімка сфер Космосу корелюється (співвід-
носиться) з відповідними планетами-богами і 
сферами Тіла Богині. Розглянемо ці сфери і їх 
співвідношення.

Першою — найнижчою — сферою Космо-
су (1 sph) є “підземні води”. Вона співвідно-
ситься з Меркурієм і ногами Богині. Кореля-
ція Меркурія з підземними водами пояснює 
те, що в символіці праміфу Меркурій у ви-
гляді човна перевозить Сонце та інші світила 
із Заходу на Схід. Так, на мал. 9 човен-змій 
(Меркурій) перевозить концентричні кільця —  
символи небесних сфер-планет. Зовнішнім 
кільцем, яке переходить у човен в такій моде-
лі сфер, є Меркурій. Сфера Меркурія у зобра-
женні небесних сфер концентричними колами 
передавалась або першою зовнішньою, або 
першою внутрішньою.

Ці концентричні кільця досить чітко мо-
делюють небесну сімку. Найширша сфера 
(4 sph), позначена вісьмома “шпицями” (вісім-
ка богів сонячного циклу), є Сонцем, заштри-
хована сфера (2 sph) — Венерою, між 2 sph і 
4 sph розташована вузька 3 sph (Місяць). На 
мал. 9 (б) передано вузьку 5 sph (Марс) і ши-
року 6 sph (Юпітер).

Першою сферою, позначеною на мал. 9 (а)  
кружечками, а на мал. 9 (б) — крапками, є 
Меркурій. Давні художники досить оригіналь-
но передали те, що бог (планета) Меркурій є 
водночас перевізником (човном): кружечки і 
крапки, які позначали першу сферу, продов-
жені в човні. Отже, Меркурій — бог першої 
небесної сфери — є водночас і богом підзем-
них вод — першої сфери Космосу. 

Одним із втілень бога 1 sph Космосу був 
олень. А. Голан зазначає: “У Північній Європі 
знайдено жертвоприношення, зроблені в часи 
пізнього палеоліту і мезоліту: олені, здобуті 
на полюванні, були втоплені у воді. Очевидно, 
божество, якому приносились ці жертви, вва-
жалось таким, що знаходиться у воді” [1, 38].

Цим можна пояснити те, що в символіці 
олень у вигляді човна, як і Меркурій, пере-
возить сімку богів. Так, на мал. 10 зображе-
но човна-оленя. Весла (гребінець) — символ 
Меркурія. Порожня смуга у формі дуги над 
веслами ймовірно богиня 2 sph (Венера), дві 
умовні башточки, поділені на сфери, — богині 
4 і 6 sph, роги — бог 3 sph і два чорні зубці —  
символи двох інших богів. (Тут чітко можна 
говорити про розподіл “чоловічих” і “жіно-
чих” знаків, а співвіднести чоловічі символи з 
певними богами здійснити важко.) Таким чи-
ном, на малюнку зображено шість богів-сфер, 
які на сьомому (човні-олені) переправляються 
підземними водами із Заходу на Схід.

Розглянуті символи є промовистим свід-
ченням співвідношення першої небесної сфе-
ри (Меркурія) з першою космічною сферою —  
підземними водами.

Другою сферою Космосу була товща зем-
лі — “сира земля” без її верхнього шару і гір. 
Вона співвідносилась з Венерою, з одного 

Мал. 9. Меркурій у вигляді човна перевозить планети-сфери. 
Угорщина, 1 тис. до н.е.

Мал. 10 . Олень-човен перевозить богів.  
Давній Єгипет, 4 тис до н.е.

ба
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боку, й вульвою і стегнами, з іншого. Яскра-
вим доказом такої кореляції є розуміння дав-
німи людьми могили в землі як материнського 
лона, в яке ховали мертвих у позі ембріона з 
вірою в їх нове народження. Думка про моги-
лу як материнське лоно, яка досить поширена 
в первісних народів, могла виникнути тільки 
внаслідок співвіднесення другої сфери Тіла 
Богині із землею (другою сферою Космосу).

Ідея могили як материнського лона (the 
tomb is womb) аргументовано проведена в 
праці М. Ґімбутас “Мова богині”. Дослідниця 
зазначає, що “будівля могили була наскільки 
подібна до тіла матері, настільки це було мож-
ливо” [5, 151]. Сама структура могили з кім-
натою поховання, на її думку, “презентують 
матку і вагіну” [5, 151]. Щоправда, М. Ґімбу-
тас пояснює цей факт регенеративними влас-
тивостями землі, тоді як, на наш погляд, він 
зумовлений кореляцією тіла Богині й Космо-
су. Іншими словами, земля була 2 sph (стегна-
ми і вульвою) велетенської Богині-Космосу, 
що і зумовило її регенеративні властивості. 
Уподібнення мертвої людини зерну, що має 
проростати, є, на наш погляд, не зовсім дореч-
ним, оскільки поховання в землю розпочались 
іще в палеоліті.

Друга сфера Космосу осмислювалася і 
як підземний світ мертвих. Бувши “жіно-
чою” сферою, вона складалась із семи під-
сфер. Звідси сім воріт у царстві Ерешкігаль, 
кам’яні дерева, ріки, переходи (символи семи 
підсфер) в уявленнях давніх людей про підзе-
мелля. Французькі дослідники печерного па-
леолітичного мистецтва А. Ламинь-Емперер і 
А. Леруа-Гуран вирізняють у печерах “сім різ-
них зон, які визначаються як рельєфом самої 
печери, так і набором тих чи тих зображень у 
цих зонах” [3, 116]. У нас є достатньо підстав 
вважати, що ці зони моделюють малу сімку 

богині 2 sph Космосу. Графічним символом, 
що передає підземний світ, є лабіринт, який 
спостерігається фактично повсюди. На нашу 
думку, символ лабіринту виник внаслідок на-
кладання вульви на підземелля (печери). Та-
кий висновок ґрунтується на низці зображень. 
Так, на малюнку з етруської вази (мал. 11) зо-
бражено лабіринт, з якого вийшла сімка (коні 
— боги 1 і 7 sph, птахи на щитах — богині 2 і 
6 sph, вершники — боги 3 і 5 та істота, розмі-
щена між вершниками, — богиня 4 sph). Сім-
ка істот, трійка “жіночих” символів, четвірка 
“чоловічих” і “симетричність” трьох пар — ці 
чинники свідчать, що перед нами праміфічна 
сімка. Малюнок слід розуміти як народження 
лабіринтом-вульвою сімки богів. 

Однозначно зі сферою вульви збігається 
лабіринт, розміщений в рибі на палеолітично-
му предметі з Сибіру (мал. 12). Уже саме міс-
це розташування лабіринту прозоро вказує на 
його тотожність із дітородним органом. 

Навіть такий побіжний аналіз символіки 
і уявлень давніх людей свідчить про те, що 
друга сфера Тіла Богині (сідниця і вульва) 
ототожнювалась із підземеллям.

Третьою сферою Космосу було верхнє 
підземелля (поверхня землі?) і гори. Вона 
співвідносилась із Місяцем і поясом Богині. 
Цілком очевидно, що третя сфера — це умо-
глядна конструкція. В самій землі відсут-
ні будь-які розмежування між 2 sph і 3 sph. 
Оскільки в 3 sph мав жити бог, йому відвели 
печери (верхні?), гори, провалля і, ймовірно, 
верхній шар землі.

Дослідники народних вірувань давно звер-
нули увагу на дивний факт — зв’язок Місяця 
з підземеллям у давніх переказах і деяких мі-
фологічних сюжетах. 

Так, А. Ґолан зазначає: “Тексти... давніх на-
родів свідчать, що Місяць має значення сим-

Мал. 11. Сімка богів виходить із лабіринту (материнського 
лона). Малюнок на етруській вазі. 7 ст до н.е. Мал. 12. Лабіринт у вигляді лона риби. Сибір, палеоліт.
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волу безодні. Це значення він має й у нинішніх 
сибірських шаманів” [1, 56].

Без врахування кореляції (накладання од-
нієї на іншу) третьої небесної сфери (Місяця) 
і третьої сфери Космосу (провалля, гір) цей 
зв’язок Місяця з безоднею буде здаватися ір-
раціональним, позбавленим будь-якого сенсу. 
З її врахуванням постає досить логічно побу-
доване уявлення про світ праміфу, побудоване 
на певних структурних співвідношеннях.

Оскільки роги бика подібні до Місяця, бик 
став однією з епіфаній бога 3 sph. Дослідники 
зазначають, що в уявленнях давніх людей бик 
був символом плодючості й родючості. “Жит-
тєва сила, що притаманна бику, проявляєть-
ся в рослинах і квітах, що виростають з його 
тіла”, — зазначає М. Ґімбутас [5, 270].

Щоправда знаний археолог пояснює цей 
феномен тим, що нібито вигляд внутрішніх 
жіночих репродуктивних органів нагадує го-
лову бика [5, 265]. Насправді ж зв’язок бика 
з рослинністю (деревом життя) пояснюється 
тим, що бик (місяць) співвідноситься з верх-
нім шаром землі, з якої проростає рослин-
ність.

Крім бика, цю сферу представляють пла-
зуни різного роду — змії, ящери й т. ін., що 
живуть у норах — верхній частині землі.

Четвертою сферою Космосу є сфера жит-
тя. Загальним символом цієї сфери є дерево 
життя. Структурний підхід до уявлень давніх 
людей дає змогу чітко розмежувати світо-
ве дерево і дерево життя. Світове дерево — 
це Велика богиня (її Тіло) і Космос загалом. 
Воно охоплює всі сім космічних сфер від під-
земних вод до зоряного неба. Дерево життя 
розташоване в 4 sph, щоправда, корені його 
в 3 sph (там сидить ящер), а крона — в під-
небессі (5 sph), на її вершині гніздо орла. Де-
рево життя — мала подоба світового дерева 
(богиня 4 sph — найближче втілення Великої 
богині). Як і світове дерево, воно складається 
з малих семи/восьми сфер. 

Оскільки 4 sph Космосу корелюється з 
Сонцем, то на дереві життя часто зобража-
ють символ сонця (круг, ромб, квітку). Так, на 
полтавських рушниках на середині стовбура 
дерева часто зображали квітку, яка з погляду 
конструкції дерева є недоречною — квітка не 

розміщується на середині стовбура. Якщо ж 
квітку (чи ромб, розміщений таким же чином 
на стовбурі) розглядати як символ Сонця, то 
недоречність зникає. Сонце на дереві життя є 
виявом кореляції четвертих сфер небесної й 
космічної семичленних структур. 

Співвіднесенням сфери життя Космосу з 
животом (4 sph Тіла Богині) можна пояснити 
те, що на животі трипільських статуеток іноді 
зображали дерево (мал. 13).

П’ятою сферою Космосу було піднебес-
ся — чоловіча сфера, яка сполучала земний 
світ (сферу життя) зі світом небесним. В цій 
сфері зосереджено хмари, грім, блискавку, 
вітер, бурю. Персоніфікацією цих стихій був 
бог 5 sph, який в індоєвропейських міфологі-
ях пов’язувався з громом і блискавкою і на-
зивався громовиком (Зевс, Юпітер, Перун). 
У небесній сімці праміфу його планетою був 
Марс — червона планета, що співвідносилась 
із богом війни. (Юпітер став планетою цьо-
го бога пізніше.) На Тілі Богині сферою бога 
5 sph була шия. 

З огляду на історичні міфології, бог 5 sph 
був наймогутнішим серед богів. Цей висно-
вок підтверджено символікою: орел і лев, що 
втілюють цього бога, пожирають відповідно 
зміїв і оленя — тварин, що уособлюють богів 
3 sph і 1 sph.

Образ орла досить поширений в міфології. 
Його головні функції — посередник між зем-
ною і небесною сферами, символ бога війни, 
символ вогню, має зв’язок із Сонцем. Усі ці 
риси зумовлено місцем бога 5 sph у косміч-
ній структурі богів. Дослідники зауважують, 
що “одним із головних подвигів орла... в  
міфологіях Євразії (особливо Сибіру) і Пів-

Мал. 13. Трипільська фігурка Богині з деревом на животі.
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нічної Америки є викрадення ним світла або 
допомога, надана людям в добуванні вогню”  
[2, 258]. Допомога орла в добуванні вогню 
цілком логічно ґрунтується на тому, що він як 
втілення бога 5 sph володіє блискавкою, вог-
нем. Давні люди не раз бачили, що блискавка 
породжує вогонь і, оскільки орел (символ бога 
піднебесся) пов’язаний з блискавкою (існує 
повір’я, що він тертям дзьоба викликає грім 
і блискавку), то очевидно, що він може допо-
могти в добуванні вогню. 

Лев став втіленням цього бога, оскільки він 
є царем серед звірів, подібно до того, як бог 
5 sph є царем серед богів. Поєднання в уяві 
рис орла і лева створило фантастичний образ 
грифона, який також слід вважати символом 
цього бога. Оздоблення гривни, яку носили на 
шиї, головами левів або грифонами є виявом 
кореляції бога піднебесся з шиєю Богині. Гри-
фони, леви — символи бога 5 sph Космосу, 
який накладається на п’яту сферу Тіла Богині 
(шию).

Шостою сферою Космосу було небо — 
сфери семи планет-богів. Серед сімки планет-
богів з цією сферою корелювала шоста пла- 
нета — Юпітер. Останнє ймовірно осмислю-
валось таким чином, що богиня-Юпітер була 
богинею Неба (небесних сфер), тоді як Сон-
це — богиня сфери життя, а Венера — богиня 
підземелля. Співвіднесення небесних сфер з 
планетою Юпітер пояснює те, що богині 6 sph 
є богинями мудрості, справедливості, ремесел 
(Афіна, Параскева П’ятниця), оскільки небо є 
втіленням гармонії, сферою богів. 

На Тілі Богині 6 sph була голова. Кореляція 
голови й неба може бути ключем до розгад-
ки багатьох символів. Так, у трипільців голо-
ва іноді зображалась поєднаною з горщиком 
(мал. 14). На наш погляд, це пояснюється тим, 
що на горщиках часто моделювали небесні 
сфери. В результаті відбулось ототожнення 
неба і горщика. Останній став втіленням неба. 
Наступний крок є наслідком кореляції сфер — 
оскільки голова є небом, її можна сумістити з 
горщиком.

Заміщення горщиком голови можна про-
стежити й на гончарному виробі з Угорщини 
(мал. 15). На ньому чітко вирізняються три 
головні сфери Тіла Богині: нижня частина 
виробу передає 2 sph (стегна і вульва — сира 
земля), середня — 4 sph (живіт і груди — на-
земний світ), верхня — 6 sph (голова — небо). 
Це жіночі сфери Космосу. Серед чоловічих 
сфер символічно представлена тільки 3 sph 
(руки на “поясі”), ймовірно, наявна і якась 
символіка на шиї (5 sph).

Символом богині-голови були очі, в 
яких іноді зображались концентричні круги 
(мал. 16). Природний поділ ока на круги-сфери 
тут використано для передання кореляції ока з 
небесними сферами. На цьому малюнку до-
сить оригінально зображено малу сімку боги-
ні неба. Двоє очей — богині 2 і 6 sph, богиня 
між ними — 4 sph. Перші зовнішні темні круги 
очей у формі молодика і вмираючого місяця є 
боги 3 і 5 sph; вушка на горщику (вуха-дуги є 
чоловічим символом) — боги 1 і 7 sph.

Сьомою сферою Космосу було “зоряне 

Мал. 16. Трійка богинь неба на  
посуді з Петрен.

Мал. 14. Богиня з головою горщиком. 
Лука Врубливецька.

Мал. 15. Посудина, що моделює  
Тіло Богині і сфери Космосу.  

Угорщина, 5 тис. до н.е. 
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небо”. Виокремлення зоряного неба дозволи-
ло зняти суперечність між уявленнями давніх 
людей про сім і дев’ять небес. Сім небесних 
сфер — сім планет, царство богині 6 sph, яка 
разом із ними утворює сімку/вісімку. Крім 
них існує сфера бога — зоряне небо, внаслі-
док чого кількість небесних сфер зростає до 
дев’яти.

Зоряне небо було сферою нерухомих одне 
стосовно одного світил, на фоні якої рухались 
світила-планети. Уже в палеоліті на ньому ви-
окремлювали т. зв. знаки зодіаку, яких загалом 
мало бути 13, за кількістю 28-денних місяців 
у річному циклі. 

Зоряне небо за логікою накладання струк-
тур співвідносилось із Сатурном (Кроносом) і 
косами богині. Про значення кореляції Сатур-
на й зоряного неба важко сказати щось певне. 
Можливо, їх ототожнення проявилось в тому, 
що Кронос, бог 7 sph у давніх греків, був бо-
гом часу, а втіленням часу для давніх людей 
було зоряне небо. Воно було первісним годин-
ником. 

 Кореляція кіс і зоряного неба знайшла 
вияв у назві одного із сузір’їв — Волосожари. 
“Жар”, “зоря”, “зір” етимологічно споріднені 
слова. В слові Волосожари поєднані “волос-
ся” і “зорі”. Таке поєднання має сенс лише за 
умови співвідношення (накладання) сьомої 
сфери Тіла Богині (волосся) і сьомої сфери 
Космосу (зірок, зоряного неба). Чи не тому 
під час святкування Нового року був звичай 
посипати волосся жінок блискучими зірками? 
В Україні до сьогодні побутує вислів, яким 
звертаються до жінки з непокритою головою: 
“не світи волоссям”. Волосся може світити за 
умови, що воно колись ототожнювалось із зо-
ряним небом. Вдень жінка як втілення Богині 
мала закривати коси — “не світити ними”, бо 
це порушувало космічний ритм. Ймовірно, 

найменування одного із сузір’їв Змієм також 
зобов’язане цій кореляції. Коси, як вже зазна-
чалось, часто зображались у вигляді зміїв. На-
кладання кіс-зміїв на зоряне небо могло поро-
дити сузір’я Змія.

Висновки. Ми проаналізували поділ Неба, 
Тіла Богині і Космосу на сімку сфер-богів. 
Очевидно, що вихідною структурою була не-
бесна сімка. В Тілі Богині та Космосі відсутні 
об’єктивні критерії для поділу їх на сім сфер. 
Слід вважати, що саме небесна сімка була “на-
кладена” на жіноче тіло й Космос, внаслідок 
чого утворились відповідні сімки Космосу і 
Тіла Богині.

Кореляцію сфер Неба, Космосу і Тіла Бо-
гині показано в таблиці:

Отже, за тим, що нам сьогодні видається 
ірраціональним, приховано логіку накладан-
ня небесних, тілесних і космічних сфер. Якщо 
ми зрозуміємо цю логіку, зникне таємничість 
міфологічного мислення.

Напрями подальшого розгляду. Дослідже-
ні три семичленні структури праміфу можуть 
стати підґрунтям для відкриття більш склад-
них структур і для аналізу широкого спектру 
первісних символів і міфологічних сюжетів.

СФЕРА НЕБО  ТІЛО БОГИНІ  КОСМОС

7 sph Сатурн волосся, коси зоряне небо

6 sph Юпітер голова  
(очі і рот)

небесні сфери 
(планети)

5 sph Марс шия піднебесся

4 sph Сонце живіт (пупець  
і груди)

світ тварин, 
рослин і людей

3 sph Місяць пояс гори, верхній 
шар землі

2 sph Венера стегна “сира земля”, 
підземелля

1 sph Меркурій ноги підземні води
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Проблема людини є наріжною темою гума-
нітарних наук. Зміст поняття “антропологія” 
походить від давньогрецького “anthropos” — 
людина та “logos” — вчення. Античні істо-
рики ввели стійке типологічне розмежування 
соціуму на ойкумену, оперту на закони дав-
ньогрецької цивілізації, та варварський світ. 
Наведений в “Історії” Геродота компарати-
вістський опис цивілізованого та варварського 
світів дає підстави вважати його батьком етно-
графії. Методологічним підґрунтям головних  
показників життя людини в зазначених світах 
став принцип давньогрецького софіста Прота-
гора: людина є мірою всіх речей — існуючих 
як вони існують, а неіснуючих — як вони не 
існують. На відміну від протонаукових теорій 
людини, які домінували в європейській гума-
ністиці до ХІХ ст., культурна антропологія — 
це наука, або, як зазначає “Британіка”, наукова 
література з “дослідження людини” [4, 446].

Перша власне наукова рецепція людини 
була зафіксована в біологічних методах кла-
сифікації видів Бюффона, Ліннея та Дарвіна. 
У витоках культурна антропологія у своїх ме-
тодологічних засадах невіддільно пов’язана 

з еволюціоністською теорією Чарльза Робер-
та Дарвіна (1809–1892). Ідея еволюціонізму, 
сформульована в працях “Походження видів 
шляхом природного відбору” (1859) та “По-
ходження людини і статевий відбір” (1871), 
дала поштовх до першої наукової гіпотези по-
ходження людини від мавпоподібного предка 
всіх рас і народів. 

На методологічному підґрунті еволюціо-
нізму виникли праці Едварда Барнета Тайлора 
“Первісна культура” і “Антропологія. Вступ 
до вивчення людини і цивілізації”, Джеймса 
Джорджа Фрезера (1854–1941) “Золота гілка”, 
Льюїса Генрі Морґана (1818–1881) “Давнє 
суспільство, або Дослідження ліній людсько-
го прогресу від дикості через варварство до 
цивілізації”. Еволюціонізм як класична нау-
кова парадигма прийшов на зміну донауко-
вих уявлень про циклічність генези людини 
й культури. Вивчення еволюції в природі й 
суспільстві відкривало широкий простір до 
наукового “вивчення законів людської думки 
та діяльності” [3, 18]. Людина, за Тайлором, 
є культуротворчою істотою, яка в еволюцій-
ному контексті досліджується як специфічне 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Анотація. У статті розглянуто ґенезу, основні тен-
денції становлення та новітні методологічні засади 
культурної антропології.
Ключові слова: антропологія, культурна антропологія, 
культурний зразок, крос-культурні контакти, компара-
тивістика, еволюціонізм, дифузіонізм, структуралізм, 
функціоналізм, постмодерна культура.

Аннотация. В статье рассмотрено происхождение, 
основные тенденции становления и современные мето-
дологические основания культурной антропологии.
Ключевые  слова: антропология, культурная антро-

пология, образец культуры, кросс-культурные контак-
ты, компаративистика, эволюционизм, диффузионизм, 
структурализм, функционализм, культура постмодер-
низма.
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явище на тлі “широко проявленої у цивілізації 
одноманітності, що її можна приписати одно-
манітній дії одноманітних причин. З іншого 
боку, різні ступені культури можуть вважатися 
стадіями поступового розвитку, з яких кожна 
є продуктом минулого й відіграє певну роль 
у формуванні майбутнього” [3, 18]. Еволюціо-
ністська антропологія містить демократичне 
уявлення про тотожність, незмінність і рів-
ність засадничих параметрів людини всіх рас 
і народів: “винаходи та відкриття утворюють 
неперервний ряд на шляху людського процесу 
і є точками відліку його послідовних стадій. 
Водночас суспільні та громадські інституції, 
пов’язані з одвічними людськими потребами, 
розвинулися з небагатьох початкових зародків 
думки” [2, 3].

З огляду на формування національних тра-
дицій Тайлор і Фрезер стали фундаторами 
культурної антропології у Великій Британії, а 
Морґан — у США. Морґан, за фахом — адво-
кат, був антропологом-аматором. Влітку, коли 
у Нью-Йорку завмирало ділове життя, він про-
водив польові дослідження північноіндіан-
ських племен і виявив у племені ірокезів ар-
хаїчну форму успадкування по лінії матері, 
докорінно відмінну від патрилінеарного спад-
кування у європейській нуклеарній родині. 
Описаний ним культурний зразок родинних 
стосунків набув розголосу в науковій літе-
ратурі та дав імпульс дослідженню переходу 
від матріархату до патріархату, що справило 
суттєвий вплив на формування марксистської  
теорії родини, приватної власності та держави. 
Проте знаний дослідник культури північно-
американських індіанців Адам Купер вважає, 
що Ф. Енгельс вилучив ідею еволюціонізму з 
контексту суто наукового антропологічного 
дослідження, надавши їй провіденціальних 
рис комуністичної ідеології, чим “звульгари-
зував її науковий зміст” [5, 4]. 

У марксизмі культурні явища верифі-
куються через співвідношення до поступу 
суспільно-історичної практики загалом та 
економічного базису суспільства зокрема. За-
значена традиція спирається на діалектико-
матеріалістичну схему редукції, тобто зве-
дення культури як надбудови до економічного 
базису суспільства.

Критику еволюціонізму провадили на те-
ренах Європи у німецькому науковому се-
редивищі — Ф. Губнер (герменевтична кон-
цепція культурного кола), “Теорія культурної 
міфології” Л. Фробеніуса, віденське коло по-
слідовників концепцій дифузіонізму пастора 
В. Шмідта; у французькому позитивістсько-
му середовищі — послідовники соціології 
Е. Дюркгейма; у США розпочату Ф. Боасом 
критику еволюціонізму продовжили його чис-
ленні послідовники. Ф. Боас з іронією ставив-
ся до еволюціонізму, особливо до вчення про 
соціальний прогрес, тактовно уникаючи його 
радикалізму та утопізму. Мислити антрополо-
гічно для Боаса означало локалізувати еволю-
ціоністський континуум історичного поступу 
чітко фіксованим у дослідженні просторово-
часовим виміром конкретної культури. У зрі-
лий період діяльності Боас плідно співпра-
цював з випускниками таких відомих центрів 
гуманітарної науки, як Оксфорд, Кембридж та 
Лондонська економічна школа, які були вихо-
вані на засадах емпіристськи витлумаченого 
еволюціонізму. За емпіризмом на той час збе-
рігалося значення суто англійського винаходу, 
який асоціювався із залученням індуктивного 
методу. Боас як фізик за освітою теж тяжів 
до лапідарності та математичної конкретики 
в описах результатів польових досліджень. 
В історії культурної антропології еволюційні 
методи палеоантропологічної реконструкції 
“історії тварин” розчистили поле для антро-
пологічних досліджень з морфології та емб-
ріології людини. Еволюціоністський погляд 
на явища культури різних людських спільнот 
не поєднувався з принципами релятивізму, які 
Боас запозичив із теоретичної фізики. Пер-
шорядними в його методологічній концепції 
були відносна самоданість і самоцінність кож-
ної окремо взятої культури. Замість загально-
вживаних у попередній етнографії термінів 
“етапи”, “коми”, “ступені”, “фази” однорідної 
в своїй основі культури в тогочасному науко-
вому середовищі Боаса вже на початку ХХ ст.  
сформувалося принципово нове культуро-
логічне розуміння цивілізації як сукупності 
крос-культурних зв’язків. 

Нововведення Боаса трансформували ан-
тропологію в науку, яка досліджує ставлення 
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людини до всієї сукупності культур. Культур-
на антропологія, на його думку, має вивчати ці 
культури за допомогою просторово-часового 
методу. 

Отже, культурна реальність розпадається 
на окремі взяті в окремому просторі та часі 
ставлення людини до культури і зворотну дію 
культури на людину. Проте, на відміну від ево-
люціоністського тлумачення детермінації як 
провідного чинника причиново-наслідкового 
опису культурних зразків, Боас припускає 
опосередкування дії детермінації культурною 
традицією та мовою. Приміром, дослідження 
індіанських племен Британської Колумбії ви-
явило, що расові, мовні та культурні межі не 
збігаються. 

Просторова відносність основних систе-
моутворювальних ознак культури, їх мозаїч-
ність, накладання та підсилення призводять до 
антагонізму, який може перерости у конфлікт. 
Дифузія ж цих ознак створює диференційо-
вану систему відносин, які не вкладаються в 
еволюціоністське тлумачення одноманітної 
дії одноманітних причин. 

Еволюція чи дифузія? — так означив Боас 
ситуацію з вибором методів дослідження куль-
тури аборигенів Північної Америки. Адекват-
нішою для опису різних племінних культур 
виявилася не еволюціоністська, а саме дифу-
зійна модель. Вихідний тип історично фіксо-
ваної культури заміщується на молодший. 

У процесі соціокультурної динаміки фор-
мується третій стан, де домінантними вияв-
ляються відносини другого типу, а перший 
стан зберігається у витіснених рудиментар-
них формах. Це переконливо демонструється 
на прикладі матрилінійних форм родоводу. 
Опис дифузії як трансформації типів куль-
турних відносин всередині однієї конкретної 
культури плідно застосовується й донині. Як 
зазначає “Енциклопедія соціальних наук”, 
упровадження до широкого наукового обігу 
ідеї дифузіонізму поряд із функціоналізмом і 
структуралізмом означало розвиток тенденції 
із створення нової парадигми як тео ретичної 
реакції на схематику і спекулятивну історичну 
реконструкцію в еволюціонізмі. 

Культура детермінує людину й психоло-
гічно, впливаючи на характер або “дух” того 

чи того народу. Своєрідність способу і стилю 
мислення виразно втілено у фольклорі. Тут 
в антропології позначено шлях до розуміння 
фольклору як методологічного ключа у вияв-
ленні глибинних структур людської менталь-
ності, дослідженні відмінностей у способі 
мислення локальних етнічних спільнот. Проте 
культурна антропологія не сприймає детермі-
нізму психологічного. 

Реалії культуротворення на Україні одно-
значно не вкладаються в описану схему, що 
інспірує її деконструкцію та активне залу-
чення антропологічного, герменевтичного, 
культурологічного, позитивістського, фено-
менологічного, соціологічного, психологіч-
ного, етнологічного та інших тлумачень явищ 
культури. Проте, на нашу думку, це становить 
предмет окремого дослідження. Зазначимо 
лише, що сучасна постмодерна ситуація плю-
ралізму інтерпретацій єдиним універсальним 
контекстом дослідження соціокультурних про- 
цесів визначила замість економіки власне 
культуру. 

У систематичному вигляді ця теза набула 
розгорненого викладу в праці відомого по-
стмодерніста Петера Козловського “Пост-
модерна культура” [1]. Це зумовило поворот 
культурології від детермінації до контингенції 
(від англ. contingent). У словнику Вебстера на-
ведено низку її значень: “можливість, яка не 
обов’язково набуває чинності; непередбачува-
на випадковість збігу обставин; запобіжні за-
ходи запобігання непередбачуваним обстави-
нам; суцільно неперебачуване; наявне, проте 
логічно не зумовлене; не зумовлене необхід-
ністю” [11].

Значний евристичний потенціал серед 
новітніх напрямів культурології, як на нашу 
думку, має компаративістика, яка, зберігаю-
чи кращі традиції наукової парадигми, пе-
реосмислює просвітницькі уявлення про 
універсальний для всіх народів історичний  
прогрес. 

В історичній культурній антропології  
Франц Боас вперше окреслив предметні ме-
жі культурної компаративістики в роботах 
“Межі порівняльного методу в антропології” 
(1929), “Проблеми методології в соціальних 
науках” (1930), в яких культура визначалась 
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як окремішня сфера самодетермінації. Побу-
дова будь-якої абсолютної системи феноменів 
культури виявилася неможливою. Його учень 
і послідовник Альфред Луїс Кробер у праці 
“Антропологія” сформулював засади культур-
ної компаративістики. В одній із перших тео-
ретичних розвідок було також проаналізовано 
особливості застосування в культурній антро-
пології категоріального й термінологічного 
апарату історії та науки [6]. У подальшому ви-
сунуте Кробером та Редкліфом-Брауном тлу-
мачення історії як особливого аналітичного 
горизонту виявлення унікальності культурних 
явищ і наукового опису розмаїття культурних 
форм не отримало підтримки в культурологіч-
ному середовищі. 

Вихідне поняття “культурний ареал” було 
запозичене з біхевіоризму, тому воно опти-
мально поєднувало біологічний та соціокуль-
турний аспекти існування людини як куль-
туротворчої істоти в певному географічному 
регіоні. 

Інтерес до типології існування людини ви-
явила й американська соціологія. Талкот Пар-
сонс — президент міжнародної асоціації на її 
конгресі у Торонто (1974 р.) — диференціює 
це існування на дві головні рольові функції: 
здорового та хворого в контексті співвідно-
шення з економікою і соціологією. Соціаль-
ним підґрунтям, яке висвітлює феномен існу-
вання, є “проблема співвідношення соціальної 
структури та індивіда, гарантій на випадок 
хвороби, або здоров’я індивіда [8, 11–12]. 
Парсонс зазначає, що він виокремив дві групи 
проблем, які безпосередньо стосуються теорії 
дії, але зберігають відносно неї свою власну 
внутрішню структуру та логіку. Перебуваючи 
в суміжних галузях досліджень, проблеми ви-
являють певну суперечність, проявляючись у 
вигляді двох суміжних феноменів — парадиг-
мою станів людини і цільовою системою або 
системою цілепокладання (telic system). На 
його думку, соціологія культури має впрова-
дити до свого обігу компонент людських ста-
нів — сприйняття людиною фізичного й ор-
ганічного світу, засноване на суб’єктивному 
досвіді, її власній тілесності. 

Систему людських станів [8, 361] Парсонс 
подав у вигляді схеми: 

Методологічні зрушення в культурній ан-
тропології відбуваються в полеміці між при-
бічниками функціоналізму та структуралізму. 
Фундатор функціоналізму Броніслав Мали-
новський вважав, що людина, водночас із міс-
цем, яке вона займає у світі природи, існує 
також у такому цілісному утворенні, як куль-
тура: “Інтегральна цілісність культури стає по-
чатковим об’єктом дослідження антропології. 
Системоутворювальним поняттям цього спе-
цифічного цілого є поняття функції” [7, 3].

Вихідним постулюється співвідношення 
енергетичного обміну, метаболізму між навко-
лишнім середовищем і людиною з її вітальни-
ми проблемами. На відміну від інстинктивної 
поведінки тварин, людське суспільство від 
кланової організації первісних спільнот до су-
часних форм цивілізації існує як інтегральна 
єдність. 

Співвідношення між потребами і культур-
ними реакціями можна показати у вигляді  
схеми:

Цю схему, наведену в праці “Наукова тео-
рія культури” [7, 99], доповнено двома аксіо-
мами: 1) кожна культура повинна відповідати 
біологічній системі потреб; 2) кожне досяг-
нення культури пов’язане з використанням ар-
тефактів і символізму для посилення анатомії 
людини. Взаємодія між вітальними потребами 
й культурними реакціями, за Малиновським, 

БАЗИСНІ ПОТРЕБИ КУЛЬТУРНІ РЕАКЦІЇ 
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є жорстко детермінованою. Цей взаємозв’язок 
постає як налаштований механізм, що по-
стійно підзаводиться детермінацією функціо-
нальних відносин у сфері культури. Над цим 
взаємозв’язком утворюється другий, більш 
абстрактний щабель інструментальних імпе-
ративів та інтегральних потреб. 

Фундатор структуралізму А. Р. Редкліф-
Браун розробив структуралістську теорію 
культури, заперечивши два постулати теорії 
Малиновського. Перший — “прийняття теорії 
культури Малиновського, яка є непридатною, 
другий — невірною є думка, що всі звичаї та 
інституції суспільства є добрі та справедли-
ві. Слушною є думка, що звичаї та інституції 
набувають дії тоді, коли вони вписуються в 
усталену схему переконань і вірувань [9, 51]. 
Структуралізм заперечує пряму детермінацію 
соціокультурних процесів і розглядає питан-
ня біологічної детермінації поведінки людини 
лише в контексті співвідношення антрополо-
гічного процесу та його структури. Приміром, 
організм людини можна уявити у вигляді ор-
ганів, тканин, рідини, але ж його можна розу-
міти також як певну цілісність, що становить 
особливу сферу, в якій “структура детермінує 
процес” [9, 51]. 

Соціальна структура є визначальною ка-
тегорією структуралізму. Людська життєді-
яльність через різні за типом системи струк-
турується шляхом дивергенції або варіації. Її 
визначальна роль полягає в тому, що за її до-
помогою відбувається формування індивіда, 
залучення його до відносин і регулювання їх 
за допомогою соціальних інститутів. Соціаль-
ний інститут не є “ідеальним взірцем до наслі-
дування, бо потребує визначення місця цього 
взірця у суспільному житті” [9, 51]. 

Функція обмежена у своєму методологіч-
ному призначенні вже тим, що має “прислу-
говуватися описові виявлених взаємозв’язків 
у соціальній структурі або безпосередньо у 
процесах суспільного життя” [9, 51]. Соці-
альна структура детермінує суспільне життя, 
тобто структурування надає процесу життє-
діяльності людства різноманітних модифі-
кацій, таких, приміром, як війна та мир, тоді 
як функція соціальних інституцій, звичаїв і 
вірувань, діяльність із соціального управлін-

ня дає ефект лише тоді, коли її розглядати в 
комплексі зі структурою й процесом суспіль-
ного життя, тобто протиставлення структури 
і процесу, з одного боку, та функції, з іншо-
го, виявляються лише на тлі загальної теорії 
культури.

Якісний зміст поняття “культурний ареал” 
визначають стійкою конфігурацією культур-
них зразків поведінки та артефактів певної 
локальної території. На відміну від історич-
ного розгляду культурних явищ в їх часово-
му плині, компаративістика фіксує культурні 
утворення як просторові, локально диферен-
ційовані культурні території. В епіцентрі куль-
турної території спостерігають найвищу кон-
центрацію якісно своєрідних ознак. Дифузію 
цих ознак спостерігають при віддаленні від 
культурного центру до периферії культурного 
ареалу. 

Межі культурного ареалу визначаються 
місцями найінтенсивніших контактів (або 
витіснення, або взаємодії) якісно відмінних 
зразків культури. 

Власне крос-культурні контакти є най-
важливішими елементами стратегії розвитку 
культури, яка визначається через співвідно-
шення внутрішніх джерел культурних іннова-
цій та традицій, а також запозичень із зовніш-
ніх ареалів відповідних культурних зразків. Ці 
внутрішні й зовнішні чинники прискорюють 
або гальмують розвиток культури. Стосовно 
культурної традиції культурні зразки визнача-
ють питому для культури стратегію автохтон-
ного розвитку чи її витіснення або занепад. 
Крос-культурні контакти визначають адап-
тивний потенціал кожної культури. Потуж-
ні автохтонні культури зазнають як періодів 
стрімкого розвитку, який визначає пік прогре-
су культури, так і періодів культурної стагна-
ції, яка спричиняє кризовий застій у розвитку 
культури. Сфера духовних цінностей не має 
безпосередньої кореляції з економікою. Про-
те на розвитку науки позитивно позначають-
ся стабільність політичної системи та сталий 
економічний розвиток. Потужні автохтонні 
культури можуть налічувати в своєму розвит-
ку кілька періодів злету та занепаду.

Дослідження з методологічних проблем 
культурної антропології сформували певні 
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уявлення щодо стандартів культурантропо-
логічного дослідження. Зокрема, визначено 
змістовні елементи наукового дослідження: 
стадію формулювання теоретичної проблеми; 
вибір потрібних методів дослідження; збір та 
аналіз отриманих даних; підтвердження, уточ-
нення або спростування теоретичних тез, про-
голошених на початку дослідження. Бернард 
Рассел порушує низку проблем, пов’язаних із 
особистісно ціннісним сприйняттям дослід-
ником культурантропологічної проблематики. 
Так, перед проведенням дослідження варто 
визначитися з низкою запитань:

• Чи відповідає тема дослідження науко-Чи відповідає тема дослідження науко-
вим інтересам дослідника?

• Чи є запит, принаймні у науковому світі, 
на проблематику дослідження?

• Чи доступні наявні ресурси, потрібні для 
дослідження теми?

• Чи не приведе здійснене дослідження або 
застосовані в процесі дослідження методи до 
нерозв’язних етичних проблем?

• Чи має ця тема теоретичне або практичне 
значення? [10, 110–111]. 

Серед завдань із формування гуманістич-
ної програми з досліджень культурної антро-
пології як підґрунтя соціального знання виріз-
няють три аспекти: 

1) формування досліджень крос-культур-
них контактів, які сприятимуть вивченню 
природи людини;

2) організацію етнографічних досліджень 
задля отримання кількісних даних про пове-
дінку людей по всій планеті;

3) сприяння лібералізації знання на засадах 
гуманізації етичних принципів антропологіч-
них досліджень.

Новітній поворот антропологічних дослі-
джень до персоналістського вивчення культу-
ри інтегрує такі дотичні до культурології сфе-
ри, як гуманістичний психоаналіз, вчення про 
лінгвістичну відносність культур, феномено-
логічний опис етносу культури та етноетики, 
етнопсихологічне вивчення ментальності.
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Актуальність теми викликана пошуком 
альтернатив тим глобальним змінам у куль-
турному, етнічному, освітньому просторах, 
які нівелюють природні основи людського 
суспільства.

Мета цього дискурсу: 1) звернути увагу 
наукової спільноти на глибинні причини про-
тиріч між феноменом етнічного (локального, 
природного) і світового (глобального, штуч-
ного); 2) увести до культурологічного дискур-
су проблему наявності світової інформацій-
ної війни, внаслідок якої відбувається масова 
дезорієнтація суспільства, втрата усталених 
етнокультурних зразків; 3) запропонувати 
нову етнозберігаючу модель освіти, яка нині 
осмислюється європейськими мислителями 
як альтернатива глобальній уніфікації. 

Оскільки, на думку автора, об’єктивних 
методологій в гуманітарному дослідженні не 
існує, ми застосовуємо національно-екзистен-
ційну методологію та українську аксіологію, 
яка бере свої витоки в дохристиянському 
києво-руському імперативі: роби так, щоб 

твоя діяльність була на користь власному на-
родові, а не глобальному диктатору. 

Археофутуризм (від гр. aрхаіо — стародав-
ній і лат. futurum майбутнє) — новий релігій-
ний, мистецький та філософсько-теоретичний 
напрям, який спирається на традиціоналізм, 
консерватизм, автохтонні етнокультурні здо-
бутки минулого з метою їх впровадження в 
майбутнє життя народу. Як напрям філософії, 
археофутуризм вивчає перспективи майбут-
нього і здійснює прогнозування соціальних 
процесів, що виникають на грунті автохтон-
них архаїчних цінностей. 

Німецький філософ-консерватор Освальд 
Шпенглер (1880–1936) у своїй праці “Занепад 
Європи” (1922) висловив думку, що Європа 
на шляху до загибелі, бо вона є раціоналіс-
тичною цивілізацією, в якій вищі духовні цін-
ності невпинно деградують. Кілька великих 
мегаполісів, у яких зосереджується все життя, 
знищують навколишнє традиційне суспіль-
ство, розпочинаючи “вік вивихнутого часу”, 
коли матерія знищує дух.

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Галина Лозко

АРХЕОФУТУРИЗМ ЯК ДОКТРИНА ПОСТХРИСТИЯНСЬКОЇ   
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Анотація. Авторка розглядає археофутуризм як новий 
релігійний, мистецький та філософсько-теоретичний 
напрям, який спирається на традиціоналізм, консерва-
тизм, автохтонні етнокультурні здобутки минулого з 
метою їх впровадження в майбутнє життя народів. 
Для самозбереження самобутності європейської духо-
вної культури необхідна нова модель освіти, яка май-
бутніми поколіннями буде використана як альтернати-
ва глобальній уніфікації людства.
Ключові  слова: археофутуризм, етнофілософія, етно-
релігія, постихристиянська модель, етнокультурні цін-
ності.

Аннотация. Автор рассматривает археофутуризм как 
новое религиозное, художественное и философско-те-
оретическое направление, основанное на традициона-
лизме, консерватизме, автохтонных этнокультурных 
достижениях прошлого с целью их использования в 
будущей жизни народов. Для самосохранения само-

бытности европейской духовной культуры необходима 
новая модель образования, которая будущими поколени-
ями будет использована в качестве альтернативы гло-
бальной унификации человечества.
Ключевые слова: археофутуризм, этнофилософия, эт-
норелигия, пост-христианская модель, этнокультурные 
ценности.

Summary. An author examines аrkheofuturizm as new re-
ligious, artistic and philosophical-theoretical direction, 
which leans against Traditsionalizm, conservatism, indig-
enous ethnic-cultural achievements of the pas with the pur-
pose of their introduction in future life of people. For self-
preservation of originality of the European spiritual culture 
the new model of education, which by future generations 
will be used in quality alternative of global standardization 
of humanity, is needed.
Key words: аrkheofuturizm, the ethnic-philosophy, the ethnic- 
religion, post-christian model, the ethnic-cultural values.
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Європа, як частина світу площею 10 міль-
йонів 507 тисяч квадратних кілометрів, має 
свою власну етнічну історію та міфологію, 
яка вимірюється мабуть мільйоном років часу 
і широким діапазоном етно-культурного про-
стору, водночас становлячи велику, хоч і важ-
коосяжну цілість. Тому з величезного прос-
торово-часового полотна історії європейської 
культури нас має зацікавити той конкретний 
філософсько-теоретичний аспект сучасного 
археофутуризму, який став контекстом для роз- 
гортання нового (і, вочевидь, чергового) етно-
релігійного ренесансу ХХ–ХХІ ст., включаючи 
як окремі артефакти, так і філософеми та мі-
фологеми, які стали витоковим підгрунтям ак-
туалізованих сьогодні проблем. Таким чином, 
наша мета — розглянути не тільки здійснене, 
що у Шпенглерівському розумінні є минулим, 
а й саме здійснення, що виражає сенс Життя 
сучасного, а також те, що є можливим, тобто 
становить проекцію майбутнього.

Сучасні політологи констатують наявність 
“четвертої світової війни”, яка носить характер 
інформаційної [1, 3–4, 16–20; 5, 106–109]. Ця 
навала квазікультурних “цінностей”, яка що-
дня зливою вихлюпується на голови мільйо-
нів пересічних громадян, відносить на узбіччя 
масової свідомості перевірені часом класичні 
національні форми духовності та культури. 
Постмодерністська “фрагментарність” світу 
робить особу беззахисною перед глобальни-
ми процесами хаотизації життєвого простору, 
в якому людині з класичними європейськими 
стандартами світосприйняття стає холодно і 
незатишно. На цьому тлі відбувається масова 
дезорієнтація суспільства, втрата усталених 
етнокультурних зразків, але водночас — і ви-
яскравлення духовно самостійних особистос-
тей, які ведуть пошук нових культурних мо-
делей, альтернативних глобальному стилю. 
Ностальгія за високим духовним минулим 
своїх предків і турбота про майбутнє своїх 
нащадків спонукає їх вдихнути нове життя у 
перевірені часом класичні європейські форми 
світогляду, шляхетного людського спілкуван-
ня і порядного, розміреного стилю життя. На-
ступним етапом має стати презентація нового 
упорядкованого типу мислення і життєдіяль-
ності, формування соціального інтересу до 

нього і, нарешті, ідентифікація членів цього 
напрямку в рамках обраної етнокультурної 
форми.

Європа в античну епоху мала назву Енея... 
З незапам’ятних часів межа між Європою й 
Азією проходила по річці Дон (Танаїс). Як 
сказано в скандинавському географічному 
трактаті “Круг земний”, Танаїс впадає у “дов-
гу затоку, що зветься Чорним морем. Вона 
розділяє частини світу. Ту, що на сході, звуть 
Азією, а ту, що на заході, дехто називає Євро-
пою, а дехто — Енеєю” [4, 11]. Вірогідно, ця 
назва пов’язана з древніми енетами (enetoi), 
якими правив легендарний Еней, який був 
улюбленим сином Богині Афродіти і онуком 
Зевса, захисником Трої та засновником Риму, 
куди й переніс своїх троянських Богів. Афро-
діта, як Богиня-Мати, постійно опікувалась 
життєвою долею свого сина Енея, рятуючи в 
його особі увесь майбутній рід Дардана. Не 
даремно, в Італії на її честь було збудовано 
безліч святилищ Афродіти-Венери, якій, як 
Богині Переможниці, присвятив свій храм і 
знаменитий Помпей [3, 5]. Так була врятована 
Енейська цивілізація, де чільне місце займа-
ють культури як Гіперборейського, так і Кріт-
ського кореня. Серед них знаходимо і наших 
слов’янських предків. На думку українського 
міфолога О. Знойка: “Історики-славісти ви-
знають, що предки слов’ян — венеди брали 
участь у формуванні Русі і Києва. Венеди, 
як нам уже відомо, — вигнанці з Трої. Дове-
дено також, що троянці — це етруски, а їхні 
нащадки заснували Рим (цілком можливо, що 
Еней був засновником Альба-Лонги і предком 
матері Ромула і Рема) [2, 244]. Ця міфологема 
нас цікавить в тому сенсі, що прокладає той 
невидимий зв’язок між Україною і Європою, 
що має засвідчити наш споконвічно європей-
ський архетиповий і ментальний психогенез, 
тобто виникнення і розвиток в української 
людини власне європейських почуттів, мови, 
мислення і вольової діяльності. 

Нині, коли на карту поставлене саме життя 
європейської людини, Європа знову звертаєть-
ся до споконвічних етнокультурних цінностей 
своїх предків. Це тільки здається, що етнічні 
міфи та героїчні легенди канули в Лету, бо їхня 
спадщина залишила глибокий слід у нашій ко-
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лективній підсвідомості та генетичній пам’яті. 
Мислителі кінця ХІХ — початку ХХ ст. підня-
ли на поверхню “циклічну доктрину” розви-
тку культури. За Рігведою історію людства по-
діляють на 4 цикли: золотий, срібний, мідний і 
залізний віки, після яких почнеться нове коло 
Часу. Теорію циклічності можна вважати по-
вним запереченням ідеї лінійного “прогресу 
людства”. Доктрина Ф. Ніцше про “Вічне По-
вернення” була розвинута італійцем Юліусом 
Еволою, румуном Мірчею Еліаде, чилійцем 
Мігелем Серрано та іншими мислителями. 
Серед слов’ян ідею переоцінки і заперечення 
християнських вартостей зробили польський 
філософ Ян Стахнюк та український філософ 
і санскритолог Володимир Шаян. Здійснивши 
належну експертизу чужим глобальним релі-
гіям, вони прагнули подати власну автохтонну 
доктрину етнічної віри, споконвічної і тради-
ційної та вдихнути в неї друге життя на ново-
му етапі розвитку націй. Якщо за часів Шпен-
глера на тлі прогресуючого занепаду Європи 
ще було важко розгледіти перші іскри її відро-
дження, то Володимир Шаян (1908–1974) вже 
відверто пророкував нове (власне, чергове) 
пробудження Європи в “Пан-арійському ре-
несансі” язичницьких релігій. Одночасно, як 
спалах блискавки в пітьмі світового хаосу, у 
ХХ столітті виникли європейські рухи відро-
дження різних релігій: кельтські друїди, гру-
пи прихильників Тора і Одіна, шанувальники 
Афіни і Зевса, Юпітера і Венери, онуки Сва-
рога і Перуна, Лади і Матері Слави...

І хоча практика втілення в життя цих ідей 
видатних подвижників досі маловідома, нас, 
у першу чергу, цікавлять наукові спроби ак-
туалізації етнорелігійного осмислення світу з 
перспективою на майбутнє, що вже існують у 
ряді країн. Так, наприклад, французький уче-
ний Іван Бло (Yvan Blot) — викладач і дирек-
тор дослідницького центру при Паризькому 
університеті, один з лідерів французького На-
ціонального фронту, депутат Європейського 
парламенту, заснував Товариство відновлення 
античних освітніх і культурницьких традицій. 
Він пропонує “елліно-центричне відроджен-
ня” як альтернативу деградуючому західному 
світові. У 1996 р. з’явилася друком наукова 
монографія Івана Бло, присвячена вивченню 

впливу давньогрецької культури на західну 
цивілізацію “Спадщина Афіни” (L’Heritage 
d’Athena).

Його ідея ґрунтується на тому, що “ми  
всі — нащадки Афіни, грецької Богині му-
дрості! Греки дали нам науку, медицину, фі-
лософію, політику, олімпійські ігри, класичне 
мистецтво, нарешті повний алфавіт з голо-
сними і приголосними... Ми всі — нащадки 
Афіни, але нам загрожує небезпека позбутися 
всієї цієї спадщини. Цінність класичного гу-
манізму, що бере свій початок від греків, може 
не витримати конкуренції зі ЗМІ і системою 
освіти і зникнути. А без грецької спадщини 
наша цивілізація приречена. Від того, чи збе-
режеться “Спадщина Афіни” залежить май-
бутнє всього людства” [8]. 

Значним інтелектуальним явищем правого 
руху в Росії став міжнародний часопис “Ате-
ней” (дослівно “Школа Атени”). Це видання 
продовжує давні традиції шанування Афіни —  
античної Богині мудрості й справедливої вій-
ни та знайомить читачів з філософськими, іс-
торичними та антропологічними досліджен-
нями давнього і нового часу. Слід зазначити, 
що ще в ХІХ–ХХ ст. часописи “Атеней” вихо-
дили в Польщі та в Україні.

Міжнародна Асоціація “Європейська си-
нергія”, яка поставила за мету з’єднати зусил-
ля однодумців з різних країн, виникла у Фран-
ції (м. Тулуза) в 1993 р. Її основою стала Група 
вивчення і дослідження європейської цивілі-
зації (ГРЕСЕ), що існувала у Франції з 1969 р. 
і була своєрідним мозковим центром “нових 
правих”. Її ідеологами були Ален де Бенуа, 
Домінік Веннер, П’єр Віаль (автор фундамен-
тальної “Антології язичництва”) та ін. Пре-
зидентом “Європейської синергії” з часу її 
заснування був Жільбер Сенсір, один із засно-
вників Французького національного фронту. 
Головною ідеєю “Синергії” було вироблення 
моделі, побудованої на священних духовних 
принципах, в розумінні “Священної імперії” в 
європейському масштабі, яка могла б проти-
стояти глобальним діям США. У періодичних 
виданнях “Синергії” неодноразово піднімали-
ся питання відродження етнорелігійних освіт-
ніх цінностей на новому етапі. Однак, члени 
організації не обмежують себе виключно язич-



СВІТОВА  КУЛЬТУРА  І  МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ

90

ницькими світоглядними настановами, врахо- 
вуючи рівень християнізації європейського 
суспільства. Так, Ж. Сенсір писав, що “голо-
вним завданням “Синергії” є захист античної  
спадщини, що спільноєвропейська цивіліза-
ція має дохристиянські корені”. Однак, Сенсір  
не схвалював “карнавального” язичництва, і 
радив враховувати роль язичницько-христи-
янського синкретизму в католицтві [1, 12–14].

Помітним явищем в осмисленні феномену 
язичництва як рідної релігії стали праці сучас-
ного французького філософа Гійома Файя. Зо-
крема, в своїй книзі “Археофутуризм” (1998 р.) 
він провіщає повернення архаїчних ціннос-
тей, таких як: “природний розподіл ролей між 
чоловіком і жінкою; спадкоємність етнічних і 
народних традицій освіти й виховання, відро-
дження духовності і організація етнорелігій-
ного культу; відновлення суспільної ієрархії; 
культу Предків, обрядів і випробувань при 
посвяченні; відновлення органічних громад 
на різних рівнях від родинної сфери до всьо-
го народу; незмішування еротизму з подруж-
жям; престиж військового класу; відкрита та 
ідеологічно узаконена нерівність суспільних 
станів; пропорційність обов’язків з правами; 
віддання належного справам людей, а не са-
мим людям, що повинно підвищити відпові-
дальність останніх” [7, 54–60].

В іншій своїй книзі “Колонізація Європи. 
Правда про імміграцію й іслам” (2000), Г. Фай, 
докладно проаналізувавши наступ ісламу на 
європейський світ, дійшов висновку про слаб-
кість християнства (“католицтво перебуває в 
стані прогресуючої анемії”), його нездатність 
протистояти сильнішому “брату-конкуренту”. 
І хоча язичництво “не втручається у цю сімей-
ну сварку”, однак, на думку мислителя, воно 
зрештою буде змушене вступити в протибор-
ство з цим останнім форпостом монотеїстич-
ного монстра.

Гійом Фай — добре обізнаний з Кораном. 
Мусульмани після виходу його праці були 
здивовані тим, що він знає про їхні наміри 
підкорити всю Європу. Г. Фай також знає, що 
розмови мусульман про так званий “світський 
іслам, здатний до гармонійної інтеграції” — 
лукаві й лицемірні. Адже їхній пророк Му-
хаммед, коли готував експансію нових земель, 

радив: “цілуй руку, яку ще не можеш відсік-
ти”. Гійом Фай вважає, що “ісламській загро-
зі на світовому рівні необхідно протиставити 
союз з язичницькими силами Європи й Індії.  
Іслам — це войовничий універсалізм, най-
більш абсолютний зі всіх монотеїзмів “одкро-
вення”. Він не терпить нічого, окрім самого 
себе і свого теократичного світогляду, тота-
літарного у власному значенні цього слова, в 
якому віра зливається із законом” [7, 54–60].

У маніфесті за відродження континенту 
“Чому ми боремося” (2001 р.) Г. Фай говорить: 
“Наші народи стикаються з найсерйознішими 
загрозами за всю свою історію: демографіч-
ний крах, колонізація в результаті напливу 
інородців і мусульман, розклад європейських 
структур, підпорядкування американській 
гегемонії, забуття культурних коренів і т. д.”. 
Г. Фай пропонує сміливу ревізію вмираючої 
сучасності, закликає до відновлення етнічно-
го способу життя. Ще в юнацькі роки в Дель-
фах він склав клятву язичницьким Богам і за-
лишився вірним їй усе життя.

Головна квінтесенція його поглядів на 
язичництво: “воно не є антихристиянським, 
воно нехристиянське і постхристиянське”  
[7, 54–60]. Його язичництво позитивне, він 
не зводить ні з ким рахунків. Етнічна віра, —  
вважає Гійом Фай, — передувала християн-
ству і переживе його в серцях європейців, 
вона вічна, бо вона організовується навколо 
трьох осей: зв’язок поколінь і зв’язок зі своєю 
землею, космічне занурення в природу, її вічні 
цикли і вічний “пошук” без наперед розробле-
ного плану. Язичництво як найстародавніша  
і найприродніша з релігій світу, глибоко інте-
гроване в європейську душу. Гійом Фай вва-
жає, що на противагу монотеїзму, саме язич-
ництво “зв’язує” (тут “зв’язок” — у значенні 
слова “релігія”) людей одного суспільства з 
Богами і реальним конкретним світом.

Г. Фай визначає головні характерні риси 
язичництва — як єдність священного і світ-
ського, циклічна або сферична концепція 
часу (на противагу есхатології порятунку 
або прогресу, з його лінійним часом, спрямо-
ваним до “рятівної місії”), відмова вважати 
природу власністю людини (“сина Божого”), 
яка може експлуатувати і руйнувати її згідно 
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своєму свавіллю та ін. Язичництво, за його 
словами, постійно сполучає протилежності 
в одній гармонійній єдності, різнорідне —  
в однорідному. Два протилежних і доповню-
ючих один одного варіанти: язичництво при-
роди і язичництво сили, мистецтва, внесення  
в світ розумного початку, причому обидва во-
ни емоційні. А язичницька мораль, на думку 
мислителя, ставить вищі вимоги, ніж христи-
янська, бо язичництво вимагає від людини во-
лодіння собою, пошани до суспільних правил 
і життєвого порядку, які не нав’язані логікою 
кари або винагороди від всемогутнього Бога, 
але народжуються зсередини і психологічно 
сприймаються як необхідні обов’язки. Язич-
ництво Гійома Фая — прометєївське, таке, що 
“порушує рамки дозволеного”.

Європа ніколи не переставала перебувати 
під впливом своєї язичницької підсвідомос-
ті, свідчення тому — уся європейська поезія 
і пластичні мистецтва. Гійом Фай говорить: 
“Чисто християнські поетичні твори не вра-
жають, а все католицьке мистецтво відмічене 
знаком язичництва. Що це, як не постійний 
прояв божественної сили, всупереч іконо-
борським велінням монотеїзму? ...Читання 
Ніцше, але перш за все спостереження за су-
часними прелатами і християнами, перекона-
ли мене в хворобливому і протиприродному 
характері християнської моралі, моралі хво-
рих, раціоналізації відчаю. Ідея спокутування 
стражданням, що не має нічого спільного з 
язичницькою ідеєю героїчної смерті, схожа на 
ненависть до життя” [7, 54–60].

Виходячи з принципу, що людство різно-
манітне, і що історія — це непередбачуване 
і нескінченне становлення, ми припускаємо, 
що на противагу монотеїстичним релігіям, на 
перший план має вийти органічне і цілісне, 
язичницьке бачення світу, а всі народи, спая-
ні патріотизмом і загальною свідомістю своєї 
самобутності, стануть суспільствами єдиної 
долі. Як ми бачимо на прикладі грецького 
язичництва, поняття Поліса є фундаменталь-
ним у язичництві, де Божества-покровителі 
мають політичний і ґрунтовницький аспект.

Фай на власному прикладі доводить, що 
язичники наділені “титанічними” рисами (з їх-
німи прометєївськими й фаустівськими озна-

ками), заснованими на етиці й естетиці сильної 
особистості, що власне мав на увазі Ф. Ніц-
ше, говорячи про “надлюдину”. Все це —  
археофутуризм, зовсім не схожий на нашу 
християнську сучасність, адже міф про Гера-
кла чи діяння героїв “Іліади” — явні прояви 
цього титанізму, коли люди-герої піднімають-
ся до рівня Богів. Пригадаємо Ахілла, Пріа-
ма, Агамемнона, всіх цих персонажів грець-
кої міфології й трагедії, надлюдей, які дійсно 
прагнуть досягти божественного рівня. Саме 
ці класичні героїчні зразки особистості варто 
відродити як виховний ідеал у нашій освіті й 
педагогіці, котра на сьогодні катастрофічно 
втрачає свої традиційні пріоритети.

Порівнюючи цей язичницький чин з хрис-
тиянським смиренням, Фай іронізує: “Юдео- 
християнська традиція не помилялася: її Бог 
вимагав від людини упокорити свою “гор-
диню”, не наближатися до древа пізнання, 
не створювати знарядь, що конкурують з не-
змінною досконалою природою, створеною 
Творцем. До речі, пригадаємо назви амери-
канських ракет і космічних програм часів фон 
Брауна: Тор, Атлант, Титан, Юпітер, Дельта, 
Меркурій, Аполлон… Жодна з них не назива-
лася “Ісус”, “Мир і любов” або “Біблія”, і це 
в країні, де християнство фактично є держав-
ною релігією. Назва європейської космічної 
ракети — Аріяна, ядерних ракет французь-
ких сухопутних сил — Плутон і Гадес, індій-
ської армії — Агні. Британські військові ко-
раблі традиційно носять такі ж назви: Гермес, 
Аякс, Геркулес… Таким чином, існує якийсь 
духовний зв’язок між образами язичницької 
міфології і сучасною “технікою могутності”  
[7, 54–60].

Думки французького мислителя Гійома 
Фая нині суголосні з ідейними засадами біль-
шості етнорелігійних рухів Європи. У Франції 
існують ще й інші національно-патріотичні 
групи археофутуристів. Наприклад, Жан-П’єр 
Тілєнон, бретонець за походженням, вважає, 
що християнство нав’язане Бретані (нині 
Французькій провінції) з часів Французького 
королівства [6, 70–71]. Відтоді його рідна бре-
тонська мова і релігія почали занепадати. Сам 
Тілєнон добре володіє рідною мовою і навіть 
видає свій часопис бретонською. 
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В інтерв’ю часопису “Сварог” він зазна-
чив: “Обрядом є щоденний спосіб життя язич-
ника, починаючи з ранкового душа й до того 
моменту, коли він відходить до сну. Що ж до 
Богів, то тут йдеться не про якихось особли-
вих кельтських, а загальних язичницьких Бо-
гів. Кельтські Боги і герої мають свої аналоги 
в релігіях інших індоєвропейських народів: 
король Артур кельтських легенд і Арджуна 
із Бхагаватгіти — це одне і те ж, так само як 
Мерлін і Крішна — типологія релігії загалом 
спільна”. Ж-П. Тілєнон також відзначив зна-
чну різноманітність невеликих язичницьких 
груп у Франції та його рідній Бретані, що, на 
його думку, якраз і є симптомом здорового 
розвитку язичницької ідеї [6, 70–71].

Отже, археофутуризм, доктрина, згідно якої  
майбутнє знову звернеться до цінностей пред-
ків на новому етапі, коли вже поняття модер-
нізму і традиціоналізму будуть перевершені. 
Такий прогноз французьких мислителів уже 
сьогодні справджується в безлічі спроб акту-
алізації етнічних релігійних традицій, що роз-
горнулися в усій Європі та далеко за її межами 
[3, 119]. Гійом Фай вважає, що Прометеїзм, 
який ніколи не могло стримати “смирення 
перед Богом” (як в релігіях спасіння), в усій 
європейській історії відзначався бажанням 
“зрівнятися з Богами”. Прометеїзм — це вну-
трішня сила, яку треба постійно стримувати, 
але в Європі ще досі зберігається прометеїв-
ське начало як внутрішній вогонь, що возве-
личує європейську людину. ХХІ століття, на 
думку Г. Фая, стане свідком викликів, які кос-
мополітична західна буржуазна ідеологія вва-
жала похованими: боротьба самобутніх форм 
релігій і традицій, геополітичні конфлікти, 
етнічне питання, підняте на світовий рівень, 
боротьба за рідкісні ресурси — ось що чекає 
Європу в недалекому майбутньому.

Україна на тлі цих загальноєвропейських 
процесів представлена когортою визначних 
мислителів, письменників, які з початку ХХ ст.  
не тільки здійснили переоцінку духовних 
вартостей християнства (Іван Франко, Юрій 
Федькович, Леся Українка), а й впроваджува-
ли в життя ідею збереження етнокультурної 

спадщини та поверенння її як рідної віри в на-
родне середовище: Володимир Шаян, Василь 
Пачовський, Богдан-Ігор Антонич. Пошуками 
шляху майбутнього України були пройняті і 
твори В. Винниченка (конкордизм), М. Хви-
льового (віталізм), навіть світогляд Дмитра 
Донцова, головні праці якого позначені ви-
разним християнським пафосом, еволюціо-
нув до видання газети “Дажбог” (Львів, 30-ті 
роки ХХ ст.) та роздумів про повернення “до 
старих Богів”. На жаль, ця хвиля українського 
археофутуризму ще мало вивчена через упе-
реджене ставлення християнізованого загалу 
науковців до рідної віри [3, 356–371].

Висновки: 
1. Народ дуже повільно засвоює наукові та 

духовні здобутки своїх мислителів. Іноді вони 
стають більш-менш відомими лише через сто-
ліття після виникнення, коли вже суспільний 
контекст описаних подій суттєво змінився. 
Це, звичайно, не могло не позначитись на за-
гальному розвитку етнофілософської думки, 
бо кожна праця, написана у свій час, має при-
служитися своїм сучасникам саме в контексті 
поточного історичного моменту. 

2. Відсутність міжпоколінного передаван-
ня знань трагічно позначилося на долі україн-
ського народу. Чи не тому практично кожному 
новому поколінню доводиться наново “вина-
ходити велосипед”. 

3. Тому нова модель культурно-освітнього 
простору має спиратися, насамперед, на усві-
домлене засвоєння рідної філософської спад-
щини, що в свою чергу здійснюється шляхом 
нового переосмислення й переоцінки дже-
рельної бази, а не її інтерпретації глобально, 
політично чи конфесійно заангажованими ав-
торами.

4. А це потребує нових підходів до науко-
вої та освітньої стратегії й тактики, програ-
мування навчальних курсів гуманітарних дис-
циплін, перегляду нав’язаних схоластичних 
форм, продиктованих “модою” на “болонські 
стандарти”. Освіта має повернутися до гума-
нізації навчально-виховних технологій, кла-
сичних форм освіти, випробуваних власним 
багатолітнім досвідом.
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Інтерес до Ірландії, як і кельтського сві-
ту загалом, нині досить помітний на тлі іно-
культурних уподобань української мистецько-
інтелектуальної спільноти. У нас є дослідники 
кельтської старовини і кельтської присутності 
на українських землях (Геннадій Казакевич, 
Кирило Галушко, Кость Тищенко), переклада-
чі ірландської літератури (у прозі перед веде 
Ростислав Доценко, про перекладачів поезії 
скажемо окремо), видавці, які систематично 
працюють над “ірландськими” проектами (ви-
давництво “Юніверс”1), професійні виконавці 
традиційної ірландської музики (київський 
гурт “Rún”2) і танцю (танцювальні колективи 
Києва, Одеси, Харкова) і все це не рахуючи 
аматорів.

Якщо ж говорити про початки українсько-

кельтських культурних зв’язків, то треба зга-
дати не лише розселення кельтів у перших 
століттях нашої ери на наших карпатських 
теренах, сліди якого залишилися і в самій на-
зві “Галичина” (що її дехто виводить від ет-
ноніма “ґалли”, але насправді вона походить 
від кельтського “hall” — “сіль”), і в пісенному 
приспіві “дана-дана”, в якому відбився культ 
богині Дани, і в генах наших лемків і бойків, 
що вважаються нащадками кельтських пле-
мен лемовитів і бойїмів. Не раз писалося й 
про схожість кельтського і скіфського орна-
менту. А в пізніші часи, як зазначає Юрій Ви-
нничук, невтомний популяризатор кельтської 
культури, у списках студентів Единбурзького 
університету знаходимо й українців, а в ко-
зацьких реєстрах — шотландців. Існує ле-

1. Атеней. Русский международный журнал. — 2001 —  
2005. — № 1–6.
2. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. —  
К., 1989.
3. Лозко Г. Пробуджена Енея: європейський етнорелігійний  
ренесанс. — Харків: Див, 2006. — 464 с.
4. Младшая Эдда. Серия “Литературные памятники”. Изд. под-
готов. О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. — Ленин-
град: Наука, 1970.
5. Славянское Вече–3. Материалы международной научно-

практической конференции “Славянский мир в условиях гло-
бализации (философско-мировоззренческие и этнокультурные 
проблемы)”: Минск, 1–3 марта 2004 г. — Минск, 2005. —  
434 с.
6. Співробітництво: Україна — Франція // Сварог. — 2006. —  
№ 19–20.
7. Фай Г. Язичництво — це майбутнє світу // Сварог. — 2004. — 
№ 17–18.
8. Blot Y. L’Heritage d’Athena. Les racines grecques de l’Occident. 
Editions Les Presses Bretonnes. — Saint-Brieus, 1996. — 350 p.
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ПОЕЗІЯ ІРЛАНДІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ:   
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Анотація. У статті, інспірованій численними фак-
тами тісних взаємозв’язків поміж українською та ір-
ландською культурами, розглядається сучасний стан 
засвоєння поетичних скарбів Смарагдового Острова 
українськими перекладачами. Подано короткий екскурс 
в історію ірландської поезії, згадано і поціновано всі 
опубліковані дотепер українські переклади поезії Ірлан-
дії, як ірландської, так і англомовної, нарешті — визна-
чено перспективи на майбутнє.
Ключові слова: ірландська поезія, поетичний переклад, 
переклад з давньоірландської мови на українську, пере-
клад з англійської мови на українську.

Аннотация. В статье, инспирированной многочислен-
ными фактами тесных взаимосвязей между украинской 
и ирландской культурами, рассматривается современ-
ное состояние освоения поэтических сокровищ Изум-
рудного Острова украинскими переводчиками. Дается 
краткий экскурс в историю ирландской поэзии, упоми-

наются и оцениваются все опубликованные на данный 
момент украинские переводы поэзии Ирландии, как ир-
ландско-, так и англоязычной, наконец — определяются 
перспективы на будущее.
Ключевые слова: ирландская поэзия, поэтический пере-
вод, перевод с древнеирландского языка на украинский, 
перевод с английского языка на украинский.

Summary. The article inspired by many facts of the close 
connections between Ukrainian and Irish cultures deals with 
the contemporary state of adoption of Emerald Isle’s poeti-
cal treasures by Ukrainian translators. Short excursion in 
the history of Irish poetry is given, all published Ukrainian 
translations of Irish poetry, both in Irish and in English, are 
mentioned and estimated, at last the perspectives on future 
are determined.
Key  words: Irish poetry, poetical translation, translation 
from Old Irish into Ukrainian, translation from English into  
Ukrainian.
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генда про шотландське походження Максима  
Кривоноса [2, 12–13].

У ХІХ ст. у нас з’являються перші перекла-
ди англомовної літератури кельтів. Олександр 
Навроцький, член Кирило-Мефодіївського 
братства, автор понад двохсот перекладів сві-
тової класики, перекладає “Пісні Оссіана” 
Дж. Макферсона, що увійшли в історію літе-
ратури як геніальна містифікація, втім, у са-
мих шотландців знаходилося чимало аргумен-
тів на захист їх автентичності3. Окремі праці 
з історії та культури Ірландії пишуть І. Нечуй-
Левицький, О. Кониський, Б. Грінченко. Кельт- 
ський епос досліджує М. Драгоманов, літера-
туру — М. Стороженко. Леся Українка пише 
поему про національного героя Шотландії 
Роберта Брюса і перекладає статтю про ір-
ландські мовні пробеми. У “Літературно-
науковому віснику” публікуються ірландські 
саги в переказі В. Гнатюка, а І. Франко пере-
кладає ірландські, шотландські та бретонські 
балади [2, 12–13].

Не мені належить думка, що українці й ір-
ландці — нації споріднені: й історичною до-
лею, й ментальністю. Якось на сторінках га-
зети “День” екс-посол України в США Юрій 
Щербак загадав читачам загадку, що має дві 
відповіді, й обидві — правильні: “Яку країну 
вразив Голодомор, спричинений колоніаль-
ною політикою імперської метрополії? В якій 
країні національно-визвольну боротьбу вело 
озброєне підпілля, а прибічники “братської 
дружби” з імперією виступали під гаслами 
сепаратизму, відділення окремих регіонів від 
власної Вітчизни? Яку країну завойовники 
зверхньо називали “окраїною”? Що це за кра-
їна, в якій частина національно-патріотичних 
сил підтримувала нацистську Німеччину, 
пов’язуючи з нею надії на визволення від ім-
перських пут, а інша частина суспільства сто-
яла на боці тих, хто боровся проти гітлеризму? 
Де спостерігався процес масової еміграції, 
викликаної злиднями і втратою надій на май-
бутнє? В якій країні під тиском імперії зане-
падала національна мова, а двомовність лише 
посилила цей процес до загрозливої межі? Де 
люди співають тужливих пісень навіть під час 
радісних свят? Думаєте, це — Україна? Поми-
ляєтесь. Це — Ірландія” [23].

Щодо занепаду національної мови, то в 
Ірландії цей процес зайшов набагато далі, 
ніж у нас. Попри всі зусилля уряду щодо 
обов’язкового вивчення ірландської мови в 
школах, видання журналів і книжок, транслю-
вання ірландських телевізійних програм, від-
новлення ірландських назв населених пунктів, 
вулиць та установ, дублювання державних 
документів та інші заходи, рівень вільного во-
лодіння ірландською мовою коливається нині 
в окремих графствах від 1 % до 8 %. Менше  
3 % школярів вважають ірландську мову улю-
бленим предметом, посилаючись на те, що 
вона “мертва”, а її синтаксис, структура ре-
чень і словниковий запас абсолютно відмінні 
від англійської, мови міжнародного спілку-
вання [23].

Невідворотне відмирання ірландської мови 
в незалежній ірландській державі має послу-
жити для нас грізною пересторогою — й, зо-
крема, продемонструвати всю небезпеку уза-
коненої двомовності.

Але, зрештою, такі малооптимістичні пара-
лелі, які впадають в око кожному, хто обізна-
ний з історією України й Ірландії, є не остан-
німи чинниками, що викликають посилений 
інтерес сучасних українців до ірландської 
культури — тут діє психологічно добре вмо-
тивоване відчуття духовного єднання перед 
лицем спільних лих, приголомшливе “впізна-
вання” власних національних ран, що нагаду-
ють про себе з покоління в покоління, в ранах 
чужих. Тож актуальність дедалі нових звер-
нень до ірландської тематики в українському 
контексті — безсумнівна.

Уже було згадано чотири сфери нашого 
спілкування з культурою Ірландії: кельтоз-
навство, художній переклад, музика і танець. 
Тепер зупинімося докладніше на перекладах 
поезії, маючи на меті окреслити стан укра-
їнського перекладацтва в ділянці засвоєння 
поетичних скарбів Смарагдового Острова. 
Завдання перед нами постануть такі: дати ко-
роткий екскурс в історію ірландської поезії, 
поінформувати про всі опубліковані дотепер 
українські переклади поезії Ірландії, як ір-
ландсько-, так і англомовної, і дати їм належ-
ну оцінку, нарешті — визначити перспективи 
на майбутнє.
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Ірландія віддавна має славу “острова по-
етів”. Ось як пише про це той-таки Юрій Ви-
нничук: “Замилування поезією серед ірланд-
ців набуло такого поширення, що писання 
віршів вважалося не менш необхідним, ніж 
володіння зброєю. Без перебільшення, не було 
такої верстви населення, яка б не мала своїх 
поетів. Писали королі й лицарі, ченці й пасту-
хи, моряки й мисливці, сільські жінки й шлях-
тянки. Писали діти й немічні діди. Були поети 
сотень віршів і поети одного вірша. Той факт, 
що для кельтів уміння віршувати здавна вва-
жалося проявом інтелігентності та й взагалі 
доброго тону, може нам пояснити походження 
величезної кількості віршів і поем, але яким 
чином з-під пера дилетантів з’являлися справ-
жні шедеври — збагнути важко...” [3, 138].

Щодо професійних поетів давньої Ірландії, 
філідів і бардів, то вони посідали привілейо-
ване становище в тогочасному суспільстві, — 
надто філіди, творці вченої поезії, знавці за-
конів та генеалогій, які входили в число трьох 
“благородних верств” (поряд із єпископами і 
принцами крові). Філіди складали корпора-
тивну спільноту з чіткою ієрархічною струк-
турою (яка охоплювала сім ступенів — залеж-
но від рівня оволодіння системою поетичних 
жанрів). Освіту філіди здобували у спеціаль-
ній школі, навчання в якій тривало 12 років: 
програма кожного “класу” передбачала засво-
єння певних жанрів і водночас — вивчення 
напам’ять певних канонічних текстів [12]. За-
лежно від жанру, філід мав одержати за свій 
твір ту чи іншу встановлену законом вина-
городу. Так, платою за поему класу anamain, 
що була привілеєм філідів найвищого ступе-
ня посвяти (ollam — букв. “найвищий”), була 
колісниця, вартість якої дорівнювала вартості 
рабині [12].

Якщо філіди виступали передусім як носії 
сакральної мудрості, то барди були покликані 
співати хвалу своєму патронові — й від них 
не вимагалося суворого дотримування правил 
віршування [12].

Середньовічна ірландська лірика — римо-
вана, але рима ця, на наш смак, є радше не-
точною чи приблизною. Крім того, тогочасні 
строфічні моделі передбачали регулярне ви-
користання внутрішніх рим, алітерацій і кон-

сонансів (співзвуч, подібних до рими, лише 
з різними ударними голосівками). Щодо роз-
мірів, то вони засновані на рахунку складів. 
Хоча довгий час вважалося, що ірландська 
силабіка постала з імітацій розмірів латин-
ських гімнів, однак 1963 року це уявлення по-
хитнула стаття Калверта Воткінса, професора 
Гарвардського університету, який довів, що 
залежність ірландської метрики від латин-
ських гімнів серйозно перебільшена, і дійшов 
висновку, що “ми можемо тепер долучити ір-
ландську до переліку мов, грецької, величної 
і слов’янських, які зберегли метричну форму 
індоєвропейської поезії” [25, 8–15].

Ірландська поезія — поряд із валлійською 
— найстарша з національних поетичних тра-
дицій Європи. Першим поетом Ірландії вважа-
ється Амерґін Ґлунґел, “білоколінний”, один із 
синів легендарного Міля, які завоювали Сма-
рагдовий Острів задовго до християнської ери. 
А християнізація, започаткована святим Па-
тріком (432 р.), не лише не обірвала розвитку 
усної філідо-бардівської традиції, поганської 
в суті своїй, а навпаки — і в цьому полягає фе-
номен Ірландії — дала поштовх дбайливому 
переписуванню і зберіганню національного 
літературного надбання, як поетичного, так і 
прозового. Завдяки самовідданій праці ченців 
у монастирських скрипторіях до нас дійшли й 
неперевершені за красою сюжетів ірландські 
саги, і різножанрова лірика найвищої проби. 
З іншого боку, чималий шар літератури тво-
рився латиною — мовою церкви, і не лише в 
самій Ірландії, а й у Європі, де ірландські мі-
сіонери заснували численні монастирі — цен-
три християнської книжності.

Відомо, що в першій половині VІ ст. ір-
ландські поети звернулися до свого співвіт-
чизника св. Колумбана-старшого, засновника 
монастиря на острові Айона (він же — св. Ко-
лумкілле), із запитом: чи можна писати вірші 
рідною мовою. І відповів, що можна [13]. За  
словами відомого літературознавця Ігоря Ка-
чуровського, який присвятив Ірландії окремий 
розділ у своєму дослідженні середньовічних 
жанрів, ця подія стала епохальною для розви-
тку національних літератур Європи [13, 159].

Перші переклади з давньоірландської в нас 
зробив уже згаданий Юрій Винничук — до-
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бірка ірландської середньовічної лірики, опу-
блікована ним 1992 року у “Всесвіті”, містить 
три розділи: “Поезія бардів”, “Поезія філідів” 
та “Поезія пустельників” [11, 134–137]. Зго-
дом до нього приєдналися Ігор Качуровський 
[8, 494–497], Олена О’Лір [7, 76–83], Іван Лу-
чук [4, 117], Віктор Заславський [16, 138–142].  
І хоча не можна сказати, що переклади ці сто-
ять на одному рівні виконання, але з нашого 
боку було б неабияким зухвальством визнача-
ти, хто з перекладачів краще впорався зі своїм 
завданням, бо ж з огляду на технічну склад-
ність ірландської версифікації й на короткість 
ірландських слів (що на неї скаржаться навіть 
англійські перекладачі!) будь-який поетичний 
переклад з давньоірландської є експеримен-
тальним. Чимось нашим перекладачам усе 
одно доводилося жертвувати — або видовжу-
вати розмір (найпоширеніший в ірландській 
ліриці — семискладовик, якому найбільше 
відповідає наш 4-стоповий хорей), або ігно-
рувати другорядні фонічні оздоби, лишаючи 
тільки кінцеву риму (або й зовсім обходитися 
без неї). 

А якщо, попри всі труднощі, таки ставити 
собі за мету вбити двох зайців, себто зберегти 
і короткий розмір, і всі елементи фонічного 
упорядкування строфи, то головне тут — не 
пожертвувати змістом і добрим смаком. На-
приклад, у Лучуковому перекладі класичної 
поезії ІХ ст., де йдеться про переписувача 
книг, який усамітнився в лісі, натрапляємо на 
такий пасус:

Ще й зозуля за кущем
є не зайвим явищем [4, 117].

Тим часом дослівний переклад оригіналу, 
за версією Куно Майєра, автора прозових ан-
гломовних перекладів ірландської поезії, зву-
чить так: “У сірому плащі з верхівки куща // 
Зозуля кує” [24]. А різнонаголошена рима “ку-
щем — явищем” була потрібна Лучукові лише 
для того, щоб якоюсь мірою компенсувати 
консонанс оригіналу: doss — mass [27].

Загалом, на полі перекладу середньовіч-
ної ірландської лірики в нас зроблено прикро 
мало і не має сумніву, що ці пам’ятки унікаль-
ної поетичної культури заслуговують на пиль-
нішу увагу українських перекладачів.

Набагато більше встигли зробити росія-
ни — в антології “Поэзия Ирландии” (1988) 
розділи, приділені перекладам з ірландської в 
діапазоні від найдавніших часів до ХVІІІ ст., 
складають 90 сторінок [19]. Особливо варто 
відзначити зусилля В. Тихомирова з відтво-
рення складних метрико-строфічних кон-
струкцій, на які така багата ірландська лірика. 
Так, поезію “Scél lemm dúib…” він перекла-
дає трискладовим (!) розміром оригіналу — 
щоправда, дещо змінивши схему римування  
[19; пор. 27].

Зате маємо в українському перекладі твір, 
якого не перекладено на жодну мову світу 
і якого не знайти в жодній антології ірланд-
ської поезії. Йдеться про поему “Плач над 
градом Кия” — не позбавлену літературних 
достоїнств містифікацію Юрія Винничука, 
приписану ним гіпотетичному ірландському 
ченцеві Ріангабарові, який нібито оселився в 
Києві і став у грудні 1240 року свідком навали 
Батиєвих орд. Підставою для такого сміливо-
го літературного експерименту стала гіпотеза 
(обстоювана, до речі, й Ростиславом Доцен-
ком) про існування в Києві за княжої доби ір-
ландського монастиря, заснованого ченцями-
бенедиктинцями.

Слід віддати Винничукові належне — по-
декуди він таки зумів імітувати ту дику красу, 
що властива образам давньої поезії:

Вітер грається золою
і клубки волосся котить,
і серця зотлілі котить
зчорнілою долиною... [20, 10–12].

В авторській післямові до “перекладу” 
окреслено й історичне тло Ріангабарового 
“Плачу” і визначено його жанрову приналеж-
ність — віршована хроніка, і навіть прив’я-
зано до ірландської поетичної традиції —  
літературними батьками Ріангабара виявили-
ся поети-історики, поетична школа, постання 
якої датоване Х–ХІІ ст. А з яким непереверше-
ним кокетством Винничук висловлює жаль з 
приводу того, що “усе багатство поетики Рі-
ангабара неможливо зберегти при перекладі”! 
Мовляв, “лише в окремих випадках вдалося, 
не порушуючи змісту, передати алітерацію 
(“Ой раненько, наче рану, відкривало сонце 
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браму...”) і внутрішні рими, якими поет мані-
пулює з такою легкістю, що твір звучить, як 
трагічна симфонія” [2, 12–13].

І все ж мотиви, якими керувався Винничук-
Ріангабар, не викликають жодної іронії — це 
бажання вписати спільну сторінку в середньо-
вічну історію українців і ірландців, бажання, 
продиктоване відчуттям ментальної спорідне-
ності наших народів і втілене в життя з суто 
кельтською фантазією.

Кожна антологія ірландської поезії, укла-
дена за хронологічним принципом, неминуче 
розпадається на дві частини: ірландськомовну 
й англомовну (якщо лишити осторонь зразки 
середньовічної латини). Умовна межа проля-
гає десь наприкінці ХVІІІ ст. (найближча пе-
реломна історична дата — 1798 рік, поразка 
повстання проти англійської корони, органі-
зованого товариством Об’єднаних ірландців, 
яких надихали республіканські ідеї Фран-
цузької революції). Доти більшість населення 
говорила по-ірландському. Виходить, ірланд-
ська мова опиралась англійській шість сто-
літь — від часу англійського вторгнення під  
проводом Річарда, графа Пемброка, на пріз-
висько Стронґбоу — “Міцний лук” (1170 р.) 
[26, 45–48].

“Ґельська4 — моя національна, але не рід-
на мова”, — ці слова Вільяма Батлера Єйтса 
передають біль багатьох поколінь ірландських 
письменників [21]. Втім, поодинокі ірландські 
поети вдавались до мови метрополії задовго 
до тотальної англізації, а сьогодні окремі ен-
тузіасти, натхненні ідеєю кельтського відро-
дження, віршують по-ірландському. 

Але, попри втрату рідної мови, англомов-
ні поети-ірландці (навіть такі космополіти, як 
Оскар Вайлд) зберегли у своїх віршах ті риси, 
які чарують нас у давньоірландській поезії 
класичної доби: вільний політ уяви, тонке від-
чуття краси природи, екстатичну релігійність, 
музичність.

А чи не нагадує це нам плеяду видатних ро-
сійських письменників українського кореня,  
які поставили свій талант на службу імпер-
ській культурі, обравши за знаряддя літера-
турної праці мову імперії, — Миколу Гоголя, 
Олексія Константиновича Толстого, Володи-
мира Короленка, Дмитра Мережковського, 

Федора Сологуба, Максиміліана Волошина, 
Анну Ахматову?

Голоси ірландських поетів чутні нині по 
всьому світі, й до честі ірландців треба нага-
дати, що двоє з їхніх співвтчизників — Вільям 
Батлер Єйтс і Шеймас Гіні — стали нобелів-
ськими лауреатами за мистецькі досягнення в 
галузі поезії. Якщо ж долучити до них драма-
тургів Шоу і Беккета, то стане зрозуміло, чому 
журналісти пишуть про “нобелівський фено-
мен в ірландській літературі” [1, 120–122].

Не випадково саме творчість Єйтса опини-
лася в центрі уваги українських перекладачів 
ірландської англомовної поезії, і найбільша 
заслуга належить тут Олександрові Мокро-
вольському, який спершу взяв щонайактивні-
шу участь у праці над Єйтсовою “Лірикою”, 
виданою 1990 року в серії “Перлини світо-
вої лірики” (з блискучою передмовою Соло-
мії Павличко) [5], а 2004 року видав “свого”  
Єйтса [6].

Високим мистецьким рівнем відзначають-
ся переклади інших учасників єйтсівського 
проекту: Максима Стріхи (йому ж належить 
переклад низки поезій Оскара Вайлда), Віта-
лія Коротича, покійного Віктора Коптілова.

Крім аристократичної лірики Єйтса, Мо-
кровольський охоче перекладав лімерики та 
інші поетичні жарти Едварда Ліра [14].

Широке коло сучасних авторів, включно з 
Шеймасом Гіні (нар. 1939) та молодшими за 
нього Майклом Гартнетом і Г’ю Макстоном, 
охопила добірка ірландської англомовної по-
езії у перекладах Віктора Коптілова і Володи-
мира Крижанівського, опублікована 1980 р. на 
сторінках “Всесвіту”. 

Левину частку праці виконав Коптілов і 
він же написав післямову — “Поезія Зелено-
го острова” [9, 9–21]. Особливої уваги вар-
тий його переклад уривків з поеми Патріка 
Каване “Великий голод”. У роки, коли тема 
Голодомору перебувала під щонайсуворішою 
забороною, дати в друк таку відверту алюзію 
до українських подій з історії Ірландії, де під 
час голоду 1845–1848 рр. внаслідок злочин-
ної бездіяльності британського уряду помер  
один мільйон людей (1/8 населення острова) 
[15]5, було виявом справжньої громадянської 
мужності:
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Демон голоду
Прокричав апокаліпсис праху
У кожнім куточку краю [9, 9–21].

2005 року молодий перекладач Ігор Сівак 
(до речі — лідер уже згадуваного музичного 
гурту “Rún”) продовжив справу своїх старших 
колег і вмістив у “Всесвіті” власні версії хрес-
томатійних творів ірландських англомовних 
поетів, приділивши основну увагу авторам 
ХХ ст. [10, 62–71]. Через два роки у львівсько-
му альманасі “Provocatio” з’явилася добірка 
поезій англомовних ірландців уже з ухилом 
у попереднє століття — в перекладі О. О’Лір 
[17, 62–83].

На поодинокі поетичні переклади з англо-
мовних ірландців натрапляємо у доробку як 
визнаних майстрів українського перекладу — 
Івана Франка (Томас Мур), Михайла Ореста 
(також Мур), Григорія Кочура (Мур і Вайлд), 
Михайла Москаленка (Шеймас Гіні), так і лі-
тературної молоді — згадаймо рано померлу 
поетесу і перекладачку Марію Губко (Мур).

Ідея видання антології ірландської поезії 
в українських перекладах буквально витає в 
повітрі — в останні роки життя про це не раз 
заводив мову Віктор Коптілов. І першою тур-
ботою майбутнього упорядника такої антоло-
гії має бути поповнення її ірландськомовної 
частини. А прикладом для наслідування тут 
може слугувати книжка “Шотландии кровавая 
луна”: авторська антологія шотландської по-
езії в добрих російських перекладах і з блис-
кучими коментарями Марини Новикової [22].

Так, ірландська поезія має в нас своє — не-
хай і невелике — коло палких шанувальників 
і популяризаторів. І немає сумніву, що й укра-
їнська поезія, за наявності якісних перекладів, 
здобула б на Смарагдовому Острові шану і по-
цінування. А тим часом доводиться задоволь-
нятися хіба що побіжними поглядами “звід-
ти”: так, відомо, що вже згаданий Шеймас 
Гіні цікавиться східноєвропейською поезією і 
якось навіть сказав, що “полюс величі” світо-
вої поезії зсувається в цей бік [18, 10].

1 Назвімо видані “Юніверсом” протягом останніх п’ятьох років 
“Вибрані твори” Вільяма Батлера Єйтса в перекладі Олексан-
дра Мокровольського, “Історію Ірландії” Джона Маккормака 
(перекладачі — Анатолій Олійник і Тарас Бойко) та “Леґендар-
ну Ірландію” Ейтне Месі — своєрідний путівник, у якому міц-
но переплелися географія і міфологія (переклад — знову-таки 
Олександра Мокровольського).
2 У перекладі з ірландської — “таємниця, таїнство”.
3 Назвімо хоча б працю д-ра П. Гейтлі Воделла “Оссіан і Клайд” 
(Ґлазґо, 1875), де зроблено спробу ідентифікувати топографію 
Оссіанових поем. Зокрема авторові вдалося встановити міс-
цезнаходження Темори, королівського палацу, збудованого Ко-
наром, поблизу шотландського селища Коннор. І його здогад 
підтвердився, коли, вже після опублікування книги, саме в тому 

місці під час будівництва залізниці виявили золоті артефакти 
(Eyre-Todd, George. Introduction // Poems of Ossian / George 
Eyre-Todd; [translated by James Macpherson. With an introduction, 
historical and critical, by George Eyre-Todd]. — London and 
Felling-on-Tyne: The Walter Scott publishing Co., LTD. — P. 46).
4 Ґельська (Gaelic) — тобто ірландська. В сучасній науковій лі-
тературі цей термін вживається головним чином стосовно шот-
ландської мови.
5 Чарльз Тревельян, британський державний службовець, при-
значений на чільну посаду з надання допомоги потерпілим від 
голоду, розцінював загибель від голоду і хвороб мільйона ір-
ландців як вияв “волі всезнаючого Провидіння”, оскільки вона 
“вирішила” гігантську проблему безробіття і хронічного пере-
населення Ірландії [23, 162; 165].
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Розмірковуючи про зміни, що сталися з лю-
диною й людським співтовариством на зламі 
ХХ–ХХІ ст., ми найчастіше відзначаємо такі 
риси, як прискорення темпу життя, інтенси-
фікація транспортних та інформаційних по-
токів, “включення” людини у швидкісні ре-
жими міжособистісного, ділового, масового 
спілкування, миттєвість розповсюдження в 
суспільстві новин, ідей, технологій, продуктів 
людської творчості тощо. Усі ці та інші яви-
ща в сучасній світовій культурі об’єднують-
ся одним генеральним поняттям, яке саме в  
ХХ сторіччі виявляє свою всеохоплюючу сут-
ність — поняттям глобалізація. 

Витоки глобалізаційних явищ простежу-
ються в різних культурах ще з античних часів, 
зокрема, під час панування в Середземномор’ї 
Римської імперії відбувалося глибоке пере-
плетення різноманітних традиційних культур 
і з’явився місцевий розподіл праці в регіоні. 
В XVI та XVII ст. вияви глобалізації були 
пов’язані з успіхами в мореплаванні, геогра-
фічними відкриттями та колонізаторською 
політикою європейських країн, у ХІХ ст. —  
з процесами індустріалізації та швидкого еко-
номічного зростання Європи та США. Але 
справжній прорив глобалізації стався в ХХ ст.,  
після Другої світової війни, чому сприяло за-

провадження нових транспортних техноло-
гій та доступного міжнародного телефонного 
зв’язку. У цей же час виникають і перші всес-
вітні організації (ООН) та військові блоки 
(НАТО, країн Варшавського договору). Тер-
мін “глобалізація”, що вперше з’явився в се-
редині 1980-х років разом із політичною док-
триною американського президента Рональда 
Рейгана, спочатку майже нічим не відрізнявся 
від поняття експансії, оскільки Рейган про-
голосив, що США мають право втручатися у 
війни в країнах третього світу та в “зонах жит-
тєвих інтересів США”. Поступово викриста-
лізувалася семантика терміну “глобалізація”, 
який почали використовувати для позначення 
процесів взаємного проникнення різноманіт-
них сфер суспільного життя та створення за-
гальносвітового політичного, економічного, 
культурного співтовариства. У 1990-х роках 
значущість глобалізаційних процесів суттєво 
зросла, а поштовхом до їх активізації стало 
значне поліпшення технологій комунікації 
та зв’язку, яке призвело до вдосконалення 
та інтенсифікації транспортних перевезень, 
становлення єдиного ринку, швидкого розпо-
всюдження всесвітньої інформаційної мережі 
Інтернет та мобільної телефонії. Стало оче-
видним, що наступ глобалізації є породжен-

Олена Берегова

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ   
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація. Розглянуто вияви глобалізації в сучасному 
суспільстві, досліджені особливості процесів глобаліза-
ції в музичному мистецтві, а також виявлено позитивні 
та негативні наслідки глобалізаційних викликів у музич-
ній культурі України.
Ключові слова: глобалізація, музична культура, глобаль-
ні індустрії, засоби комунікації, всесвітні організації, 
символ, мега-подія.

Аннотация. Рассмотрены проявления глобализации в 
современном обществе, исследованы особенности про-
цессов глобализации в музыкальном искусстве, а также 
выявлены позитивные и негативные последствия вызо-

вов глобализаций в музыкальной культуре Украины.
Ключевые слова: глобализация, музыкальная культура, 
глобальные индустрии, средства коммуникации, все-
мирные организации, символ, мега-событие.

Summary. The displays of globalization in modern society 
are considered in the article, the features of globalization 
processes in the musical art are explored and also positive 
and negative consequences of globalization calls in the mu-
sical culture of Ukraine are exposed.
Key words: globalization, musical culture, global industries, 
media communications, international organizations, symbol, 
mega-event.
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ням не якоїсь конкретної держави, інститутів 
чи індивідів, а наслідком розповсюдження 
універсальних структур техніки, фінансових 
потоків, інформації та комунікації. На середи-
ну 1990-х років припадає й утворення цілої 
низки впливових міжнародних організацій, 
зокрема, Світової Організації Торгівлі — СОТ 
(її членами є 96 країн світу, а 28 країн нині 
ведуть перемовини про вступ), а також поява 
крупних регіональних зон економічної інте-
грації — Європейського Союзу, Північноаме-
риканської зони вільної торгівлі, СНД тощо. 

На сьогодні процесам глобалізації при-
свячено чимало праць, монографій, статей. У 
них глобалізація розглядається, в основному, 
з економічної точки зору — як процес посту-
пового злиття національних економік у єдину, 
загальносвітову систему, засновану на нових 
принципах переміщення в масштабах усі-
єї планети капіталу, людських і виробничих 
ресурсів, світового розподілу праці, стандар-
тизації законодавства тощо. Однак глобаліза-
ційні вияви мають системний характер і охо-
плюють не лише економіку, а й усі інші сфери 
життєдіяльності суспільства. Це дозволило 
визначити глобалізацію як процес всесвітньої 
економічної, політичної, культурної інтегра-
ції та уніфікації, що відбувається на основі 
інформаційної відкритості світу, планетарної 
технологічної та наукової революції, нових 
видів комунікації та зв’язку, ідей інтернаціо-
нальної освіти тощо. 

Разом з тим, поряд із значними вигодами, 
що їх несе глобалізація, людство все частіше 
стикається з негативними наслідками своєї  
діяльності, що досягли планетарного масшта-
бу, зокрема, такими, як світова фінансова кри-
за, міжнаціональні та міжрелігійні конфлікти, 
глобальне потепління, загроза глобальної тех-
ногенної катастрофи тощо. 

На межі ХХ–ХХІ ст. глобалізаційні проце-
си в їхніх позитивних та негативних аспектах 
вивчають економісти, соціологи, політологи, 
екологи, представники інших гуманітарних та 
природничих наук.

Питаннями глобалізації та її впливу на різ-
ні аспекти життєдіяльності соціуму в останні 
десятиріччя зацікавилися й українські вче-
ні. Почали з’являтися праці з питань впливу 

глобалізації на явища культури, зокрема, у ві-
тчизняній культурології цій темі присвячені 
роботи С. Кримського, В. Клочка, А. Чантурія, 
Т. Пітякової та ін. 

Для автора глобалізація цікава з точки зору 
впливу на музичну культуру України. Тому в 
даній роботі будуть з’ясовані вияви глобалі-
зації в сучасному суспільстві, досліджені осо-
бливості процесів глобалізації в музичному 
мистецтві, а також виявлені позитивні та не-
гативні наслідки глобалізаційних викликів у 
музичній культурі України. 

У життєдіяльності сучасного суспільства 
глобалізація має безліч виявів. Чи не найпо-
мітнішими є процеси універсалізації, уніфіка-
ції, стандартизації, що відбуваються в різних 
сферах життя. Споживацькі стандарти захід-
ного суспільства стають визначальними в кра-
їнах, що рухаються в напрямі до цивілізова-
ного суспільства. Бурхливий розвиток сфери 
послуг у розвинутих країнах призвів до під-
вищення рівня комфортності життя та якості 
обслуговування населення, сформувалися й 
розповсюдилися в усьому світі певні стан-
дарти якості життя (наприклад, євростандарт 
дизайну житлових та офісних приміщень), ві-
домі торгові марки у виробництві продуктів, 
одягу, побутової техніки, автомобілів тощо, 
а також етичні норми поводження з клієн-
том, засновані на принципах доброзичливос-
ті й толерантності (“клієнт завжди правий”). 
Пріоритет життєвих інтересів, а також прав і 
свобод людини, що є головним у країнах роз-
винутої демократії, поступово виходить на 
перший план і в інших країнах, зокрема, тих, 
що лише стали на шлях демократичних пере-
творень. Так, уряди країн, що мають на меті 
вступ до Світової організації торгівлі, пови-
нні здійснити адаптацію свого законодавства 
до законодавства ЄС.

Процеси глобалізації в сфері економіки, по-
літики, культури в останні роки підсилилися 
під впливом Інтернету та інших електронних 
мас-медіа. Інтернет перетворює різноманітні 
аспекти суспільного життя за рахунок нового 
принципу обміну інформацією, прискорено-
го порівняно з традиційними видами комуні-
кації в десятки й сотні разів. Ще задовго до 
масового поширення Інтернету канадський 
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теоретик мас-медіа Маршал Маклюген вжив 
термін “глобальне село”, який до певної міри 
віддзеркалює суть Інтернету. За Маклюгеном, 
електронні мас-медіа активізують ті самі чут-
тєві канали, що й притаманні міжлюдському 
спілкуванню “віч-на-віч” у родоплемінних 
суспільствах. Завдяки технологічному вдо-
сконаленню відбулося суттєве стиснення часу 
і простору, люди в усьому світі стали ніби 
ближчими один до одного. На думку вчено-
го, “прориви” в електронних комунікаційних 
технологіях забезпечують нове єднання всіх 
людей на рівні емоційно-тілесного досвіду, 
отже, внаслідок небаченого технологічного 
розвитку виникає електронізоване “глобаль-
не село” [6]. Інтернет дійсно змінив світ, на-
давши йому безліч переваг, головною з яких є 
миттєвість отримання повідомлень. Але пере-
вага швидкості в електронній комунікації еле-
ментарно перетворюється на недолік: будь-
яка інформація вимагає рефлексії, перевірки 
й осмислення, а прискорення процесів обміну 
інформацією не залишає для цього часу. Якщо 
в ході міжособистісної розмови її учасники 
„читають” невербальну інформацію жестів, 
рухів тіла, одягу тощо, то комунікація через 
мережу Інтернет редукує до письмових зна-
ків та візуальних образів. Питання, відповіді, 
коментарі йдуть синхронно, не даючи люди-
ні сформувати власну думку, а опція „вихід” 
дає можливість перервати спілкування в будь-
який момент, уникнувши відповідальності, 
яка є найважливішою якістю міжособистісної 
комунікації.

Хоча глобалізація є незворотною, глобаль-
не не замінило й не знищило локального. Пе-
симістичні сподівання на крах національних 
культур під впливом глобалізації не виправ-
далися. Чимало вчених (С. Кримський, П. Йо-
лон та ін.) відзначають паралельне співісну-
вання в сучасному світі глобалізаційних явищ 
і тенденцій етнічного відродження, сплеску 
національних культур, іншими словами — од-
номоментність процесів інтеграції та дифе-
ренціації, інтернаціоналізації та регіоналіза-
ції (локалізації). Американський культуролог 
Джеймс Лалл назвав явище співіснування 
глобального і локального терміном “глокалі-
зація”, який означає змішування глобалізацій-

них культурних впливів із місцевими контек-
стами, що має серйозні суспільно-економічні 
наслідки [4].

На думку С.Кримського, незважаючи на всі 
процеси глобалізації, багато регіонів планети, 
як у східних, так і в західних її кордонах, не 
втрачають своєї самобутності [3, 31]. П. Йо-
лон підкреслює стійкість етнонаціональних 
спільностей в умовах глобалізації, які “не за-
знають істотних буттєвих і ментальних змін, 
а продовжують функціонувати стабільно” [2, 
392]. Крокуючи до все більшої єдності, спо-
рідненості та взаємопов’язаності, людство не 
може бути безнаціональним. Національність 
дає можливість її носієві краще орієнтуватися 
в урбанізованому світі, а почуття належнос-
ті до певної нації забезпечує сучасній люди-
ні необхідну соціальну комфортність [1, 17]. 
Отже, ми впритул наблизилися до розуміння 
співвідношення “глобалізація і культура”. 
Вже саме поняття культури передбачає іс-
нування відмінностей: різнобарв’я світової 
культури складається з надбань кожної наці-
ональної культури. Саме культура є головним 
оберегом етнічних традицій нації і захистом 
від негативних наслідків глобалізації. Це дало 
підстави британському соціологу Ентоні Смі-
ту зауважити, що “ідея глобальної культури 
неможлива на практиці” [7]. 

Порівняємо вияви глобалізації в трьох 
ключових сферах людської життєдіяльності: 
економіці, політиці й культурі. Якими б ори-
гінальними, сучасними й передовими не були 
економічні теорії чи політичні технології, ви-
найдені в тій чи іншій країні, навряд чи їх 
чекає розповсюдження в масштабах усієї пла-
нети; а найвищі зразки культури (наприклад, 
музика Баха, Моцарта, Бетховена, Чайков-
ського, трагедії Шекспіра, картини Рафаеля 
та Леонардо да Вінчі тощо) стають надбанням 
усього людства. Національні особливості еко-
номіки чи політики не можуть, за рідкісними 
винятками, презентувати ту чи іншу країну на 
міжнародному рівні; національні особливості 
культури будь-якої, навіть найбільш відсталої 
в економічному та політичному відношенні 
країни можуть презентувати її на міжнарод-
ному рівні. Негативні наслідки глобалізації 
впливають, як правило, на всю економічну 



103

ОЛЕНА  БЕРЕГОВА.  МУЗИЧНА  КУЛЬТУРА  УКРАЇНИ  В  УМОВАХ  ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ  ВИКЛИКІВ

або політичну систему країни; глобалізація 
в сфері культури зачіпає здебільшого лише 
пласт масової культури.

Таким чином, ми з’ясували, що ні еконо-
мічна, ні політична системи будь-якої країни 
не можуть бути незалежними від глобаліза-
ційних впливів. Культура — чи не єдина сфе-
ра людської діяльності, здатна “чинити опір” 
глобалізації, зберігаючи недоторканним ядро 
національної ідентичності (наприклад, у зраз-
ках традиційного народного мистецтва). Куль-
тура потрапляє під стрілу глобалізаційного 
негативу, здебільшого, в сегменті своїх масо-
вих, розважальних різновидів, але зрозуміло, 
що не вони визначають напрямки розвитку 
культури нації. Тут постає закономірне пи-
тання: наскільки піддається глобалізаційним 
впливам професійне мистецтво і в чому вони 
виявляються? Відповідь, згідно з обраною 
темою дослідження, будемо шукати в царині 
музичного мистецтва.

Одним із перших виявів глобалізації в му-
зиці можна вважати систему нотації, винайде-
ну італійським музикантом Гвідо д’Ареццо в 
Х–ХІ ст. Ця система виявилася значно прості-
шою й зручною у використанні, аніж числен-
ні, існуючі на той час, системи мензуральної, 
невменної, крюкової нотації. З часом система 
лінійної нотації Гвідо д’Ареццо вдосконали-
лася й стала витісняти інші, менш досконалі 
способи запису й відтворення музичних зву-
ків. Сьогодні система п’ятилінійної нотації є 
універсальною, загальноприйнятою, нею ко-
ристуються музиканти в усьому світі. 

Подальші епохи принесли світовій музич-
ній культурі чимало відкриттів — індивіду-
альних і колективних, авторських і анонім- 
них, — які вкупі сприяли формуванню стан-
дартів якості і професіоналізму музичного 
мистецтва. Так виникла й розповсюдилася 
система основних музичних жанрів і форм, 
яка видозмінювалася згідно зі стильовими 
пріоритетами кожної епохи; утворилася пев-
на форма й конструкція кожного музичного 
інструменту, склад хору, а також кількість, 
склад і розсадка виконавців симфонічного ор-
кестру. У зв’язку з відокремленням виконав-
ця від композитора і публіки, було здійснено 
чимало нововведень, пов’язаних із форму-

ванням принципів сольного, ансамблевого та 
оркестрового виконавства. У цьому процесі 
пріоритет належав виконавцям-піаністам, спі-
вакам і скрипалям; решта виконавських спе-
ціальностей довго не сприймалися як сольні, 
тому деякі з них вийшли на концертну естраду 
в цій якості лише в ХХ ст. Далеко не відразу 
було знайдено способи розташування деяких 
інструментів та виконавців на сцені, напри-
клад, рояля уздовж сцени, а піаніста в профіль 
до публіки, яка залишалася праворуч від ви-
конавця. Першим таку революційну новацію 
запровадив чеський піаніст Ян Ладіслав Дюс-
сек наприкінці ХVІІІ ст. Цим досягалися дві 
цілі: по-перше, піаніст демонстрував публіці 
красивий вигин рояльної кришки, а по-друге, 
відкрита кришка інструмента, що слугувала 
звуковим екраном, відображувала звуки рояля 
прямо в аудиторію. У ХІХ ст. завдяки видатно-
му угорському піаністу і композитору Ферен-
цу Лісту вперше з’явилося поняття сольного 
публічного виступу на концертній естраді, а 
не в салоні, як це було раніше; приблизно тоді 
ж почала формуватися мережа концертних 
залів, система реклами концертних заходів 
(афіші, оголошення), вид концертного одягу 
(фрак, чорно-біла гама кольорів, класичний 
крій), форми заохочення композиторів і вико-
навців (аплодисменти, квіти, гонорари). 

У ХІХ ст. відбувалося інтенсивне станов-
лення такої окремої специфічної галузі музич-
ного виконавства, як диригентське мистецтво, 
йшов пошук адекватних диригентських схем і 
жестів, розташування диригента відносно хору 
(оркестру) та публіки. Вперше спиною до пу-
бліки й обличчям до оркестру став німецький 
композитор Ріхард Вагнер. Це забезпечувало 
більш повний творчий контакт диригента з ар-
тистами оркестру. Запропонований Вагнером 
спосіб диригування остаточно утвердився, по-
чинаючи з 40-х років ХІХ ст. 

У ХІХ ст. в Європі з’явилися перші про-
фесійні навчальні заклади в галузі музичного 
мистецтва й почалося становлення системи 
музичної підготовки. ХІХ століттю завдячує-
мо й появою музичної критики та музикознав-
ства як однієї з нових гуманітарних наук. 

Як бачимо, розвиток музичного мистецтва 
в розмаїтті його жанрів, форм, стилів, вико-
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навських практик відбувався, в основному, в 
Європі. Тип музичного мислення, сформова-
ний в європейській культурній традиції, став 
еталонним для музикантів усіх інших регіонів 
і континентів. Не буде перебільшенням теза 
про глобальний вплив європейської профе-
сійної музичної традиції на розвиток світової 
музичної культури. Передові європейські му-
зичні культури — італійська, німецька, фран-
цузька, російська, чеська, польська тощо —  
та їхні кращі представники — мали значний 
вплив на формування інших національних  
музичних культур. Наприкінці ХІХ та упро-
довж ХХ ст. відбувалося становлення націо-
нальних музичних культур Прибалтики, Схід-
ної Європи, Закавказзя, Близького й Далекого 
Сходу, Америки. 

Становлення національних музичних куль- 
тур Центральної та Східної Європи на початку  
ХХ ст. відбувалося в складних історико-
політичних умовах. Поява у 1918 р. на полі- 
тичній карті Європи нових держав — Чехо-
словаччини, Польщі, Угорщини, Югославії, 
Фінляндії — сприяла активізації національ-
них тенденцій в галузі мистецтва, проте про-
гресивним діячам цих країн доводилося боро-
тися за утвердження національних ідеалів.

У силу різних чинників об’єктивного та 
суб’єктивного характеру процеси формування 
професійних національних композиторських 
шкіл у різних регіонах світу відбувалися не-
рівномірно. Головною рушійною силою цих 
процесів була потреба в професійно підготов-
лених кадрах — композиторах, виконавцях, 
диригентах. У різних країнах така потреба 
виникала в різні історичні періоди розвитку 
культури. Наприклад, у Росії, Польщі, Чехії 
професійні музичні школи сформувалися в 
ХІХ ст., у Франції, Італії, Німеччині, Австрії —  
ще раніше, в ХVІ–ХVІІІ ст. Більшість країн 
Східної Європи, Балтії, Закавказзя, а також 
Північної і Південної Америки, Австралії, 
Далекого Сходу стали на шлях професіона-
лізації музичного мистецтва лише в ХХ ст. 
У деяких регіонах світу, таких, як Африка, 
Близький Схід, Азіатсько-Тихоокеанський ре-
гіон, потреба в професійних музичних кадрах 
не сформувалася й досі або є мінімальною. 
Професійна музична культура України почала 

формуватися в середині ХІХ ст., а остаточно 
сформувалася як високопрофесійна в ХХ ст.  
Незважаючи на розбіжності в часових та гео-
графічних координатах та різноманітність 
історико-соціальних ситуацій у цих країнах 
становлення національних музичних шкіл 
відбувалося приблизно за однаковим “сце-
нарієм”: поява яскравих фігур композиторів-
фундаторів, закладення національних різно-
видів основних музичних форм, жанрів і типів 
музичного мислення, вихід країн на рівень 
класичних зразків жанрів і форм, посилення 
інтегративних процесів. Найкращі результати 
при формуванні стильових особливостей на-
ціональних музичних культур давало поєднан- 
ня індивідуально-національного світобачення, 
фольклору, мелосу з сучасними композитор-
ськими техніками, інтонаційними сплавами  
і засобами музичної виразності, характерни-
ми для всієї Європи.

На початку ХХ ст. в лоно європейських 
культур активно входять нові національні 
композиторські школи — угорська (Б. Бар-
ток, З. Кодаї), румунська (Дж. Енеску), поль-
ська (К. Шимановський, В. Лютославський, 
К. Пендерецький), болгарська (П. Владигеров),  
чеська (З. Фібіх, Л. Яначек, В. Новак, Б. Мар-
тіну), словацька (Мойзес, Е. Сухонь, Цикер), 
латиноамериканська (В. Лобос) та ін. Упер-
ше потужно заявляють про себе національні  
школи закавказького та середньоазійського  
регіонів — грузинська (З. Паліашвілі), вірмен-
ська (О. Спендіаров), азербайджанська (У. Га-
джибеков) та ін.; виходять на арену євро-
пейського музичного процесу країни Балтії. 
Основним завданням кожного з фундаторів 
національних композиторських шкіл стає 
створення національного фонду основних 
музичних жанрів — симфоній, опер, балетів, 
зразків кантатно-ораторіального та камерно-
інструментального жанрів, вокальної лірики 
тощо. 

Цікавим явищем, характерним для ХХ ст., 
є приклади взаємозбагачення різних, у тому 
числі й регіонально віддалених музичних куль-
тур. Інтерес композиторів до східної тематики 
виявився ще в ХІХ ст. в мистецтві пізнього ро-
мантизму та національних композиторських 
школах (варто пригадати орієнтальні впливи у 
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творчості М. Балакірєва, О. Бородіна, П. Чай-
ковського, М. Римського-Корсакова, С. Рахма-
нінова та інших російських композиторів); 
світ східної екзотики цікавив і композиторів-
імпресіоністів. У ХХ ст. контакти європей-
ських митців зі східними країнами та їх куль-
турою завжди давали плідні результати. Так, 
російський художник Ніколай Реріх та його 
дружина Олена в 20-х роках здійснили де-
кілька подорожей до Індії, подовгу жили в цій 
країні, результатом чого став відчутний вплив 
індійської філософії на їхню творчість. Поль-
ський композитор К. Шимановський у 1914 р. 
здійснив подорож в Італію з заїздом у Алжир 
і Туніс; екзотика древньої східної культури та 
філософії вразили композитора, відбившись 
у багатьох його творах (особливо в Третій 
симфонії, вокальних циклах “Любовні пісні 
Хафіза”, “Пісні казкової принцеси”, кантатах 
“Деметра”, “Агава”, 4-х піснях на вірші Р. Та-
гора тощо). Французький композитор Д. Мійо 
в 1916–1918 рр. перебував у Бразилії в якості 
секретаря посла Франції; природа, музичний 
фольклор Бразилії здійснили на нього силь-
ний вплив, викликавши до життя низку му-
зичних творів (зокрема, балет “Людина та її 
бажання” на основі бразильського фольклору, 
опера “Болівар” про національного героя Ла-
тинської Америки, “Бразильські танці” тощо). 
Угорський композитор Б. Барток з 1905 року 
здійснював регулярні фольклорні експедиції 
не тільки в межах своєї країни — Трансіль-
ванію, Задунав’я, а також в Алжир (1913), 
Словаччину (1915) та Туреччину (1936) для 
запису народних пісень; досвід народного 
музикування, ретельно вивчений Б. Бартоком 
у цих експедиціях, знайшов своє втілення в 
своєрідних ладових, ритмічних, тембрових 
особливостях його власного стилю, поставив-
ши композитора на одне з чільних місць серед 
представників першої в ХХ ст. хвилі фолькло-
ризму. 

Інтерес до східної філософії та культури ха-
рактерний і для українських композиторів ХХ 
ст. Зокрема, в камерній творчості Б. Лятошин-
ського 1920-х років виділяються 5 романсів на 
вірші японських поетів; творчість індійського 
поета Рабіндраната Тагора надихнула І. Кара-
биця на створення 5 пісень на його вірші.

Потужний процес становлення професій-
них національних музичних культур на різ-
них континентах світу, а також новий виток 
захоплення філософією й культурою Сходу у  
ХХ ст., вплив латиноамериканської танцю-
вальної традиції, афро-американських музич-
них практик та культур інших народів світу на 
європейську музику ХХ ст. дозволяє говорити 
про явище “глокалізації” в музичному мис-
тецтві ХХ і нового ХХІ ст.

Глобалізація в музичній культурі виявля-
ється в тих самих формах, що й в інших сфе-
рах людської діяльності (табл. 1), але в му-
зиці вони мають відчутну специфіку. Одним 
із найпотужніших став вплив нових засобів 
комунікації та зв’язку, бурхливий розвиток 
електронних цифрових технологій. Поява на 
початку ХХ ст. засобів звукозапису, радіо і 
телебачення, їх швидке вдосконалення впро-
довж ХХ ст., виникнення наприкінці ХХ ст. 
Інтернету докорінно змінили саму сутність 
музичного мистецтва, вплинувши на таїнство 
спілкування композитора зі слухачем засо-
бами музики. Уперше за багато століть свого 
існування музика вийшла за межі концертно-
го залу, а унікальність кожного акту виконан-
ня музичного твору знайшла альтернативу у 
вигляді копіювання, тиражування музичних 
записів, їх механічного звуковідтворення не-
зліченну кількість разів. Нині музичне мис-
тецтво паралельно існує в двох форматах:  
1) традиційного концертного виконавства (му-
зична комунікація проходить безпосередньо в 
концертному залі); 2) у віртуальному звуково-
му та візуальному просторі: через електронні 
засоби передачі інформації (радіоефіри, теле-
трансляції — як прямі, з місця події, так і в за-
пису); на електронних аудіо- та відеоносіях.

Все сильніше відчувається вплив Інтерне-
ту в секторі музичної інформації і не лише в 
галузі шоу-бізнесу, а й у професійному музич-
ному мистецтві. Миттєвість розповсюдження 
інформації, яку надає Інтернет, дозволяє вико-
ристовувати глобальну інформаційну мережу 
для пропаганди здобутків, реклами творчос-
ті, концертних проектів за участю як відо-
мих музичних колективів і виконавців, так і 
тих, які тільки виходять на музичний ринок. 
Практично всі національні музичні колекти-
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ви, навчальні заклади, філармонійні органі-
зації, оперні театри та інші музичні установи 
України мають власні веб-сайти і регулярно їх 
оновлюють.

Вплинули на розвиток сучасної музичної 
культури і глобальні індустрії, серед яких 
виділяється найпотужніша індустрія шоу-
бізнесу, а також індустрії відео- та звукоза-
пису, туризму, виробництва музичних інстру-
ментів тощо. Останню представляють фірми 
“Steinway” (США), “Beсhstеin” (Німеччина) —  
світові лідери у виробництві фортепіано, “Ya-
maha” (Японія) — один з найбільших вироб-
ників фортепіано, електронних синтезаторів, 
духових та ударних інструментів, “Selmer” 
(Франція), “Bach” (США) — найбільші ви-
робники духових інструментів. Існуючі в на-
шій країні фабрики з виробництва музичних 
інструментів, на жаль, не можуть конкурувати 
зі світовими лідерами ні за якістю, ні за кіль-
кістю інструментів, вони лише частково задо-
вольняють професійні потреби вітчизняних 

музикантів. Зокрема, баяни, акордеони, гар-
моніки виготовляють на фабриках музичних 
інструментів “Ритм” в м. Полтава та “Ліра” 
в м. Горлівка Донецької області, а також на 
Житомирській музичній фабриці; гітари — на 
підприємствах “Реноме” у м. Львові та ЗАТ 
“Октава” у м. Ізяслав Хмельницької області; 
щипкові музичні інструменти — на підпри-
ємствах ЗАТ “Трембіта” у м. Львові та ТОВ 
“Кобзар” у м. Чернігові; піаніно — на підпри-
ємстві ТОВ “Піано-Форті” в м. Чернігові; ду-
хові музичні інструменти — на підприємстві 
“Анатоль” та заводі “Орфей” у м. Києві. Ко-
ристується певним попитом українських му-
зикантів і робота приватних виробників, які 
спеціалізуються на виготовленні, реставрації 
та ремонті струнно-смичкових, духових та 
ударних, старовинних інструментів, україн-
ського народного традиційного інструмента-
рію тощо. Але все це — поодинокі явища, які 
не дають підстав стверджувати, що в Україні 
повноцінно функціонує національна індустрія 

ВИЯВИ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ВІДНОСИНИ У СВІТОВОМУ 
СПІВТОВАРИСТВІ СВІТОВА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА

Глобальні індустрії Міжнародні: торгівля, транспортні 
перевезення, туризм, готельний бізнес, 
мода, дизайн, реклама, медіа-індустрії, 
масові розваги тощо

Шоу-бізнес, продюсерські центри, індустрія звуко-
запису, індустрія виробництва музичних інструмен-
тів тощо

Всесвітні організації СОТ, НАТО, Світовий банк, МВФ, 
ООН, Європейський Союз, ЮНЕСКО, 
Червоний Хрест тощо

Всесвітня федерація міжнародних музичних кон-
курсів, АЕС (Асоціація європейських консервато-
рій, музичних академій та вищих музичних шкіл), 
Асоціація ректорів консерваторій і музичних акаде-
мій країн Східної Європи тощо

Глобальні символи, 
бренди, логотипи

Ейфелева вежа, статуя Свободи, Велика 
китайська стіна, Московський кремль 
тощо; світові корпорації Голівуд, Мак-
Дональдс, Мерседес, Adidas, Мicrosoft, 
Sony, Panasonic тощо 

Всесвітньовідомі театри та концертні зали: Карнегі-
хол, Ковент-Гарден, Большой театр, Гранд-опера, 
Ла Скала тощо; світові лідери у виробництві му-
зичних інструментів: Стейнвей, Бехштайн, Ямаха, 
Сельмер тощо 

Мегаподії Олімпійські ігри, футбольний тур-
нір на кубок UEFA, Уїмблдонський 
турнір з тенісу, міжнародна виставка  
ЕКСПО, церемонія вручення кінопре-
мії “Оскар”, міжнародний кінофести-
валь у Каннах тощо 

Престижні міжнародні музичні конкурси в галузі 
академічного мистецтва — ім. П. І. Чайковського 
(Росія), ім. Ф. Шопена (Польща), ім. Маргарити 
Лонг (Франція), ім. Марії Каллас (Греція) тощо; 
міжнародні музичні фестивалі “Варшавська осінь”, 
“КиївМузикФест” тощо; в галузі естрадного мисте-
цтва: телевізійний конкурс “Євробачення” тощо.

Таблиця 1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
У РІЗНИХ СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



107

ОЛЕНА  БЕРЕГОВА.  МУЗИЧНА  КУЛЬТУРА  УКРАЇНИ  В  УМОВАХ  ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ  ВИКЛИКІВ

виготовлення і продажу музичних інструмен-
тів, здатна протистояти глобалізаційним про-
цесам. 

Добре розвиненою в Західній Європі та 
США є індустрія музичного менеджменту, 
тобто розгалужена система промоції артис-
та, композитора або художнього колективу 
через організацію концертів і гастролей, ре-
кламу, зв’язки з засобами масової інформації 
та громадськістю, побудову та коригування 
іміджу тощо. У Східній Європі цей вид орга-
нізаційної діяльності в галузі професійного 
академічного музичного мистецтва практич-
но відсутній. За радянських часів ці функції 
виконувала мережа державних концертно-
філармонійних організацій типу Укрконцерту, 
які в своїй діяльності спиралися на планове 
бюджетне фінансування. Сьогодні в Україні, 
як і в колишніх республіках СРСР, питання-
ми гастрольно-концертної діяльності, тобто 
музичним менеджментом, займаються самі 
керівники творчих колективів. Існуючі при 
Міністерстві культури і туризму України 
концертні агенції (ДП “Україна мистецька” 
тощо), які займаються організацією музичних 
конкурсів та фестивалів, гастролей творчих 
колективів за наявності бюджетних коштів, не 
впливають на загальну ситуацію. 

Сформувалася в світовому музичному мис-
тецтві система глобальних символів, брендів 
і логотипів, які упізнаються в усьому світі і 
асоціюються з музичним професіоналізмом 
найвищого ґатунку. Ці глобальні музичні сим-
воли пов’язані з закладами, в яких відбува-
ються музичні прем’єри та інші події світово-
го значення (мега-події): Метрополітен-опера 
(Нью-Йорк, США), Карнегі-хол (Нью-Йорк, 
США), Ковент-гарден (Лондон, Велика Бри-
танія), оперний театр Ла Скала (Мілан, Іта-
лія), Гранд-опера (Париж, Франція), Большой 
театр (Москва, Росія). Глобальні символи 
пов’язані із провідними творчими колектива-
ми світу, зокрема, такими, як Лондонський, 
Бостонський симфонічні оркестри, Берлін-
ський філармонійний оркестр тощо. Україна 
може долучити до цього переліку свої на-
ціональні художні колективи: Національний 
симфонічний оркестр України, Національний 
ансамбль танцю імені П. Вірського, Націо-

нальну хорову капелу “Думка”, Національний 
академічний український народний хор імені 
Г. Верьовки тощо. Глобальними символами 
стали й назви деяких міст світу, які пов’язані 
з життям і творчістю видатних композито-
рів: Відень, у якому жили і творили віденські 
класики Й. Гайдн, В. А. Моцарт і Л. Бетховен; 
Зальцбург — батьківщина В. А. Моцарта; Бай-
ройт — батьківщина Р. Вагнера, Варшава — 
батьківщина Ф. Шопена тощо.

До визначних музичних мега-подій можна 
віднести міжнародні музичні конкурси і фес-
тивалі, серед яких — конкурс ім. П. Чайков-
ського, фестиваль “Варшавська осінь”, оперні 
фестивалі музики Моцарта в Зальцбургу та 
музики Р. Вагнера в Байройті. До мега-подій у 
музичному мистецтві можна віднести й окре-
мі концертні проекти, наприклад, виступи ви-
датної оперної співачки Монтсеррат Кабальє 
з лідером рок-групи “Queen” Фредді Меркюрі 
у 1980-х роках ХХ ст., концерти тріо всесвіт-
ньовідомих тенорів Лучано Паваротті, Плачі-
до Домінго та Хосе Каррераса в 1990-х роках 
ХХ — початку ХХІ ст. та інші грандіозні кон-
цертні проекти. Свої мега-події міжнародного 
рівня вже має й Україна: це міжнародні музич-
ні конкурси ім. М. Лисенка (Київ), піаністів 
пам’яті В. Горовиця (Київ) та ім. В. Крайнєва 
(Харків), диригентів імені С. Турчака (Київ), 
скрипалів імені Д. Ойстраха (Одеса), вико-
навців на духових інструментах імені Д. Біди 
(Львів), камерних співаків ім. Б. Гмирі (Київ) 
тощо. Серед музичних фестивалів виділя-
ються “Київ Музик Фест” (Київ), “Музичні 
прем’єри сезону” (Київ), “Київські літні му-
зичні вечори” (Київ), “Два дні і дві ночі нової 
музики” (Одеса), “Контрасти” (Львів). 

Певний вплив на розвиток сучасної музич-
ної культури мають міжнародні музичні орга-
нізації, яких у світі налічується кілька десят-
ків. Однією з найвпливовіших є Міжнародна 
музична рада (ІМС), створена ще в 1949 році 
як дорадчий орган при ЮНЕСКО з музичних 
питань. Діяльність ради спрямована на під-
тримку різноманітних музичних напрямків 
та пропаганду ролі музикантів у контексті со-
ціального, культурного та економічного роз-
витку суспільства. Міжнародна музична рада 
має доступ до понад 1000 організацій у світі, 
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які разом узяті утворюють широку мережу 
знань та досвіду в кожному аспекті музики як 
виду мистецтва. 

Міжнародна федерація музикантів (FIM) 
існує з 1948 року і має 72 осередки у світі, у 
тому числі 65 національних організацій та дві 
регіональні групи — для країн Африкансько-
го континенту та країн Латинської Америки. 
Метою діяльності федерації є захист еконо-
мічних, соціальних та творчих інтересів музи-
кантів, умов праці, авторських прав, інтелек-
туальної власності тощо. Федерація є членом 
Міжнародної музичної ради та співпрацює не 
лише з ЮНЕСКО, а й з Радою Європи, Євро-
пейською Комісією, Європейським Парламен-
том, а також з національними та міжнародни-
ми організаціями.

Міжнародне товариство музичної освіти 
(ISME) засноване в 1953 році при ЮНЕС-
КО з метою стимуляції музичної освіти як 
невід’ємної частини загальної освіти. Це 
всесвітня мережа, яка існує у 80-и країнах та 
об’єднує викладачів музичних закладів різних 
рівнів і ланок освіти: дитячих садків, музич-
них шкіл, студій, гуртків, викладачів музики 
загальноосвітніх шкіл, музичних училищ, 
консерваторій, музичних академій, педагогіч-
них університетів, а також теоретиків і дослід-
ників у галузі музичної освіти, методистів, 
студентів, музикантів-виконавців, музичних 
терапевтів. 

Однією з наймолодших є Міжнародна 
асоціація музичних інформаційних центрів 
(IAMIC), заснована в 1986 році з метою фік-
сації та розповсюдження музичної інформа-
ції в світі. За час існування асоціація змогла 
об’єднати 41 членську організацію з 38 країн.  
У своїй діяльності члени асоціації користу-
ються широким спектром джерел від му-
зичних бібліотек, записів, біографічних та 
науково-дослідних матеріалів до організації 
різномасштабних творчих проектів (фестива-
лів, концертів, конкурсів, конференцій тощо).

У світі існують міжнародні музичні орга-
нізації менших масштабів, які об’єднують му-
зикантів за професійним принципом: асоціації 
піаністів, акордеоністів, скрипалів, оперних 
співаків, джазових музикантів, музикознав-
ців, гільдія трубачів тощо. Метою їхньої ді-

яльності є обмін професійним досвідом, ор-
ганізація спільних концертів, майстер-класів, 
проведення наукових конференцій. 

Україна є членом таких організацій, як 
Міжнародна спілка сучасної музики (ISCM), 
Асоціація європейських консерваторій, музич-
них академій і вищих музичних шкіл (АЕС) та 
Всесвітня федерація міжнародних музичних 
конкурсів (WFIMC). 

Міжнародна спілка сучасної музики (ISCM) 
— одна з найстаріших міжнародних органі-
зацій, членами якої є представники понад 50 
країн світу, що займаються популяризацією 
сучасної музичної творчості. Спілка була за-
снована в 1922 році в Зальцбурзі і відтоді від-
крита для всіх нових стилів, течій, естетичних 
напрямків у музиці. Щорічно одна з 48 наці-
ональних секцій ISCM влаштовує фестиваль 
“Міжнародні дні музики”, який представляє 
широку панораму сучасної музичної прак-
тики. Секції, яка відповідає за проведення 
фестивалю, надана повна свобода у виборі 
тематики та головної ідеї фестивалю, а також 
у критеріях відбору музичних творів. Пред-
ставники секцій мають право брати участь у 
щорічних з’їздах спілки, надавати щонаймен-
ше 6 творів з метою їх використання в програ-
мах “Міжнародних днів музики”. Членство в 
спілці дає можливість розвивати контакти та 
обмінюватися інформацією з іншими члена-
ми цієї організації, більш глибоко розуміти 
процеси, що відбуваються на арені сучасної 
музичної творчості, розвивати та популяризу-
вати сучасне музичне мистецтво. Українську 
секцію в Міжнародній спілці сучасної музики 
представляє Асоціація нової музики, офіс якої 
знаходиться в Одесі. 

Асоціація європейських консерваторій, му-
зичних академій і вищих музичних шкіл (АЕС) 
існує з 1953 року. Це європейська культурно-
освітня мережа організацій, для яких осно-
вним видом діяльності є навчання музики 
на професійному рівні. Станом на 1 серпня 
2009 року членами АЕС були 269 музичних 
інституцій у 55-и країнах світу. Мету своєї ді-
яльності Асоціація вбачає в стимулюванні та 
підтримці міжнародного співробітництва між 
своїми членами, реалізацію різноманітних 
міжнародних проектів у галузі професійної 
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музичної освіти, презентацію інтересів секто-
ру професійної музичної освіти на національ-
ному, європейському та міжнародному рівнях. 
АЕС співпрацює з головними європейськими 
інституціями — Європейським Парламентом, 
Європейською Комісією, Радою Міністрів, а 
також з національними урядами та організа-
ціями, що працюють у сфері музики та осві-
ти. Асоціація регулярно видає довідкові та 
рекомендаційні матеріали, підтримує власний 
веб-сайт, а для своїх членів — ректорів про-
фесійних музичних закладів — щороку вла-
штовує конгреси, під час яких обговорюють-
ся важливі питання музичної освіти. Також 
щороку відбувається нарада координаторів з 
міжнародних питань з приводу можливостей 
участі в освітніх програмах Європейського 
Союзу, зокрема, таких, як Socrates/Erasmus, 
EU/USA, eLearning, Connect, Culture 2000, 
Erasmus Mundus and Leonardo. Членом АЕС 
від України є Національна музична академія 
України ім. П. І. Чайковського. 

Всесвітня федерація міжнародних музич-
них конкурсів існує з 1957 року, на час ви-
никнення Федерація об’єднувала лише 13 
міжнародних музичних конкурсів. За понад 
півстолітню історію існування Федерація роз-
рослася майже в 10 разів і сьогодні є глобаль-
ною мережею всесвітньо відомих організацій, 
яка включає 122 члени-конкурси з 38 країн 
світу. Вступ до Федерації (набуття членства) є 
прерогативою музичних конкурсів найвищо-
го творчого та організаційного рівня, кожен 
з яких, незалежно від своєї історії та геогра-
фічного розташування країни-організатора, 
відіграє важливу роль як у культурному житті 
свого регіону, так і в міжнародному музично-
му процесі. Однією з найважливіших цілей 
діяльності Федерації є не лише презентація 
та оцінка майстерності юних талантів ви-
могливим журі, публікою та пресою під час 
проведення конкурсу, а й турбота про подаль-
ший розвиток професійної кар’єри лауреатів. 
З цією метою дирекції конкурсів-членів Фе-
дерації зобов’язані влаштовувати закордон-
ні гастрольні турне за участю лауреатів. За 
умовами членства в Федерації до журі кож-
ного міжнародного конкурсу запрошуються 
провідні музиканти з країн-учасниць Феде-

рації. До завдань своєї основної діяльності 
Федерація відносить заохочення створення 
та виконання нової музики. Федерація видає 
щорічний довідник з графіком проведення му-
зичних конкурсів на найближчу перспективу, 
має власний веб-сайт та щороку влаштовує 
Генеральні Асамблеї, під час яких представ-
ники країн-учасниць Федерації мають змогу 
обмінятися професійним досвідом та оцінити 
рівень прогресу в досягненні спільних цілей. 
Серед численних українських міжнародних 
музичних конкурсів членом WFIMC є лише 
один, що представляє Україну і відповідає ви-
могам статуту Федерації, — це Міжнародний 
конкурс піаністів пам’яті Володимира Горо-
виця. 

Наведені приклади свідчать, про те, що 
сучасна музична культура, як ніколи раніше, 
відкрита для збагачення культурними ціннос-
тями інших народів. Процес діалогу і взаємоз-
багачення культур у добу глобалізації може 
обертатися негативними наслідками, такими, 
як “нівелювання розбіжностей між культура-
ми, своєрідна культурна уніфікація” [5, 58]. 
Серед інших негативних наслідків глобаліза-
ції у вітчизняній музичній культурі виділимо, 
по-перше, вплив глобальної фінансової кризи, 
яка погіршила й без того нестійку ситуацію 
з фінансуванням галузі культури; по-друге, 
трудову міграцію, яка в нашій країні через 
фінансово-економічну нестабільність при-
звела до значного відтоку музичних кадрів за 
кордон; по-третє, тотальну американізацію 
культури, тобто засилля низькопробної кіно-
продукції Голівуду на екранах і естрадних 
музичних штампів у радіоефірі, які не відпо-
відають національним звичаям і ментальнос-
ті. Ця проблема гостро стоїть і в інших євро-
пейських країнах, уряди яких уже розробили 
і впроваджують у життя програми захисту 
національних культур (Франція, Німеччина, 
Італія). 

До проблемних питань, пов’язаних із не-
гативними наслідками глобалізації в галузі 
професійної мистецької діяльності, належить 
і приєднання України до Болонської освітньої 
декларації та необхідність пристосування до її 
вимог вітчизняної системи мистецької освіти. 
Експеримент із впровадження в системі ви-
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щої освіти України освітньо-кваліфікаційних 
рівнів бакалавра і магістра загрожує втратою 
унікальної трирівневої (школа — училище — 
консерваторія) вітчизняної системи підготов-
ки музичних кадрів, яка упродовж багатьох 
попередніх десятиріч давала блискучі ре-
зультати і здобула Україні великий авторитет 
у світі. Численні виступи в пресі провідних 
українських митців і діячів музичного мисте-
цтва з критикою основних засад Болонської 
декларації, зокрема, скорочення термінів на-
вчання за мистецькими спеціальностями, 
підтверджують думку про те, що збереження 
унікальності української культури в добу гло-
балізації пов’язане з необхідністю збереження 
національних традицій.

Таким чином, глобалізаційні впливи в му-
зичній культурі України можна поділити на 
2 види: перший, пов’язаний з іманентними 
якостями самого музичного мистецтва, що 
поступово складалися в процесі історично-
го розвитку музики й розповсюджувалися в 
усьому світі; другий — пов’язаний з сучасни-
ми комунікаційними технологіями і новими 
умовами ринкового господарювання. Про-
фесійна музична культура України почала 
формуватися в середині ХІХ ст. під впливом 
культурно-освітніх процесів, що відбувалися 
в Західній Європі, а остаточно сформувалася 
як високопрофесійна в ХХ ст. Україна про-
йшла той самий шлях, яким ішли засновники 
інших національних музичних шкіл: від появи 
яскравих фігур композиторів-фундаторів, за-
кладення національних різновидів основних 
музичних форм, жанрів і типів музичного 
мислення до виходу країни на рівень класич-
них зразків жанрів і форм, посилення інтегра-
тивних процесів. Українська музична культу-
ра, як і інші європейські культури, відчула й 
захоплення філософією й культурою Сходу у 
ХХ ст., і вплив латиноамериканської танцю-
вальної традиції, афро-американських музич-
них практик та культур інших народів світу, 
що дає підстави стверджувати про існування 
явища “глокалізації” в українському музично-
му мистецтві ХХ і нового ХХІ ст.

Глобалізація в сучасній музичній культурі 
України виявляється в тих самих формах, що 
й в інших сферах людської діяльності, хоча й 

з помітною специфікою. Одним із найпотуж-
ніших став вплив нових засобів комунікації та 
зв’язку, бурхливий розвиток електронних циф-
рових технологій. Все сильніше відчувається 
вплив Інтернету в секторі музичної інформа-
ції і не лише в галузі шоу-бізнесу, а й у профе-
сійному музичному мистецтві. Практично всі 
провідні музичні колективи, навчальні закла-
ди, філармонійні організації, оперні театри та 
інші музичні установи України мають власні 
веб-сайти і регулярно їх оновлюють. 

Розвиток сучасної музичної культури Укра-
їни відбувається під впливом глобальних ін-
дустрій, якими є індустрії звуко- та відеозапи-
су, виробництва музичних інструментів тощо; 
сформувалася в музичному мистецтві України 
й власна система глобальних символів, брен-
дів і логотипів, які упізнаються в усьому світі 
й асоціюються з музичним професіоналізмом 
найвищого ґатунку. Україна може долучити 
до переліку таких символів свої національні 
художні колективи: Національний симфоніч-
ний оркестр України, Національний ансамбль 
танцю ім. П. Вірського, Національну хорову 
капелу “Думка”, Національний академічний 
український народний хор імені Г. Верьовки 
тощо. Серед мега-подій міжнародного рівня 
можемо назвати міжнародні музичні конкурси 
ім. М. Лисенка (Київ), піаністів пам’яті В. Го-
ровиця (Київ) та ім. В. Крайнєва (Харків), ди-
ригентів імені С. Турчака (Київ), скрипалів 
імені Д. Ойстраха (Одеса), виконавців на ду-
хових інструментах імені Д. Біди (Львів), ка-
мерних співаків ім. Б. Гмирі (Київ) тощо. Се-
ред музичних фестивалів виділяються “Київ 
Музик Фест” (Київ), “Музичні прем’єри се-
зону” (Київ), “Київські літні музичні вечори” 
(Київ), “Два дні і дві ночі нової музики” (Оде-
са), “Контрасти” (Львів). 

Україна має своїх представників у декіль-
кох потужних міжнародних музичних органі-
заціях, які впливають на поширення сучасної 
музичної творчості, підвищення стандартів 
професійної музичної освіти у світі, захист 
інтелектуальних прав музикантів тощо. Це — 
Міжнародна спілка сучасної музики (ISCM), 
Асоціація європейських консерваторій, музич-
них академій і вищих музичних шкіл (АЕС) та 
Всесвітня федерація міжнародних музичних 
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конкурсів (WFIMC). Проте, наша участь у 
цих престижних міжнародних організаціях є 
справою окремих музикантів-ентузіастів, ви-
щих навчальних закладів або інших музичних 
установ; Україна ще не вийшла на той рівень, 
коли членство в представницьких міжнарод-
них структурах у галузі музичного мистецтва 
є справою держави.

Проблемами в основному фінансового 
порядку пояснюється практична відсутність 
основних видів музичної індустрії в нашій 
державі: в країні немає ані потужних про-
дюсерських центрів, ані корпорацій звуко- та 
відеозапису, ані конкурентоспроможних фірм 
із виробництва музичних інструментів. Існу-
ючі в Україні фабрики з виробництва музич-
них інструментів, на жаль, не можуть конку-
рувати зі світовими лідерами ні за якістю, ні 
за кількістю інструментів, вони лише част-
ково задовольняють професійні потреби ві-
тчизняних музикантів. Практично відсутня в 
Україні й індустрія музичного менеджменту, 
тобто розгалужена система промоції артиста, 
композитора або художнього колективу через 
організацію концертів і гастролей, рекламу, 
зв’язки з засобами масової інформації та гро-
мадськістю, побудову та коригування іміджу. 
Сьогодні в Україні, як і в колишніх респу-

бліках СРСР, питаннями музичного менедж-
менту займаються, в основному, керівники 
творчих колективів, які не мають спеціальної 
підготовки та досвіду. Конкурентоспромож-
ною поки що залишається унікальна вітчиз-
няна система підготовки музичних кадрів, 
яка упродовж багатьох попередніх десятиріч 
давала блискучі результати і здобула Украї-
ні великий авторитет у світі. Але вона може 
бути зруйнована, з одного боку, перманент-
ною фінансово-економічною нестабільністю 
в Україні, що призводить до трудової міграції 
та значного відтоку музичних кадрів за кор-
дон, з іншого боку, не завжди вдалими спро-
бами імплементувати на вітчизняному ґрунті 
освітянські ідеї, запозичені з інших культур. 

Проведене дослідження підтверджує, що 
Україна в умовах глобалізаційних викликів 
повинна рухатися одночасно в двох напрям-
ках: по-перше, нарощувати свою присутність 
у глобальних інформаційних потоках, запо-
чатковувати й розвивати види діяльності, 
пов’язані з різноманітними секторами мис-
тецької індустрії; по-друге, розробити і впро-
ваджувати на державному рівні комплекс 
заходів зі збереження вітчизняної системи 
підготовки мистецьких кадрів та національ-
них культурних традицій.
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Грандіозні події і реформи в кінці ХХ та 
початку ХХІ ст. у суспільно-політичному та 
культурному житті України стали не тільки 
результатом колективного волевиявлення та 
діяльності окремих особистостей, але й за-
лежали від соціально-історичних умов роз-
витку як окремих країн, так і їх регіонів. Щоб 
зрозуміти належним чином справжню суть 
нової соціокультурної реальності та пара-
дигми розвитку суспільства, на нашу думку, 
є актуальним розглянути питання культурот-
ворення окремих регіонів у їх взаємозв’язку 
з розвитком систем вищого порядку загаль-
нокультурного значення в ключові періоди їх 
становлення. Їх вивчення передбачає створен-
ня нового бачення щодо цілісного уявлення 
про сучасне суспільство, як культурне явище, 
його континуум, з’ясувати, яким чином окре-
мі регіональні осередки культури створюють 
цілісну картину українського соціокультурно-
го середовища, адже, як зазначають в своєму 
дослідженні Г. Романенко і В. Шейко “в ідеалі 
держава — це культурна система, що є орга-
нічною ланкою в історичному успадкуванні, 
має здатність до самоорганізації та самоонов-
лення” [1, 7].

На актуальність проблеми вказує й побіж-
ний огляд наукових публікацій останніх деся-
тиліть. 

Найбільша кількість наукових праць при-
свячена питанням розвитку в країні музично-
го мистецтва. Це пов’язано з об’єктивними 
причинами, оскільки мережа навчальних за-
кладів, творчих колективів, концертних уста-
нов та інших організацій у галузі музичного 
мистецтва є найбільш розгалуженою. Увагою 
музикознавців охоплені такі регіони, як Київ 
і Київщина (М. Кузьмін, О. Коренюк, Ю. Зіль-
берман, О. Лисюк), Чернігівщина (В. Малі-
невська, В. Ткаченко, С. Пономаревський, 
О. Васюта, Л. Дорохіна, І. Белосветова, І. Сє-
рякова), Галичина (М. Черепанин, Л. Киянов-
ська, Р. Дудик, Л. Ніколаєва, І. Бермес, Л. Мо-
роз, Ю. Волощук), Волинь (П. Шиманський), 
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У той же час регіональний аспект вітчиз-
няного культурознавства залишається й най-
менш розробленим. Причини цього явища 
лежать переважно у суспільно-політичній 
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площині: жорстка централізація управління 
в усіх сферах життєдіяльності українського 
суспільства протягом майже усього ХХ ст., 
політика “зрівнялівки” створили в суспіль-
стві погляд на українську культуру, як “єдину 
і неподільну”, що не допускала жодних ідей 
про регіональне мистецьке розмаїття України. 
В цей період відбулися суттєві деформації у 
площині гуманітарних знань, що розбалансу-
вали систему гуманітарної освіти, позбавили 
її цілісності і збалансованості.

В цьому контексті пропонується розгляну-
ти, насамперед, з точки зору наукового аналі-
зу, ті культурно-історичні феномени, які без-
посередньо пов’язані з виробленням духовних 
цінностей, їх збереженням і поширенням.

Рефлексії до розгляду тенденцій сучасної 
української культури в умовах нової соціо-
культурної реальності повертають нас до ви-
вчення окремих підсистем культури, які в 
регіональному розмаїтті створюють певну ці-
лісність культурного простору України. Одні-
єю з таких систем ми вважаємо систему мис-
тецької освіти, яка включає в себе мистецькі 
навчальні заклади та органи управління ними, 
розташовані в усіх регіонах країни, від сіль-
ських до обласних центрів.

Актуальність цього питання полягає ще й 
в тому, що руйнівні глобалізаційні тенденції, 
які відбуваються у світі, несуть загрозу зни-
щення й нівеляції нашої унікальної системи 
підготовки мистецьких кадрів, злиття її з за-
гальноєвропейською чи то Болонською освіт-
ньою системою, чи то іншою, спрямованою 
на уніфікацію й стандартизацію індивіда.

Мета роботи: встановити цілісне наукове 
уявлення про культурно-історичні трансфор-
мації взаємовідносин центральних і регіо-
нальних структур системи мистецької осві-
ти, їх місце і роль в соціокультурному житті 
України в один з кризових періодів її історії, 
дати змістовну характеристику еволюції вза-
ємовідносин центр — регіони в культурно-
управлінському аспекті, суті їх діяльності та 
впливу на соціокультурну динаміку.

Предметом  дослідження є система цен-
тральних і регіональних культурно-освітніх 
установ і навчальних закладів України на 
межі ХХ–ХХІ ст. 

Об’єктом дослідження є процеси кореля-
ції взаємовідносин центральних і регіональ-
них складових системи мистецької освіти, що 
відбувалися в культурі України. 

Постановка самої проблеми визначила й 
необхідність вибору комплексного наукового 
методу при проведенні дослідження. 

Період 90-х років ХХ ст. був надзвичайно 
складним для системи управління мистецьки-
ми навчальними закладами України. Держав-
ним органам управління культурою, до сфери 
компетенції яких були віднесені всі мистець-
кі заклади освіти, у процесі переходу на нові 
ринкові умови господарювання необхідно 
було провести велику роботу, щоб у стислі 
строки забезпечити нову правову базу функ-
ціонування позашкільних, шкільних, середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів.

За традицією радянських часів впрова-
дження нової політики в галузі культури, 
управління мистецькими закладами освіти 
покладалося на Міністерство культури Укра-
їни, як центрального державного органу. 

Але ускладненням для виконання цього за-
вдання стало те, що діяльність Мінкультури 
України, як органа виконавчої влади, відбува-
лася в умовах проведення постійних реформ. 
З 1992 по 2000 рік чотири рази — у 1992, 1993, 
1995, 2000 роках — переглядалося положення 
про Міністерство культури (у 1995 році воно 
дістало назву “Міністерство культури і мис-
тецтв України”) [3–6]. 

Затверджене Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 1 червня 1992 року Поло-
ження про Міністерство культури України 
передбачало, що Міністерство, використову-
ючи економічні методи, мало будувати свою 
діяльність на принципах розмежування функ- 
цій державної виконавчої влади та безпосе-
реднього господарювання, що здійснювалося 
закладами, підприємствами й організаціями 
культури. Через свої органи на місцях —  
обласні, районні управління культури Мін-
культури впливати на організацію роботи 
мистецьких навчальних закладів в регіонах. 

У зазначеній постанові уряду було визна-
чено, що Міністерство культури України, ви-
користовуючи свої функції державної вико-
навчої влади, мало безпосередньо формувати 
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“гуманістичну спрямованість” та орієнтувати 
“на національні та загальнолюдські цінності” 
діяльність закладів освіти галузі, які здійсню-
вали підготовку кадрів мистецтва і культури, 
забезпечувати “умови для розвитку всіх видів 
мистецтв, самодіяльної творчості, …свободу 
творчості, …умови для вільного виявлення 
індивідуальності митця”. Цей державний ор-
ган мав визначати “перспективи та напрями 
розвитку спеціальної освіти у галузі культури 
і мистецтв”, організовувати “підготовку, пере-
підготовку і підвищення кваліфікації творчих 
працівників та інших фахівців галузі”, сприя-
ти ефективності наукових досліджень з акту-
альних проблем культури і мистецтва”[7].

У травні 1993 року Кабінетом міністрів 
України затверджується нове Положення 
про Міністерство культури України [8], яке 
суттєво не змінює напрями і функції його ді-
яльності щодо організації мистецької освіти 
у порівнянні з завданням, що були визначені 
Положенням про Міністерство 1992 року .

Вдосконаленню системи мистецької осві- 
ти — підготовки мистецьких кадрів мала 
сприяти реорганізація Міністерства культури 
України в Міністерство культури і мистецтв 
України у 1995 році. Згідно з Указом Прези-
дента України сама назва установи вже вказу-
вала на визначені державою пріоритети в сфе-
рі культурної політики щодо ролі мистецтва в 
духовному житті країни [9].

Положенням про Міністерство визначе-
но його роль та важелі впливу на формуван-
ня і організацію мистецької освіти в Україні.  
В п.12 цього документу було передбачено, що 
воно “визначає перспективи та напрямки роз-
витку спеціальної освіти галузі, …організовує 
підготовку, перепідготовку і підвищення ква-
ліфікації творчих працівників та інших фахів-
ців галузі”. Указом Президента України було 
визначено, що через Мінкультури України в 
усіх регіонах країни має відбуватися:

• реалізація державної політики у сфері 
культури і мистецтв, які виходять з принципів 
та пріоритетів, визначених Основами законо-
давства України про культуру та законодав-
ством України;

• збереження культурно-мистецького над-збереження культурно-мистецького над-
бання, розвиток української культури і мис-

тецтва, створення сприятливих умов для 
збереження етнічної мовної та культурної 
самобутності, рівноправного розвитку націо-
нальних культур в Україні;

• розроблення пропозицій щодо основних 
напрямів розвитку національної культури і 
мистецтв, стимулювання культурно-мистець-
кого процесу;

• розвиток соціальної та ринкової інфра-розвиток соціальної та ринкової інфра-
структури у сфері культури і мистецтв;

• розширення міжнародного культурно-розширення міжнародного культурно-
го співробітництва та розвиток культурних 
зв’язків.

Питання функціонування системи мис-
тецької освіти в нових умовах утвердження 
України, як самостійної країни урядом вважа-
лося одним із важливих. 

Перехід від державної до загальнодержав-
ної системи управління спрямував головні зу-
силля структурних підрозділів центрального 
апарату управління на розробку стратегічних 
напрямів розвитку державної політики в цій 
галузі, держави в цілому, формування норма-
тивної бази, розширення і поглиблення між-
народних зв’язків, що до 90-х років було пре-
рогативою Москви. Значна роль при цьому 
відводилася системі мистецьких навчальних 
закладів, які самостійно відповідно до по-
треб і можливостей регіону стали розробляти 
нормативну базу забезпечення навчального 
процесу, встановлення міжнародних зв’язків 
тощо.

Як свідчать архівні матеріали Мінкультури, 
в центральному апараті Міністерства культу-
ри і мистецтв разом з реорганізацією самого 
міністерства змінювалась і структура управ-
лінь і відділів, що координували і контролю-
вали роботу мистецьких навчальних закладів. 
Вона віддзеркалювала структуру мережі мис-
тецьких навчальних закладів. 

Оперативне управління навчальними за-
кладами на початку 90-х років здійснювалося 
Управлінням навчальних закладів Мінкульту-
ри України, спеціалісти якого працювали за 
напрямами: “Музичне мистецтво”, “Образот-
ворче мистецтво”, “Театральне мистецтво”, 
“Культура”, позашкільна початкова професій-
на підготовка в дитячих школах естетичного 
виховання. Методичне забезпечення та коор-
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динація методичної роботи навчальних закла-
дів здійснювалася Республіканським методич-
ним кабінетом навчальних закладів мистецтва 
і культури. Скорочення чисельності працівни-
ків Управління навчальних закладів до 6 чол.  
у зв’язку з реорганізацією Міністерства куль-
тури України в Міністерство культури і мис-
тецтв України, а згодом — зміна структури 
Міністерства і створення у 1998 році відділу 
навчальних закладів на базі Управління з чи-
сельністю працюючих 4 чол., змінили струк-
туру цього підрозділу [10]. Фактично при-
пинився контроль за роботою позашкільних 
мистецьких закладів освіти. Координатором 
у цій справі стала громадська організація — 
Рада директорів дитячих шкіл естетичного 
виховання, склад якої затверджувало мініс-
терство. 

Змінилися й функції інспекторів централь-
ного органу виконавчої влади — міністерства, 
інститут яких було засновано у перші роки ра-
дянської влади. За новим класифікатором про-
фесій вони були перейменовані в спеціалістів. 
В обов’язки головного спеціаліста відділу 
навчальних закладів Мінкультури з напряму 
підготовки спеціалістів музичного мистецтва 
входило вирішення широкого кола питань, 
пов’язаних з функціонуванням системи. 

Це і надання пропозицій щодо подальшого 
вдосконалення освіти по підготовці кваліфі-
кованих кадрів мистецтва у вищих музичних 
навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації 
та середніх спеціальних музичних школах-
інтернатах; і розвитку напрямів освіти, роз-
робки комплексних і цільових програм; і фор-
мування державного плану прийому до вищих 
музичних навчальних закладів І–ІV рівнів 
акредитації, середніх спеціальних музичних 
шкіл-інтернатів і щорічна підготовка підго-
товки Правил прийому та вступних вимог до 
вищих мистецьких навчальних закладів.

Головний спеціаліст мав здійснювати контр-
оль та надавати необхідну допомогу в роботі 
приймальних комісій, аналізувати та узагаль-
нювати підсумки прийому до навчальних за-
кладів. Він здійснював підготовку документів 
про призначення голів Державних кваліфіка-
ційних та Державних екзаменаційних комісій 
вищих мистецьких навчальних закладів. На 

нього покладалося вивчення і впровадження 
у музичну освіту кращого педагогічного до-
свіду і наукових досягнень; планування та 
організація проведення виконавських оглядів-
конкурсів студентів, науково-теоретичних 
конференцій, нарад, сприяння підвищенню 
ефективності навчального процесу; надання 
пропозицій керівництву міністерства з питань 
відкриття нових спеціальностей у музичних 
навчальних закладах; підвищення кваліфіка-
ції професорсько-викладацьких кадрів; від-
значення та заохочення викладацьких кадрів.

Фактично від його компетентності і сум-
лінності залежала злагодженість функціону-
вання системи підпорядкованих навчальних 
закладів.

Аналогічні завдання мали спеціалісти з на-
пряму підготовки образотворчого та театраль-
ного мистецтв.

Такий широкий спектр завдань вимагав 
певних ділових і освітніх якостей від осіб, що 
здійснювали системний підхід в управлінні 
мистецькою освітою. 

На посаду головного спеціаліста призна-
чалися особи з базовою вищою мистецькою 
освітою, які пройшли конкурсний відбір, чи 
стажування, або були зараховані до кадрового 
резерву на заміщення вакантної посади нака-
зом Міністра або Першого заступника Міні-
стра.

Головний спеціаліст підпорядковується 
безпосередньо начальнику відділу навчаль-
них закладів, який теж повинен був мати ба-
зову мистецьку освіту.

Ці працівники повинні були знати: Кон-
ституцію України, закони України “Про дер-
жавну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, 
Укази Президента України, постанови Кабі-
нету Міністрів України, що стосуються ді-
яльності навчальних закладів, положення про 
Міністерство культури і мистецтв України, 
постанови колегії, накази та розпорядження 
Міністерства культури і мистецтв України та 
Міністерства освіти і науки України, керівні 
нормативні акти, декрети і постанови органів 
державного управління з питань політики в 
галузі культури, мистецтва та освіти в Укра-
їні, проблеми розвитку і вдосконалення мис-
тецької освіти, механізм службових взаємодій 
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між управліннями та відділами міністерства, 
систему діловодства, правила ділового етике-
ту та правила і норми охорони праці та про-
типожежного захисту, положення про відділ 
навчальних закладів центрального апарату 
Міністерства культури і мистецтв. 

Такі ж вимоги ставилися й у доборі кадрів, 
що призначалися на посади керівників вищих 
мистецьких навчальних закладів.

Рівень такої підготовки мали надавати і 
надавали як центральні, так і регіональні на-
вчальні заклади системи Мінкультури. 

Особлива роль в державотворчому проце-
сі, культурному будівництві належала Колегії 
Мінкультури України. До її складу входили 
найвідоміші в Україні митці, провідні фахів-
ці галузі: композитор Л. Дичко, кінорежисер 
М. Мащенко, драматург Я. Стельмах, хоровий 
диригент і ректор Національної музичної ака-
демії ім. П. І. Чайковського О. Тимошенко та 
інші. Присутність в її складі керівника про-
відного вищого навчального закладу, на наш 
погляд, є свідчення визнання високої ролі 
мистецьких навчальних закладів у культур-
ному будівництві нової незалежної країни. 
Завданням цього колегіального органу було 
визначення першочергових завдань галузі та 
пошук шляхів їх вирішення. 

Поточні архівні документи свідчать про те, 
що Мінкультури України та підпорядковані 
йому органи управління культури, мистецькі 
заклади освіти працювали над виконанням 
великої кількості галузевих і державних про-
грам в сфері державної молодіжної політики, 
розвитку української культури, реформування 
вищої освіти в Україні, патріотичного вихо-
вання населення, формування здорового спо-
собу життя, розвитку духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства тощо. Міністер-
ство культури і мистецтв України разом з під-
порядкованими йому закладами мистецтва і 
культури забезпечували виконання заходів, 
які були передбачені державними програ-
мами “Діти України”(1996 р.) [11], “Молодь 
України”(1998 р.) [12], “Освіта”(1993 р.) [13], 
“Культура, просвітництво, дозвілля” [14], ви-
конанню постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни “Про стан і заходи щодо розвитку україн-
ської культури” [15], Національної програми 

патріотичного виховання громадян, форму-
вання здорового способу життя, розвитку ду-
ховності та зміцнення моральних засад сус-
пільства (1999 р.) [16] тощо. 

Із зазначених програм особлива увага на-
вчальними закладами Мінкультури приді-
лялася виконанню Національної програми 
“Освіта” (Україна ХХІ ст.).

Її виконання в діяльності Мінкультури та 
підпорядкованих йому мистецьких навчаль-
них закладів було пов’язано з вирішенням та-
ких соціально-культурних завдань, як розроб-
ка систем соціального захисту, забезпечення 
державних гарантій педагогічним працівни-
кам галузі, сприяння їх ефективній педагогіч-
ній діяльності та участі в управлінні навчаль-
ними закладами. 

Програмою “Освіта” передбачалося онов-
лення змісту освіти, що пов’язувалося зі 
створенням нового покоління підручників та 
посібників на варіативній основі, розробкою 
типових навчальних планів та програм для 
всіх рівнів освіти, методичним забезпечен-
ням всіх предметів, введенням інтегративних 
навчально-розвиваючих програм і навчально-
методичних посібників з проблем позашкіль-
ної виховної роботи, розробкою державних 
тестів, нормативів та практичних завдань для 
контролю якості підготовки на всіх рівнях на-
вчання.

Реорганізаційні процеси, що відбувалися в 
цей період в суспільстві, позначилися й на ді-
яльності системи мистецької освіти. З метою 
удосконалення структури системи мистецьких 
навчальних закладів у 1997 році Мінкультури 
України разом з регіональними органами вла-
ди здійснено реорганізацію мережі навчально-
виховних закладів І–ІІ рівнів акредитації з 
урахуванням регіональних особливостей, в 
результаті якої було здійснено укрупнення 
навчальних закладів мистецтва і культури в 
кількох областях: Дніпропетровській, Одесь-
кій, Сумській, реалізувалися плани створення 
регіональних навчально-наукових комплексів. 
Міністерством удосконалювалися державні 
вимоги до рівня й обсягу загальноосвітньої 
і фахової підготовки студентів, розроблялися 
нові методики визначення перспективних по-
треб держави у фахівцях з різним рівнем ква-
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ліфікації та обсягів їхньої підготовки у вищих 
навчальних закладах, визначалися нові напря-
ми підготовки фахівців, новий перелік спеці-
альностей та професій різних кваліфікаційних 
рівнів відповідно до них з урахуванням ступе-
невої підготовки та потреб інших галузей.

Відповідно до єдиних системних принци-
пів міністерством впроваджувалася система 
державної атестації наукових та науково-
педагогічних працівників, щорічно визна-
чалася програма пріоритетних наукових та 
науково-технічних досліджень в установах і 
закладах системи мистецької освіти.

У сфері управління навчальними заклада-
ми Міністерство забезпечувало функціону-
вання механізму державної оцінки діяльності 
навчальних закладів, якості підготовки фахів-
ців через систему атестації та акредитації із 
залученням провідних науковців та педагогів. 
Його фахівці брали участь в визначенні рівня 
надання освітніх послуг і столичними, і регіо-
нальними вищими навчальними закладами.

Національною програмою “Діти України” 
передбачалася розробка концепції підтримки 
та розвитку обдарованих дітей, розробка ре-
гіональних програм збереження та розвитку 
позашкільної освіти. Програмою передбача-
лася організація Міністерством, як централь-
ним органом управління системою мистець-
кої освіти, розробки інтегрованих програм і 
навчально-методичних посібників з проблем 
позакласної та позашкільної виховної роботи. 
Мінкультури проводило роботу з координації 
регіональних програм збереження та розвитку 
закладів позашкільної освіти, впровадження 
концептуальних основ пошуку, підтримки та 
розвитку обдарованих дітей. 

На виконання цієї програми та постано-
ви Кабінету Міністрів України № 236 від 
22.02.96 р. “Про стан і заходи щодо розвитку 
української культури” Міністерство культури 
України розробило широку “Програму ви-
явлення талановитих і обдарованих дітей”, 
яка була затверджена наказом Мінкультури 
України від 16.05.96 р. № 248 [17]. Програма 
передбачала запровадження в Україні щоріч-
них конкурсів учнів музичних шкіл та шкіл 
мистецтв з інструментального виконавства 
(фортепіано, скрипка, віолончель, духові, на-

родні інструменти). У середніх спеціальних 
музичних школах-інтернатах запроваджено 
конкурсне переведення учнів до кожного на-
ступного класу, проведення раз на два роки 
конкурсів учнів 5–8 класів фортепіанних та 
струнно-смичкових відділів. В галузі хоре-
ографічного мистецтва — проведення кон-
курсів учнів хореографічних шкіл України 
(відбулися у 1997–1999 роках); в музичних 
училищах — проведення конкурсів-оглядів 
студентів відділів народних інструментів 
(бандура, баян) музичних училищ (відбулися 
у 1997, 1999 роках).

Передбачалася фінансова підтримка молоді 
у міжнародних конкурсних змаганнях, віднов-
лення проведення щорічних концертів випус-
кників виконавських спеціальностей мистець-
ких вищих навчальних закладів у м. Києві, яке 
було запроваджено ще в 80-ті роки.

Значна кількість розділів програми “Мо-
лодь України”, присвячена вихованню духо-
вної еліти України, знайшла відображення в 
планах підготовки мистецьких кадрів закла-
дами освіти системи Мінкультури України.

Міністерством культури і мистецтв було 
впроваджено ряд пільг для учнівської та сту-
дентської молоді, які надавалися під час ту-
ристського та екскурсійного обслуговування 
їх закладами культури і мистецтва. З метою 
формування національної самосвідомості, 
патріотичного виховання, навчальними закла-
дами при координації цієї роботи Міністер-
ством культури і мистецтв України встанов-
лювалися зв’язки з військовими частинами, 
проводилися святкування героїчних дат, ор-
ганізовувалися культурно-мистецькі заходи. 
Все це сприяло широкому залученню молоді 
до опанування національно-культурної спад-
щини України, формуванню правової культу-
ри, організації розвитку дозвілля молоді через 
підтримку молодіжних фестивалів, конкурсів, 
виставок, мистецької — виконавської, творчої 
діяльності молоді.

На виконання Державної програми “Куль-
тура. Просвітництво. Дозвілля” Міністер-
ством здійснювалися заходи, спрямовані на 
піднесення ролі культури в державотворчих 
процесах, утвердження гуманістичних тради-
цій, високої моралі, національної свідомості 
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та патріотизму. На систему мистецьких на-
вчальних закладів міністерством покладалося 
завдання координаційних центрів зі збережен-
ня духовних цінностей українського народу і 
його традицій з одночасною модернізацією 
освіти, духовного виховання молоді, форму-
вання в неї високих естетичних і етичних за-
питів. 

Перед навчальними закладами мистецтва 
ставилися завдання удосконалення взаємодії 
з закладами культури з метою поліпшення 
естетичного виховання, запобігання від’їзду 
обдарованої молоді за кордон. Так, головни-
ми завданнями були: збереження мистецької 
освіти від занепаду, забезпечення естетичного 
виховання молоді і юнацтва, створення умов 
для успішної творчої роботи в Україні висо-
кокваліфікованих фахівців, особливо моло-
дих, підготовка фахівців нових спеціальнос-
тей (менеджерів, продюсерів, спеціалістів з 
авторського права тощо), опанування ними 
суміжних професій.

На виконання постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 18.06.1999 р. “Про стан 
реалізації державної молодіжної політики” 
№ 1059 [18] Міністерством були розроблені і 
запроваджені в практику загальні і спеціальні 
методики для виявлення обдарованих дітей, 
програм для роботи з інтелектуально та твор-
чо обдарованими дітьми і молоддю, здійсню-
валося сприяння соціальному становленню 
молоді на селі.

Національною програмою патріотичного 
виховання громадян, формування здорового 
способу життя, розвитку духовності та зміц-
нення моральних засад суспільства (1999 р.) 
[19] передбачений цілий розділ, присвячений 
художньо-естетичному та моральному вихо-
ванню. Міністерству було доручено розробити 
концепцію художньо-естетичного виховання 
дітей і молоді в навчальних закладах, Комп-
лексну програму “Формування художньо-
естетичної культури населення”, методичні 
рекомендації з художньо-естетичного вихо-
вання у навчальних закладах, вивчити і поши-
рити в навчальних закладах освіти і культури 
досвід організації і проведення народних свят 
та обрядів тощо. 

У цьому випадку бачимо, як державними 

органами використано можливості системи 
мистецької освіти щодо “утвердження в ма-
совій свідомості громадян історично прита-
манних українському народові високих мо-
ральних цінностей, спрямованих на засвоєння 
кращих зразків вітчизняної та світової духо-
вної спадщини”, здійснювалася “…пропаган-
да кращих здобутків національної культури та 
духовної спадщини, пропагування здорового 
способу життя”.

Слід зазначити, що стратегічне реформу-
вання системи мистецької освіти відбувалося 
в якісно нових умовах, ніж це було в період 
останньої за хронологією глибинної струк-
турної перебудови після революційних подій 
1917 р., у 20-х роках ХХ ст. Головною рисою 
реформи 90-х років було те, що вона відбува-
лася еволюційним шляхом без суттєвої ломки 
системи підготовки митців і на кадровій базі, 
що склалася в радянський період. Це дозво-
лило, звичайно при відповідній гнучкості, мо-
більності і сучасності мислення, притаманній 
більшості керівників навчальних закладів, 
пройти цей важливий етап становлення систе-
ми мистецької освіти у новій незалежній дер-
жаві без катастрофічних втрат якісного рівня 
в освітній мистецькій галузі. 

Відповідно до нового трудового законодав-
ства Міністерством культури України в 90-х 
роках почалося впровадження нової контр-
актної форми трудового договору, що певною 
мірою вплинуло на активізацію діяльності 
керівників і сприяло підвищенню їх відпові-
дальності перед трудовими колективами. Тре-
ба відзначити, що більшість з керівників, які 
очолювали в цей складний період мистецькі 
навчальні заклади, мала досвід керівної робо-
ти в попередній (радянський) період. 

Прикладом цього має бути склад ректор-
ського корпусу мистецьких навчальних закла-
дів, що склався у 90-ті роки (Національну му-
зичну академію України ім. П. І. Чайковського 
очолював видатний хоровий диригент, акаде-
мік Академії мистецтв України, професор, на-
родний артист України О. С. Тимошенко, Ака-
демію образотворчого мистецтва і архітектури 
(у Києві) — відомий художник-графік, ака-
демік, професор, народний художник Укра-
їни, президент Академії мистецтв України 
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А. В. Чебикін, Київський державний інститут 
театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-
Карого — театрознавець, академік Академії 
мистецтв України, професор, заслужений діяч 
мистецтв Р. Я. Пилипчук, Вищий музичний 
інститут ім. М. В. Лисенка у Львові — піа-
ністка, професор, заслужена артистка Украї-
ни М. Т. Крушельницька, Одеську державну 
консерваторію ім. А. В. Нежданової — видат-
ний співак, член-кореспондент Академії мис-
тецтв України, професор, народний артист 
України М. Л. Огренич, Донецьку державну 
консерваторію ім. С. С. Прокоф’єва — знаний 
музикант-баяніст і диригент, професор, за-
служений діяч мистецтв, член-кореспондент 
Академії мистецтв України В. В. Воєводін). 
Як правило, творчі долі цих керівників були 
пов’язані з навчальними закладами, які вони 
очолювали. Всі вони здобували мистецьку 
освіту у відповідному регіоні, були добре обі-
знані з творчими традиціями освітнього за-
кладу, який очолювали.

З усіма керівниками регіональних мистець-
ких навчальних закладів І–ІІ рівнів акредита-
ції та дитячих шкіл естетичного виховання 
трудові контракти були укладені відповідни-
ми обласними(міськими) управліннями куль-
тури обласних державних адміністрацій. Як і 
до керівників вищих навчальних закладів до 
них ставилися вимоги наявності відповідної 
мистецької освіти, творчого доробку, знання 
законодавства, обізнаність у мистецьких тра-
диціях регіону.

Більше як вікові традиції підготовки мис-
тецьких кадрів дали можливість системі без-
болісно інституалізуватися в новій системі 
координат освіти. Вищими навчальними за-
кладами з найвищим IV рівнем акредитації 
були визнані: Національна музична академія 
України ім. П. І. Чайковського, Академія об-

разотворчого мистецтва і архітектури, Вищий 
державний музичний інститут ім. М. В. Ли-
сенка, Одеська державна консерваторія 
ім. А. В. Нежданової. Це піднімало міжнарод-
ний авторитет мистецьких навчальних закла-
дів та всієї системи підготовки творчої молоді 
в Україні. Практично всі вищі мистецькі на-
вчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації і де-
які І–ІІ рівнів акредитації (Київське державне 
вище музичне училище ім. Р. М. Глієра тощо) 
мали угоди із зарубіжними партнерами про 
творче і наукове співробітництво.

Таким чином, розглядаючи регулятивні 
методи адаптації освіти і культури в кризо-
вий період на межі ХХ — початку ХХІ ст., 
можна відзначити позитивну роль поєднання 
централізованого управління з регіональною 
самостійністю. В мистецькій галузі на істо-
ричному етапі 90-х років ця схема управління 
давала як позитивні, так і негативні наслідки. 
Міністерство культури і мистецтв України, як 
центральна інституція забезпечувало систем-
ність розвитку культури, в межах доступної 
прогностичної передбачуваності виконувало 
консолідуючу і координуючу функції в куль-
турогенезі України. Разом з тим, відсутність 
цілісної концепції розвитку галузі культури та 
недостатня послідовність в діях призвели до 
втрати авторитету центрального державного 
органу в регіонах, системних зв’язків мис-
тецьких навчальних закладів і, як наслідок, 
появу тенденцій до її руйнування.

Подальше вивчення цього питання на-
дасть додаткові наукові факти для розвитку 
гуманітарної думки в напрямку відновлення 
цілісності бачення соціокультурних проце-
сів, інтеграції різних галузей знань і, особли-
во, пошуку специфічних і спільних ознак у 
культурно-історичному розвиткові регіонів, 
як центрального, так і периферійних.
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За умов сучасного реформування націо-
нальної освіти в Україні в напрямку її гума-
нізації та утвердження національних і загаль-
нолюдських цінностей особливого значення 
набувають розбудова і розвиток національної 
музичної школи. Актуально звучать і сьогодні 
слова М. Грушевського: “...серед усіх потреб 
нашого національного життя потреба рідної 
школи найголовніша, бо народ, який не має 
своєї школи, ... ніколи не виб’ється на само-
стійну дорогу існування” [3].

Завдання розбудови національної музичної 
школи в Україні зумовили пошуки педагогіч-

них теорій, що повинні спиратися на філософ-
ську концепцію сутності людини, її зв’язок з 
певним історичним періодом, середовищем, 
менталітетом. Цей процес неможливий без 
вивчення та аналізу спадщини видатних укра-
їнських філософів: Г. Сковороди, П. Юркеви-
ча, Д. Чижевського, М. Бердяєва та інших.

З творів Г. Сковороди (1722–1794) постає 
особистість українця — людини-гуманіста, 
якій властиві гармонія з великим світом (ма-
крокосмосом), єдність міркувань та емоцій, 
розуму і серця. Найважливіше, що є в людині, 
— це її серце, воно і є сама дійсна Людина в 
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людині. “Серце є корінь життя і обитель вог-
ню і любові”, — мовить мислитель, порівню-
ючи, водночас, серце із “чистим зерном”, що 
проросло. 

Самопізнання як пізнання свого боже-
ственного єства тлумачиться Сковородою не 
суто в гносеологічному, а головно в етико-
естетичному плані. Тому образ міфологічного 
Нарциса трактується Сковородою як символ 
Людини (один з основних діалогів Сковорода 
так і найменував: “Наркісс. Розглагол о том: 
узнай себе”), яка любить не просто себе, а 
Бога в собі. Звідси тлумачення ним людини 
як “безодні”, самою ж “безоднею” в люди-
ні є “серце”, тобто те, що становить певне 
джерело її бажань і думок. “Серце”, як це ви-
пливає з його характеристики, є для Сково-
роди позасвідоме (радше “над-свідоме”, ніж 
“під-свідоме”). Продовжуючи платонівську й 
християнську традицію та наближаючись до 
декого з мислителів пізнішої романтики, Ско-
ворода зображує це позасвідоме не як нижче, 
порівняно до свідомого психічного життя, а як 
вище і глибше, не як джерело, так би мовити, 
“темних” сил, а як осередок усього доброго та 
світлого, не як сліпу, а скоріше, як провидчу 
та пророчу силу.

Реальність, за Сковородою, не є моніс-
тичним (ідеальним чи матеріальним) буттям, 
вона є гармонійною взаємодією трьох світів: 
макрокосмосу, великого світу, в якому “живе 
все породжене”; мікрокосмосу, або людини. 
Це “світик, світочок”, який своєю глибиною 
не поступається великому світові, а в певно-
му розумінні навіть охоплює останній; симво-
лічного світу, або Біблії. Своєї черги, кожен 
із трьох світів виступає єдністю двох “натур”: 
“видимої”, “зовнішньої”, “тіньової” й “не-
видимої”, “внутрішньої”, “світлої”. “Поки є 
яблуня, — роз’яснює цю думку Сковорода, — 
доти з нею і тіні її. Тінь, себто містечко, що 
його закриває від сонця яблуня. Але дерево 
вічності завше зеленіє, і тінь його ані часом, 
ані місцем не є обмежена. Світ оцей і всі сві-
ти — є то тінь Божа. Вона зникає частинно, 
не стоїть постійно, і в різні форми перетворю-
ється, ніколи не відділяючись від свого живо-
го дерева” [4].

Мікрокосмос не просто співіснує з макро-

космосом, пасивно відтворюючи його струк-
туру. Людина (мікрокосмос) є активною лан-
кою у гармонійній взаємодії з великим світом 
(макрокосмосом), адже єством “внутрішньої” 
людини, за Сковородою, є Бог. Тому сократів-
ський поклик Сковороди “пізнай себе” озна-
чає для нього пізнати Бога.

Отже, великий світ (макрокосмос) і Люди-
на (мікрокосмос) перебувають у стані гармо-
нійної взаємодії, однак остання встановлю-
ється не сама собою, не автоматично, своїм 
грунтом вона має життєву ініціативу людини. 
Втім існує не один-єдиний спосіб гармонізації 
взаємин Людини зі Світом. Таких можливих (і 
різних) способів багато, і кожен має віднайти 
відповідний (“сродний”) своїй неповторності 
і унікальності спосіб життя у світі.

Успіх такого пошуку та правильний вибір 
життєвого шляху (“сродної праці”) дає щасли-
ве життя. Всі біди людські — від “несроднос-
ті” (невміння чи небажання творчого пошуку 
“сродної праці”).

За мислителем, кожна людина для чогось 
народжена на землі, тому кожен має робити 
те, до чого покликаний, тобто повинен знайти 
сенс свого життя. У кожного свій унікальний 
і неповторний спосіб “сродності” зі світом, 
природою, рідним краєм. Індивідуальний ха-
рактер “сродності” й водночас можливість 
для всіх “сродної” праці, життя у світі вияв-
ляє себе в ідеї “нерівної рівності”. Саме у кон-
цепції “сродної праці” та похідної від неї ідеї 
“нерівної рівності” знаходить свій зрілий вияв 
антеїзм філософії Сковороди.

У цій екзистенціальній, кордоцентричній 
орієнтованості думки мислителя не на вузько 
раціоналістичні, сцієнтизовані філософські 
обрії, а на весь людиножиттєвий розмай думок 
і почуттів, міркувань і емоцій, голови й серця, 
абстрактного і образно-символічного вбачає 
український історик філософії Д.Чижевський 
індивідуальну неповторність філософської 
позиції Сковороди [5, 54–55].

Таким чином, у філософії Сковороди домі-
нантні лінії української світоглядної менталь-
ності — антеїзм (“сродність” Людини всьому 
світу), екзистенціальність (орієнтованість 
на неповторне у своїй окремішності людське 
існування, плюралістичність і, водночас, діа-
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логічна гармонійність реальності), кордоцен-
тризм (“серце — всьому голова”) вперше на-
бувають класичної форми вияву. Українська 
філософія вступає у свою класичну добу, а 
Григорія Сковороду справедливо вважають її 
засновником. Його спадщина стає основою 
педагогічних теорій національної школи, що 
грунтуються на українській світоглядній мен-
тальності, сформульованій філософськи. 

Продовжує традицію української менталь-
ності не менш відомий філософ — Памфил 
Юркевич (1827–1874), автор праці “Серце і 
його значення у духовному житті людини”.

Непроникним для розуму, “голови”, гли-
биною особистісно-індивідуального є те, що 
представники української класичної філософії 
(Сковорода, Гоголь, кирило-мефодіївці) нази-
вали “серцем”, до якого вела давня духовна 
традиція (вона бере свій початок від К. Став-
ровецького (XVII ст.) і навіть від Іларіона) ще 
з докласичних часів.

Як цілісне вчення Філософія Серця сфор-
мувалась у XIХ ст. саме завдяки творчим зу-
силлям П. Юркевича, зокрема в його праці 
“Серце і його значення в духовному житті 
людини”. Розум виявляє загальне в діяльнос-
ті людей, серце ж — основа неповторності й 
унікальності людської особистості. Тим-то в 
серці творяться ті явища й події історії, які 
принципово неможливо вивести із загальних 
законів. “У серці людини лежить джерело тих 
явищ, які закарбовані особливостями, що не 
випливають з жодного загального поняття чи 
закону” [7]. Звичайно, розум, “голова” керує, 
планує, диригує, але серце — породжує. Відо-
мий український історик Д. Чижевський, ана-
лізуючи категорію “серця” у філософії Юрке-
вича, стверджує, що серце породжує лише ті 
явища душевного життя, які не можуть бути 
з’ясовані загальними закономірностями пси-
хіки. У ту сферу, що в ній панує загальна за-
кономірність і правильність, серце не втруча-
ється. Воно лише розкриває себе у цій сфері, 
до того ж не одразу, а поступово, час від часу. 
У глибині серця завше залишається джерело 
нового життя, нових рухів та устремлінь, які 
не вміщуються у викінчених обмежених фор-
мах життя душі і роблять її придатною для ві-
чності [7, 151]. 

На думку Юркевича, людина починає свій 
моральний розвиток з рухів серця, яка завжди 
хотіла б зустрічати істот, сповнених радоща-
ми, взаємно зігрітих теплотою любові, по-
єднаних дружбою і співчуттям. Саме серце, 
тобто духовно глибинна структура суб’єкта, є 
не тільки джерелом, а й вмістилищем самого 
душевного життя.

За Чижевським, для Юркевича “серце” не 
є нижча, порівняно з “головою”, функція, а, 
навпаки, радше вища. “Серце” не є цілком по-
засвідомим, воно тільки до певної міри глиб-
ше заховане не в своєму бутті, його життя є 
менш розчленоване і ясне, аніж життя розуму. 
Символ серця — багатозначний. Це і є весь 
“душевний стан людини”, і “цілісний світ лю-
дини”, і “неусвідомлений досвід” тощо. І, що 
найголовніше, — поєднуючи у своїй системі 
різні ідеї різних філософських течій (роман-
тизм, платонізм, концепції), Юркевич обсто-
ює плюралістичне світобачення, у центрі яко-
го перебуває неповторна, індивідуалізована 
суб’єктність. 

Підкреслюючи значення суб’єктності в 
українській філософії, неможливо не зупи-
нитися на поглядах Миколи Бердяєва (1874–
1948) — одного із провідних представників 
київської екзистенціально-гуманістичної фі-
лософської школи, що сформувалася на по-
чатку XX ст. в ідейному кліматі української 
класичної філософії. Людина для Бердяєва і є 
цілісним світом, мікрокосмосом, що об’єднує 
в собі всі потенції великого світу — макрокос-
мосу. Саме в цьому схожість бердяєвського 
погляду на людину з філософською позиці-
єю Г. Сковороди. Людина-індивід, конкретна 
особистість, а не представник маси у центрі 
уваги Бердяєва, що, зрештою, як визнає сам 
філософ, і привело його на позиції екзистен-
ціальної філософії як позиції захисту гуман-
ності та людяності. 

Істинно реальні, вважає Бердяєв, тільки 
суб’єкти, вільні духом. За Бердяєвим, особис-
тість не є те, що володіє свободою, вона сама 
і є Свобода. І якщо на початку своєї творчос-
ті Бердяєв схилявся певною мірою до Лейб-
ницівської методології, коли вбачав у кожнім 
духовнім бутті людську субстанцію, то пізні-
ше він доходить висновку, що кожна людська 
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особистість — це не субстанція, а творчий акт, 
певна протидія необхідності.

Особливість філософії Бердяєва полягає 
в іншому розумінні реальності, ніж у біль-
шості філософських учень. Реальність для 
нього зовсім нетотожна буттю і ще менш — 
об’єктивності. Світ суб’єктивний та персона-
лістичний — це єдино істинний, справжній 
світ.

Оскільки істинний світ — це внутрішній 
світ людини, її існування, то й пізнання світу, 
на думку Бердяєва, починатиметься з пізнан-
ня людиною самої себе. Він мовить: “Пізнай 
самого себе і через це пізнаєш світ” [1].

Особистість не є готовою реальністю, осо-
ба творить сама себе, творить навіть тоді, 
коли пізнає себе. Звідси таке важливе місце у 
філософії Бердяєва посідає творчість. Бердя-
єв розуміє останню не в значенні культурної 
творчості, а як натхнення, емоційний вибух, 
що підноситься над життям і прагне до транс-
цендентного.

Бердяєв так описує власне відчуття свобо-
ди: “Все моє життя я був бунтарем. Неспра-
ведливість, насильство над гідністю та свобо-
дою людини викликає в мене гнівний протест. 
... У різні періоди мого життя я критикував 
різного роду ідеї та думки. Але зараз я гостро 
усвідомлюю, що, по суті, співчуваю всім ве-
ликим бунтарям історії... Мій бунт є бунт духу 
та бунт особистості, а не плоті і не колективу. 
Дух є свобода і свобода є дух. Тема про бун-
тарство є продовженням теми про свободу. В 
бунтарстві є пристрасть до свободи. Всі люди 
повинні бути бунтарями, тобто припинити 
терпіти рабство” [2].

Та частина філософського вчення про сво-
боду, яка підносить Бердяєва до рівня світової 
філософської думки, є вповні органічним про-
довженням екзистенціальної “філософії сер-
ця”, що з часів Київської Русі започаткована 
в Україні та логічно обгрунтована в системах 
Г. Сковороди та П. Юркевича і яка орієнтова-
на на суб’єктність у гносеологічній пробле-
матиці. Адже “макросвіт” визначає бачення 
“мікросвіту”. Ось як це звучить у Бердяєва: 
“Самосвідомість людини як істоти творчої є 
вихідною. ... Самосвідомість людини як твор-
ця не є результат якогось вчення про людину, 

воно передує всякій науці і всякій філософії, 
воно до, а не після всякої гносеології. Творчий 
акт людини здійснюється у тому плані буття, 
на який не поширюється компетенція науки, 
а тому не має до нього стосунку і гносеологія 
науки. Гносеологічно виправдати чи гносео-
логічно відкинути самосвідомість людини як 
творця — однаково неможливе та неприйнят-
не” [6, 50].

Можна багаторазово звертатись до духо-
вного досвіду мислителів, яких народила укра-
їнська земля. С. Полоцький, Дмитро Туптало, 
С. Яворський, Ф. Прокопович, О. Новицький, 
С. Гогоцький, М. Максимович, М. Костома-
ров, Т. Шевченко, П. Юркевич, М. Драгома-
нов, І. Франко, Леся Українка, О. Потебня, 
Л. Шестов, В. Зеньковський, В. Винниченко —  
ось далеко неповний перелік видатних осо-
бистостей, яскравих, талановитих представ-
ників українського народу, які мали великий 
вплив на становлення й розвиток української 
ментальності, національної самосвідомості. 

Варто закцентувати увагу на своєрідності, 
неповторній колоритності української мен-
тальності, основні рисі якої знайшли свій 
класичний вияв у національній філософській 
думці XVIII–XX ст. 

Рівень особистісного досвіду індивіда 
специфічним чином взаємодіє з історичним 
досвідом народу. Характер цієї взаємодії ви-
значається розумінням взаємозв’язку, взаємо-
залежності особистого та соціального буття, 
яке, своєї черги, програмує критерії оцінки 
власних життєвих позицій, практичної діяль-
ності, персональної відповідальності за істо-
ричну долю суспільства. 

Якість самосвідомості індивідів як “ато-
мів” суспільства є, відтак, одним із факторів, 
що визначають можливість реалізації історич-
них можливостей соціуму. Культура самосві-
домості перетворює конкретного індивіда із 
відокремленої індивідуальності у такий соці-
альний “матеріал”, з якого формується народ 
як свідомий суб’єкт історичної практики.

Історія вітчизняної інтерпретації поняття 
“менталітет” досить недовгочасна. Пальма 
першості тут належить відомому історику 
культури, досліднику духовного універсалу 
людей середньовіччя А. Я. Гуревичу. В на-
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прямку дослідження проблеми ментальності 
особи працює київська філософська школа — 
П. Копнін, В. Шинкарук, В. Босенко, І. Бичко, 
В. Табачковський та інші.

Сучасна українська наука стверджує, що 
менталітет особистості є елементом її вну-
трішнього світу. Функціонуючи як стрижень, 
або ядро цього світу, він відбиває глибинний 
зв’язок людини із суспільством та культурою, 
спрямовуючи дії, головні мотиви та установ-
ки поведінки, які визначають здатність осо-
бистості зберегти самобутність і відмінність у 
різноманітних мінливих життєвих ситуаціях.

Природне й культурне, раціональне й емо-
ційне, свідоме й несвідоме, індивідуальне й 
громадське — всі ці позиції “перехрещують-
ся” на рівні менталітету, розчиняючись в його 
структурах.

Аналіз структури менталітету дає нам змо-
гу розуміти його як багаторівневе й багато-
гранне утворення, складовими елементами 
якого виступають розуміння, інтуїція, мен-
тальна свідомість і ментальні структури.

Ментальна свідомість — це глибинний 
рівень індивідуальної свідомості, що є універ-
сальною підставою застосування будь-якого 
знання про світ у дійсності, умовою, за якої 
людське знання виявляє своє справжнє зна-
чення для життя.

Ментальні структури як елемент несвідо-
мого задають головний тон світовідчуття та 
емоційного забарвлення свідомості. Через 
свій інтимно-особистісний характер вони 
виступають як безпосередня життєва реаль-
ність, котру майже неможливо визначити та 
висловити в раціональних поняттях.

Інтуїція в структурі менталітету є момен-
том зв’язку несвідомого та ментальної сві-
домості, переходу першого в друге. Вона не 
стільки надає змісту тій чи іншій структурі, 
скільки відбирає для наступної репрезентації 
у свідомості.

Розуміння в структурі менталітету — це 
завжди певне світорозуміння, яке утворює 
життєво-сенсові орієнтири та практичні дії.

Виходячи з визначення менталітету нації 
як глибинного рівня колективної свідомості, 
включаючи і несвідомі структури як підстави 
соціальної та індивідуальної динаміки, соці-

альний характер виступає відбитком цієї під-
стави, умовою або способом його реалізації.

Якщо менталітет особистості є роз’єдну-
ючим фактором, відбиваючи внутрішній, са-
мобутній світ індивідуальності, то менталітет 
нації є чинником об’єднавчим, таким, що дає 
можливість особистості відчути свою при-
четність до якоїсь спільності людей, певної 
нації.

Самовизначення особистості в людському 
світі є діалектичним процесом її входження, 
вростання в життєву реальність і, разом з тим, 
персоніфікацією, виокремлення в ній, тому 
впровадження індивіда в предметне і людське 
оточення повинно мати за головну мету таку 
адаптацію, що призводить до здобуття, а не 
втрати “самості”. Самосвідомість особистос-
ті має черпати свій зміст не стільки з конста-
тації ознак власності і відмінності від усього 
оточуючого, скільки з уподібнення його собі, 
зі ставлення до сущого й сущих, як до собі 
подібних, тобто з родового, єдиносущного 
зв’язку.

Таким чином, “святая святих” індивіда —  
його власне “Я”, його ментальність, що да-
ється спочатку згустком відмінних власти-
востей, чистої самобутності та оригінальнос-
ті, в реальному житті підлягає порівнянню, 
ототожненню, як якась вимірювана величина 
людського. Це не насилля над неповторністю 
особистості, а відбиття того реального факту, 
що вона спроможна утверджувати та реалізу-
вати свою самобутність лише в наявних у сус-
пільстві формах людської життєдіяльності.

Загальна структура існування людського 
суспільства та людського світу заснована на 
відношенні загального (загальнолюдського), 
особливого (соціально-історичного) та оди-
ничного (індивідуального й особистого), зна-
ходить своєрідне відбиття в актах і процесах 
само визначення та самосвідомості особистос-
ті, в будуванні мікрокосму її духовного світу. 
Належність індивіда до роду повинна оберну-
тися суб’єктивною належністю роду до інди-
віда.

Менталітет особистості як елемент її вну-
трішнього світу складається середовищем, 
формується у процесі спілкування, творення 
та інших видів діяльності під впливом різ-
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номанітних соціальних факторів, серед яких 
можна виділити: родинний, культурний, істо-
ричний і географічний або ландшафтний, та 
за участю культурних і психологічних меха-
нізмів. Серед психологічних виділяються по-
треби, ситуація їх задоволення та диспозиції, 
що виконують роль балансуючих елементів. 
Культурними механізмами закріплення тра-
диційного досвіду та спадку виступають куль-
турні сенси та культурні очевидності.

Культурні сенси є структурними компо-
нентами ментальної свідомості особистості. 
Вони також відкривають світ у плані його 
розумності та усвідомленості, життєвої зна-
чущості для перспектив індивідуального роз-
витку людини. 

Символічний зміст менталітету особистос-
ті дозволяє їй свідомо ставитися до культури 
в цілому, до її минулого й сучасного. Симво-
ліка ніби спресовує життєвозначущі для всієї 
спільноти події, що мали місце в минулому, 
але актуальні для сучасності, значущі для усіх 
і кожного. 

Базис культурної діяльно сті — у найріз-
номанітніших формах і видах: у мові, звича-
ях, ритуалах, оцінках, практиці спілкування. 
Духовно-практичний синтез очевидностей 
здійснюється в менталітеті особистості, тому 
в своїй самосвідомості вона тією самою мірою 
звичайно включається в культурний досвід, як 
і в своєму бутті, точніше, загальноприйняті 
умови життєдіяльності охоплюються в мен-
тальній свідомості особистості як усвідомлені 
та значущі в світі. Належність до світу як за-
гальної спадщини багатьох поколінь предків, 
як цілісної “ойкумени” актуального буття ви-
значає зміст менталітету особистості, оскіль-
ки через нерозривний зв’язок зі своєю бать-
ківщиною, зі своєю нацією остання завжди 
прилучена до своєї “ойкумени” народного 
життя та її культури, до історичного минуло-
го, сучасного та майбутнього батьківщини, до 
загального сенсу народного життя та до долі 
своєї Вітчизни.

Відтак і в людині її загальнолюдська сут-
ність, культура, духовність можуть розвивати-
ся лише як національні культура і духовність. 
Це незаперечний аргумент на користь націо-
нальної школи. Вона повинна плекати у дітей 

любов до рідної культури — органічної част-
ки загальнолюдської цивілізації.

Українські вчені ведуть активний дослід-
ницький пошук у напрямі створення націо-
нальної школи. В науковій літературі, присвя-
ченій цій проблемі, виразно простежуються 
тенденції виявлення її складових: мови, істо-
рії, світовідчуття, вірування, фольклору, мис-
тецтва, традицій, звичаїв, символіки тощо.

Здатність людини бути носієм культури, 
тобто розуміти її і діяти в ім’я її, залежить від 
того, якою мірою вона є водночас мислячою 
і вільною істотою. Мислячою вона повинна 
бути для того, щоб взагалі виявитися спро-
можною виробити і гідно виразити розумні 
ідеали; вільною ж — щоб виявитися здатною 
поширити ці розумні ідеали на універсум. Іде-
ал грунтується на розумінні сутності людини 
і смислу її життя.

Оскільки ідеал — це світоглядне, екзис-
тенціальне “смисложиттєве” утворення, його 
формування і функціонування не може не 
спиратися на філософську та психологічну 
концепції сутності людини. Єдино плідний 
шлях їх удосконалення — гуманістичний роз-
виток внутрішнього світу людей, відповідно 
до потреб якого вони довершуватимуть свої 
зовнішні стосунки. 

Видатний український учений-історик 
М. Костомаров неводнораз підкреслював у 
своїх творах, що корені історичної долі на-
родів, цивілізації, культури, які вони ство-
рюють, містяться в одвічній психіці людей, в 
духовному складі, його прийомах або складі 
розуму, напрямі волі, погляді на життя духо-
вне і громадське, у всьому, що створює вдачу і 
характер народу, — цих потаємних причинах 
його особливості. Тому для окреслення ідеа-
лу, необхідного для виховання духовності в 
українській національній школі, треба розгля-
нути українську національну психологію, ха-
рактер з погляду духовного сповнення і на цій 
основі визначити ті напрямки діяльності, які 
насправді спричинятимуть глибинні психоло-
гічні зміни в утвердженні духовності наших 
дітей — майбутнього нації.

Характер — складова національної пси-
хології, до якої також входять особливос-
ті перебігу психо-фізіологічних, емоційних 
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(темперамент) та ментальних (інтелект, мис-
лення) процесів, національне підсвідоме. 
Нація, національна психологія належать до 
найскладніших явищ з-поміж тих, що здатен 
пізнати людський розум. Чимало дослідників 
національних проблем убачали найістотнішу 
сутність націй, їхньої психології в такому од-
вічному, неодмінному, містичному ядрі, зміст 
якого виявляється у способі життя народу, 
його досягненнях, історичній долі. Серед 
українських авторів такого погляду дотриму-
вались М. Костомаров, П. Куліш, Д. Донцов, 
О. Кульчицький, В. Янів та інші.

Мова є вельми важливим складовим еле-
ментом нації. Видатний український пси-
холінгвіст О. О. Потебня обгрунтував ви-
значальне місце мови в “глибинних слоях” 
національної психіки, національного духо-
вного життя. Людська мова — це завжди мова 
якогось народу, нації, етносу (есперанто, мова 
машин та інші “інтернаціональні” мови, які не 
є живими людськими мовами у повному ро-
зумінні цього слова). Отже, засвоюючи мову, 
людина засвоює і важливі національні оз- 
наки — національні духовні цінності, ідеали, 
особливості понятій ного мислення і почуван-
ня. Однак є чимало людей, які не знають мови 
тієї етнічної спільності, представниками якої 
себе вважають. Наприклад, українці в країнах 
СНД, переважна більшість євреїв у діаспорі й 
чимало в самому Ізраїлі.

Єдина ознака, без якої неможлива нація, 
національна приналежність, — суто психо-
логічна. Це — національна самосвідомість. 
Утворена нація тримається, існує, насампе-
ред, завдяки самосвідомості людей, їхньому 
самоототожненню з культурою своєї нації, 
любов’ю до неї. Національна самосвідомість 
лежить в основі національного характеру, всі-
єї національної психології.

Сьогодні не існує незаперечної, глибокої 
наукової концепції механізмів спадкової пере-
дачі рис національної психіки, національно-
го характеру — тих сил, що “в’яжуть сітку”. 
З-поміж теорій, які пов’язують національні 
особливості психіки людини з її генами — бі-
ологічною спадковістю, найбільш вагомою є 
концепція К.-Г. Юнга про архетипи — колек-
тивне підсвідоме. Підсвідома сфера психіки 

кожної людини, на думку філософа, містить 
приховані сліди пам’яті про історичний досвід 
своєї раси, нації і навіть про до-людське, тва-
ринне існування предків. Цей досвід утворює 
автономну зону в психіці, спадково закарбо-
вану в структурах мозку, яку К.-Г. Юнг назвав 
архетипом: “Архетип є символічна формула, 
яка всюди вступає у функцію там, де або не-
має свідомих понять, або такі на внутрішніх 
чи зовнішніх засадах взагалі неможливі” [129, 
18]. В такому тлумаченні архетип постає як 
психологічний корінь “містичних”, “ірраціо-
нальних” рушійних сил людської поведінки 
і життєдіяльності етносів, “темних вод”. Ці-
кавими є ідеї російського історика Л. М. Гу-
мільова, який вважав, що у представників 
одного етносу коливання біополя збігаються. 
Це звучання біологічного ритму в унісон при-
тягує людей одне до одного, викликаючи по-
чуття комфорту від спільного перебування. 
Однак синхронна настроєність біополя — це 
ще далеко не ті змістовні утворення, названі 
К.-Г. Юнгом архетипами.

Натепер більш вивченим і таким, що не ви-
кликає сумнівів, є соціально-психологічний 
засіб спадкового передавання рис національ-
ного характеру, який називають традиційним, 
звичаєвим. 

Традиція загалом — це те, в чому суспіль-
ства виражають і стверджують себе: син-
тезовані, підпорядковані національній ідеї 
прагнення, страждання, досягнення, норми 
поведінки попередніх поколінь. Зі зміною іде-
алів, ціннісних орієнтацій відповідно зміню-
ються й традиції. Звичай в науковій літературі 
чітко не віддиференційований від традиції, 
між ними не проведено чіткої межі. Достат-
ньо буде сказати, що звичай — це побутова 
традиція. Функціонування звичаїв і традицій 
забезпечується соціально-психологічними 
механізмами: навіюванням, емоційним зара-
женням, наслідуванням, переконуванням.

Навіювання, наслідування і зараження не-
віддільні, доповнюють одне одного, хоча в 
різних ситуаціях котресь із них переважає. 
Природно, що в традиції, звичаї домінує на-
слідування. Традиція і є наслідування предків і 
авторитетних сучасників. Дотримуючись тра-
дицій того чи іншого соціального середови-



127

ЯРОСЛАВА  ЛЕВЧУК.  РОЛЬ  ДОСЛІДЖЕНЬ  М. Ф. ГРУШЕВСЬКОГО  У  СТАНОВЛЕННІ  УКРАЇНСЬКОЇ  ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

ща, людина виражає свою солідарність з ним, 
приналежність до нього через наслідування. 
За це вона має його схвалення й підтримку — 
джерело позитивно забарвленого емоційного 
стану, який можна назвати почуттям захище-
ності, а звідси — душевного комфорту.

Отже, традиція, звичай є основним меха-
нізмом стабілізації та інтеграції народів, спад-
коємності духовних цінностей, ідеалів, які ле-
жать в основі національного характеру.

Творча, життєдайна сила національного 
характеру, міць національної інтеграції не в 
кровній, біологічній спорідненості, а в духо-
вній згуртованості довкола високої за змістом 
національної ідеї, у вірності підпорядкованим 
їй традиціям та державним установам.

Досвід історії, який у тоталітарних умовах 
до початку 90-х рр. XX ст. належно не вико-
ристовувався, переконує, що виховні традиції 
українського народу несуть вагомий потенціал 

творчого розвитку особистості. Адже в тради-
ціях відтворюються національний характер, 
психічний склад і трудова діяльність народу, 
його ідеали і художній геній. Традиції є ви-
явом народних почуттів, дум та сподівань.

Необхідність етнізації виховного процесу 
музичної школи на зламі XX–XXI ст. викли-
кана рядом об’єктивних причин. По-перше, 
молодій незалежній Українській державі по-
трібні національно свідомі громадяни, які від-
чували б власну причетність до своєї землі, до 
свого народу, держави, національної культу-
ри; по-друге, не існує у світі держави взагалі, 
а є українська, англійська, німецька, російська 
держави і відповідні культури, а також і на-
ціонально свідомі громадяни України, Німеч-
чини, Росії; по-третє, протягом століть наша 
національна культура зазнавала утиску, що 
призвело до поширення національного куль-
турного нігілізму.
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Анотація. У статті проаналізовано дві праці україн-
ського етнолога, фольклориста, громадського діяча 
Марка Грушевського, нещодавно перевидані під спіль-
ною назвою “Дитина в звичаях і віруваннях українського 
народу”. Це комплексне дослідження, у якому всебічно 
висвітлена дитяча субкультура Черкащини кінця ХІХ — 
початку ХХ ст., з величезною кількістю матеріалу про 
умови і чинники формування особистості в селянському 
середовищі, визначило новий науковий напрям в україн-
ських етнокультурологічних дослідженнях, присвячених 
дитині.
Ключові слова: традиційна дитяча субкультура, етно-
культурологія, формування особистості.

Аннотация. В статье проанализированы две работы 
украинского этнолога, фольклориста, общественного 
деятеля Марка Грушевского, которые были недавно пе-
реизданы под общим названием “Ребенок в обычаях и 
верованиях украинского народа”. Это комплексное ис-

следование, в котором всесторонне показана детская 
субкультура конца ХIХ — начала ХХ в., с большим объ-
емом материала об условиях и факторах формирования 
личности в крестьянской среде, оказало большое влия-
ние на формирование нового направления в украинских 
этнокультурологических исследованиях, посвященных 
детской культуре.
Ключевые  слова: традиционная детская субкультура, 
этнокультурология, формирование личности.

Summary. This article analysed works of the Ukrainian 
ethnologist Marko Grushevsky about folk kid subculture on 
the board of the ХIХ — ХХ cent. This vide issue desсribes 
all kinds and factors which have influenced on the forma-
tion of person in the peasant surroundings. This works are 
very important to modify new way of the ukrainian an- 
thropology investigations, devoted to folk child subculture.
Key words: folk child subculture, cultural anthropology, for-
mation of person.
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Щораз частіше лунає думка про необхід-
ність консолідації народу навколо власної 
культурної матриці, відмінної від матриць 
інших, передусім, сусідніх країн. Інакше дер-
жава приречена злитися з більшим і могутні-
шим сусідом з подібним культурним кодом. 
Віднайдення і “запуск” цієї, такої необхідної 
нині матриці — завдання численних інститу-
цій і угруповань. Серед наукових рушіїв цього 
процесу на чільному місці знаходиться етно-
культурологія — галузь культурології, пред-
ставники якої як визначальний чинник появи 
та функціонування етнопсихологічних харак-
теристик народу виокремлюють вплив куль-
турного середовища. Цілісність останнього 
зумовлює вироблення єдиних правил поведін-
ки, наявність спільної національної пам’яті та 
картини світу [12]. 

Щойно народившись, ми потрапляємо у 
“магнітне поле” тієї чи тієї етнічної культури, 
точніше, єдиної культурної системи, в якій 
поєднані людина і її середовище. Саме у цій 
взаємодії формується належність людини до 
певної спільноти, її етнічна ідентифікація, 
спрямування діяльності. Мало не від наро-
дження член культурної спільноти набуває до-
свіду існування у певній системі культурних 
стереотипів. 

У другій половині ХІХ ст. українські на-
уковці різних наукових спрямувань зверну-
ли увагу на дитяче середовище як поле фор-
мування особистості в рамках української 
культурної спільноти. З’явилися поодинокі 
етнокультурологічні розвідки, присвячені 
ролі дитини у звичаях та обрядах українців, 
дитячим іграм та забавам. Проте першою пра-
цею, у якій простежено всі складові дитячої 
субкультури з погляду етнографії, антрополо-
гії, психології, педагогіки, медицини, стало 
масштабне дослідження українського етно-
лога, громадського діяча Марка Федоровича 
Грушевського “Дитина у звичаях і віруваннях 
українського народу”, опубліковане у Львові у 
1906–1907 роках і нещодавно перевидане. 

Мета даної розвідки — визначити роль 
досліджень М. Грушевського у становленні та 
розвитку української етнокультурології, по-
казати взаємозв’язок його праць із світовою 
наукою кінця ХІХ — початку ХХ століть у  

межах підготовки нарису про історію україн-
ської етнокультурології. 

Завданням цієї розвідки є популяризація 
досліджень М. Грушевського з огляду на їхню 
надзвичайну актуальність та широкі межі 
застосування в сучасному науковому та на-
цієтвірному процесах. Актуалізація дитино-
знавчих праць Марка Грушевського особливо 
необхідна сьогодні на потребу нового поко-
ління українців у ефективних способах етно-
ідентифікації та готовності застосування їх 
для формування особистості у родинному та 
громадському просторах. М. Грушевський ще 
встиг зафіксувати цілісну традицію плекання 
дитини, яка зазнала суттєвої нівеляції протя-
гом наступних десятиліть. 

Праця М. Грушевського “Дитина в звича-
ях і віруваннях українського народу” є єди-
ним комплексним українським дослідженням, 
присвяченим дитячій субкультурі, з величез-
ною кількістю матеріалу про умови і чинники 
формування її світогляду. Вона була підготов-
лена до друку З. Кузелею на прохання І. Фран-
ка і опублікована у двох томах “Матеріалів до 
українсько-руської етнології” [3–4]. Це була 
перша праця, яка визначила новий науковий 
напрям в українських етнокультурологічних 
дослідженнях, присвячених дитині. 

М. Ф. Грушевський розпочав працю над 
цією книжкою у 90-х роках ХІХ ст. Він тоді 
закінчив Київську духовну семінарію, у якій, 
на думку М. Кучеренка, став засновником 
“семінарської громади” . Цей таємний гур-
ток мав на меті “здобуття спільними силами 
без тенденційного, всупереч семінарському, 
правдивого стану освіти своєї” і запровадив 
створення спільної бібліотеки, читання рефе-
ратів та ведення дискусій та ін. Семінаристи 
налагодили контакти зі студентами Універ-
ситету Св. Володимира, зокрема з І. Нечуй-
Левицьким, В. Антоновичем, О. Кониським. 
Очевидно, саме завдяки діяльності громади 
і знайомству з цими згодом видатними на-
уковцями і громадськими діячами почалося 
дослідження Марком Грушевським народної 
культури [7]. Згодом, уже прийнявши сан свя-
щеника, спраглий новин культурного і науко-
вого життя, він передплачує і жадібно пере-
читує періодику, зокрема наукову, постійно 



129

ЯРОСЛАВА  ЛЕВЧУК.  РОЛЬ  ДОСЛІДЖЕНЬ  М. Ф. ГРУШЕВСЬКОГО  У  СТАНОВЛЕННІ  УКРАЇНСЬКОЇ  ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

листується з Михайлом Грушевським. В одно-
му з листів Марко Грушевський повідомляє, 
що за останні два роки зібрав “чималенько 
клаптиків” , очевидно, етнографічних записів, 
про які хотів би порадитися. Лист датований 
1891 р., тобто 1889 р. можна вважати почат-
ком його дослідницької діяльності. 

М. Ф. Грушевський при дослідженні дитя-
чої субкультури ставив перед собою завдання 
“описати село таке, як воно є” [4, 1], тобто не 
романтизувати його образ, заплющуючи очі 
на певні реалії, що не співвідносяться з уяв-
леннями освіченої, інтелігентної особи. Тому 
його дослідження висвітлює цікаві рудименти 
давньої культури (звичай комори, залишки об-
ряду кувади при пологах, ініціації при роди-
нах тощо). М. Ф. Грушевський ставив й пев-
ні нові акценти дослідження, добре відчутні 
у його праці “Дитина в звичаях і віруваннях 
українського народа”. З огляду на його за-
уваження, за яким “велику увагу кладеться на 
психологічне життя людности…” [40], озна-
чену працю можна вважати одним з початків 
української етнопсихології. 

І. Франко в рецензії на цю працю зазначив: 
“Отсе пребагата збірка матеріалу про дітей в 
українському селі: вірування й забобони, гігі-
єна й спосіб виховання, забави й щоденні за-
няття, становище в родині і в громаді — все 
це просліджено від перших об’яв вагітності 
матері тиждень за тижнем, рік за роком аж до 
парубоцтва й дівочення. …Ні в якім письмен-
стві нема подібної книги з таким різнородним 
матеріалом…” [9].

У праці М. Ф. Грушевського вперше зро-
блено спробу всебічно схарактеризувати 
складний і багатовимірний процес розвитку 
особистості. Упорядник праці, відомий укра-
їнський етнограф, лінгвіст З. Кузеля засвід-
чив, що М. Ф. Грушевський “глянув перший 
на життя дитини‚ як на окремішну цілість і зі-
брав обширний матеріал‚ що обіймає не лише 
розвій і зростання дитини від уродження до 
парубочого віку‚ але також і всі заходи перед 
приходом дитини на світ… Автор перший ста-
рався критичним оком глянути на всі прояви 
діточого життя‚ так що без перебільшення від 
нього можна датувати серйозні початки студій 
над дітьми” [3, с. 11]. 

М. Ф. Грушевський, зосередивши основну 
увагу на духовному житті селян, не оминав 
інші його сторони — економічні, історичні. І 
все це було підпорядковано головній меті — 
вивченню світу дитини із застосуванням но-
вітніх для того часу методик. Учений згурту-
вав навколо себе фахових помічників та цілу 
когорту збирачів. З. Кузеля у передмові до 
книжки цитує його розповідь: “...не змігши 
опертися на самих легендах, казках, віруван-
нях та всяких переказах, я ужив способу про-
сто “протокольного” [3]. Тобто, розробивши 
запитальники, дослідник сам працював по 
них і організував письменних селян та своїх 
родичів і знайомих із сільської інтелігенції, 
котрі опитували дітей (школярів) і дорослих. 
Про докладність “квестіонарів”, розроблених 
М. Ф. Грушевським, свідчить один, наведений 
у передмові до восьмого тому Матеріалів (тоб-
то першого тому праці про дитину). Йдеться 
про той етап, коли жінка “йде на поступки” 
(відчуває, що завагітніла). Запитальник скла-
дається з 22 позицій, з’ясовуються уявлення 
селян про фізіологічний, психологічний, со-
ціологічний аспекти появи дитини на світ. 
Очевидно, що із усіх запитальників М. Ф. Гу-
шевського складалася програма комплексного 
наукового дослідження дитинства, на заваді 
здійснення якого стали політичні обставини 
в Україні. Опитувалися різні соціальні про-
шарки: старці, заможні та незаможні селяни, 
діти, сільська інтелігенція. Як пише З. Кузеля, 
“автор реєстрував пильно вислови і погляди 
оповідачів і оповідачок і зібрав все в одну ці-
лість, стараючись нічого не змінювати. Звідси 
мають його матеріали велику свіжість і вигля-
дають ніби вихоплені з уст народу” [3]. Серед 
найцінніших здобутків — записані докладно 
та без опрацювання народні розповіді, або, за 
М. Ф. Грушевським, розмови про те, мати чи 
не мати дитину, про “досягнення” в оволодін-
ні мовою, вмінні сидіти, ходити, впізнавати 
родичів, про хворих і нерозвинених дітей, діа-
логи самих дітей і дорослих з дітьми, які су-
проводжують більшість розділів. Такий підхід 
дозволив зібрати багатий матеріал, який і сьо-
годні має свою вагу в педагогічній, етнокуль-
турологічній, фольклористичній, психологіч-
ній та медичній науках, але постійний акцент 
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“на психологічне життя людности” говорить 
на користь того, що означену працю можна 
вважати також цінним джерелом для дослі-
дження української етнопсихології. 

Зупинимося на новаціях та найцікавіших 
фрагментах праці “Дитина в звичаях і віруван-
нях українського народу”. У праці постійно 
звертається увага на чинники, які впливають 
на психологію дитини, ще від того часу, як ди-
тина знаходиться в утробі матері. Їх відбито 
в численних заборонах: дивитися на мерця, 
бити і убивати тварин, лаятися і ображати ін-
ших (бо негативні емоції інших позначаться 
на дитині), красти, дивитися на пожежу. Ці за-
борони сприяли збереженню внутрішньої рів-
новаги вагітної, забезпеченню їй комфортного 
психологічного клімату, що цілком усвідом-
лено пов’язувалося з фізичним та психічним 
станом дитини. У коментарі до матеріалів, 
зібраних М. Ф. Грушевським, З. Кузеля під-
сумовує: “В цей час слов’янська жінка зазнає 
пошани не тільки зі сторони мужа і родини, 
але й цілого оточення” [3, 28]. 

Досліджені елементи народної психотера-
пії, що стосується, зокрема, заходькуватих ді-
тей: “Заходяться діти, або як дуже сміються, 
або як жалко розплачуться. Такі діти часто ля-
кають родичів, тих що коло них ходять. Водою 
пробують одливать, виносять на двір, накри-
вають чорним платком. …В цьому віці дитина 
знає і великі радощі, і великий жаль. Мабуть з 
таких західливих дітей бувають дуже вразливі 
люди. Західливість діти переростають” [4]. 

На перший погляд, поводження з заходь-
куватими чи так званими “недотепними” ді-
тьми може здатися наївним і простацьким. 
Але в ньому закладена потужність накопиче-
ного поколіннями досвіду і оптимізм, спокій 
сприйняття і реагування. “Дитина без цього 
не росте” або “переросте”, — говорять і дума-
ють селяни у більшості прикрих випадків, да-
ючи їй можливість спокійно впоратися з про-
блемою. — “Примарилось, ніби щось гналось 
за дитиною — переросте. Злякалось чогось —  
переросте. Дурне вдалось — переросте. Не-
домова — переросте. Сердите — переросте. 
М’яло — переросте. Незмисленне — хоч уже 
пора, — вилюдніє. Бігуче, за все, часом і за 
горяче хватається, — вилюдніє. Балуване, 

натрилихо, — вилюдніє. Ледаче, робить не 
хоче — проси! Мале на зріст — міцне буде, 
велике на зріст — буде на що глянуть або далі 
достане” [3]. У традиційному українському 
середовищі певна заданість і сталість сіль-
ського існування сприяла спокоєві і довірі до 
природних можливостей і напрямів розвитку 
дитини. 

М. Ф. Грушевський перший звернув увагу 
на специфіку дитячої мови, на розвиток мов-
леннєвого та мисленнєвого апарату, окрес-
лив поняттєве середовище, в яке поступово 
увіходить дитина. Автор відзначає, що вона 
опановує мову за кілька етапів. Спочатку ко-
мунікація є частково вербальною (звуки поєд-
нуються з жестами). Далі словниковий запас 
збільшується завдяки тому, що дорослі задо-
вольняють потребу дитини у якомога більшій 
кількості звукових і словесних подразників, 
розмовляючи з нею. Подається багато народ-
них примовок, потішок, забавлянок, які спри-
яють розвиткові мови та тактильної чутливос-
ті дитини. Відомий сучасний американський 
лінгвіст Н. Хомський переконаний, що люди-
на приходить у цей світ, вже маючи менталь-
ну структуру, необхідну для опанування мови. 
На його думку, цей механізм дозволяє дітям 
опрацювати отримувану лінгвістичну інфор-
мацію і робити відкриття, згідно з якими вони 
створюють власну мову. Оскільки цим меха-
нізмом людина володіє від початку, вона опа-
новує мову активно, хоча і не завжди усвідом-
лено [13]. Власне діти, слухаючи спілкування 
інших людей, спершу підсвідомо висновують 
з почутого граматичні правила, а вже згідно 
з ними вибудовують речення згідно з найпро-
стішими законами основної граматики. Зго-
дом, протягом перших років життя, поступово 
ускладнюючись, збагачуючись, їх синтаксис  
дедалі більше наближається до синтаксису 
мови дорослих [6]. 

М. Ф. Грушевський також фіксує прояви ві-
кового аутизму у дітей та звертає увагу на інту-
їтивно правильну реакцію дорослих на нього. 
“Як дитина вже і сороку знає, тоді на самоті, 
як заграється, то рученятами перебирає і все 
до них белькоче. Родичі кажуть, що воно само 
робить собі утіху: “Чує, що всі балакають, та й 
собі. З ким же воно?” Одні кажуть, з янголом, 
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другі, що то його така природа, що треба щось 
белькотать. Часом, як дитина перебирає паль-
чиками, хто-небудь підбіжить до неї і підкаже: 
“Цьому дала, цьому дала…” Діти балакають 
самі до себе, як дуже заграються. Дитина без 
цього не росте. Є діти, що самі собі співають: 
“Е, еи, еи, ух!” [3]. 

Розділ “Про дитячу мову” проілюстрований 
словами, які довго зберігаються у родинному 
словнику і є однією з ознак дитячої субкуль-
тури, що живить дорослу (кравка — кропи-
ва, кицики — цвіт на шелюгах, папа — хліб, 
миня — теля, біра — вівця та ін). Вказано, 
що дитяча мова залишається “до пастушого 
віку”, який є етапом переходу дитини в інший 
соціальний стан. Подані також шляхи перехо-
ду від дитячої мови до дорослої та вказано на 
тимчасові вади вимови. 

М. Ф. Грушевський, єдиний серед дослід-
ників етнографії дитинства на початку ХХ 
століття, помітив і став на захист дитячої ціка-
вості як потужного двигуна розвитку людини, 
формування її світогляду. Унікальними є його 
записи розмов дітей про те, де були вони до 
появи на світ, для чого народилися: “Чи було 
що-небудь з мене, чи нічого не було, доки я не 
зародився ще в материній утробі? Може був 
ще споконвіку, ще тоді, коли мене і на світі не 
було. То який я був, і де бував? А якщо я був 
десь у Бога, то як я з батьком жив та з ріднею, 
як ще і їх не було на світі і мене також? А як я 
та який-небудь, і не такий зовсім, як бувають 
люди. Як воно так треба, щоб у мене і батько 
був і мати, і без них я не був отакий, як оце є 
на світі? І чого треба, щоб і я конче згодив-
ся, щоб і з мене пішли діти і люди” [3]. Ди-
тина починає осмислювати своє походження і 
призначення, зв’язок з родом, проводить вісь 
свого життєвого часу, засадничі світоглядні 
константи. 

Визначний педагог Ш. Амонашвілі гово-
рив: “Дитина — це як мандрівник, що рушає 
в далекі, невідомі краї, мандрівник, котрому 
назад ніколи не повернутися. Про це знаємо 
лише ми, дорослі... тим, хто його виховує і 
проводжає, слід дати йому з собою повний мі-
шок їжі духовної, щоб там на різних зупинках 
життєвого шляху йому було чим відновити 
сили” [1].

У складних закономірностях співіснування 
людини і природи діти знаходять свою життє-
ву філософію. Маркові Грушевському пощас-
тило почути такий діалог молодших дітей зі 
старшими: 

“Чи лелека на вербі сідає?”
“Ні.”
“А вбивать її ж не можна!”
“Я хотів би лелекою бути!”
“А я б орлом, бо й орла не вбивають. А ти, 

Микито, чим?”
“Я б маленьким все й буть хотів!” [3].
Цей та інші унікальні діалоги і монологи, 

почуті і зафіксовані уважним і вдумливим 
збирачем, свідчать про солідарність із того-
часними найновішими науковими тенденці-
ями. Адже на початку XX ст. в англомовних 
країнах поруч з етнографією постає соціальна 
(в Англії) або культурна (в США) антрополо-
гія, котра має дещо інший, аніж етнографія, 
дослідницький об’єкт — передусім людину, а 
не народ. Ця особистісність в описі й аналізі 
звичаїв і обрядів властива усім працям Марка 
Грушевського.

Дослідник звернув увагу на одну дивовиж-
ну особливість народної педагогіки. У пер-
ший рік життя дитина опановує 80 % життєвої 
інформації. Для цього їй необхідний величез-
ний емоційний заряд, який втілюється, зо-
крема, у величезній кількості пестливих звер-
тань до дитини. М. Ф. Грушевський наводить 
близько 60 зразків, наприклад: “пискля”, “на-
родження”, “їсть першу паску”, “сміюн”; “гу-
ляка”; “зіпака”, “плакуха”; “сидун”, “плазун”, 
“лазунець”, “дибунець”, (“поганий який дибу-
нець дибуняє до мами!”), “дідуган”, як нема 
зубів, а “зубань”, як зуби ставить; “сокотун”, 
“воркота”, “гудун”, “балакун”, “шавкотун”, 
як учиться балакати; а “щебетун”, “цікорун”, 
як вміє говорити, і “німець”, коли не говірли-
ве. Ці звертання виконують також оберегову 
функцію — обдурити нечисту силу, не нази-
ваючи дитину на ім’я. З часом така потреба 
зникає, і звертань-евфемізмів стає менше. Та-
кож потроху зменшується потреба сторонньої 
емоційної підтримки. Дитина в другім році 
називається “стрижак”, “стригунець”, “друга 
паша”, “другу паску їсть”, в третім — “пічкур”, 
“третяк”, “гулячка”, в четвертім — “джигун”,  
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“гульвіса”, “метунець”, “шмиглик”, “четвер-
так”, в п’ятім — “підпасич”, “п’ятак” [3]. 

З огляду на постійну орієнтацію дослід-
ника на оцінку будь-якого явища з позицій 
психолога, “списати село на Україні з стано-
вища духового” (як він сам задекларував), за-
свідчене ставлення селян до дітей з різними 
темпераментами і характерами, виділяючи 
такі типи: 

1) “Нишклі” — це ті, “що нишком “греблі 
зносять і свої ставлять”. Їх люди обходять, 
бояться, і хоч не хвалять, але і не ганьблять.” 
Після цієї досить невизначеної характеристи-
ки, робиться несподівані проекції у майбут-
нє такої дитини: “Тепер у світі повелося, що 
нишклею тільки і проживеш” [3]. 

2) “Мовчуни” — “воно щось собі усе на 
умі тримає і до всього докопується. Часом як і 
прорветься у нього яка мова, та не пуста. Як не 
зміниться з роками, то така людина все щось 
колюче дуже або розумне скаже. Вони скоро 
все розуміють; і самі собі питання задають. 
Їх не б’ють, бо такі і самі все розуміють, дру-
гий раз шкоду не зроблять. Все допоможуть: 
свиням увірве і курей напоїть, хату догляне. 
Така дитина немовля і приколише, і приспі-
ває, і погойдає, і забавить. В нужді і няньчити-
ме весь день, коли ж вирветься на вулицю, то 
відгуляє своє. Таке все других за собою веде. 
Тим то, хоч і не таке воно забавне в хаті, ота-
ке мовчазне, а не додає туги, заставляє жить 
надією, що з нього буде щось непросте, щось  
видумає, коли все так думає” [3]. На проти-
вагу попередній характеристиці потужний ін-
телектуальний ресурс “мовчунів” оцінюється 
дуже високо, його наслідки прослідковують-
ся і для господарських набутків, і для вміння 
знаходити спільну мову з людьми.

3) Старуни — “це діти мовчазні і посидю-
щі, ростуть собі самі. З них виростають най-
більш працьовиті, найдовговічніші люди. Такі 
все до старших туляться, від них набирають 
навичок і слів усяких” [3]. Загалом у психоло-
гічних характеристиках відчувається проти-
ставлення “звичайні — незвичайні діти”.

4) Віщуни  —  “Маленьких дітей, років в 
два-три-чотири питають, як, що задумали роз-
почати, яке діло важливе. І як воно скаже, то 
журяться або радіють. Беруть ще за мізинчик 

дитину, як хочуть розпитати, а потім хвалять-
ся: “Вже таки вгадала Марійка чи Іван” [3]. 
На Черкащині і досі вірять у те, що у дітей 
на підсвідомому рівні дуже розвинена здат-
ність відчувати наближення прикрих подій, 
негативних емоцій. Кажуть, що коли дитина 
плаче без причини, то станеться якесь лихо 
[5]. Серйозне ставлення до дитячих прогнозів 
вивищує дитину, відводячи їй значущу роль у 
житті громади. 

Ідеальний процес розвитку дитини — це, 
за твердженням відомого сучасного україн-
ського психолога В. Андрієвської, зближення 
бажаного з дійсністю, де дійсність — це при-
таманний дитині когнітивний та емоційний 
егоцентризм, бажане — його подолання. Спо-
соби його подолання: виховання здатності ба-
чити та розуміти відмінності інших від самих 
себе; сприйняття цієї відмінності як цінності; 
визнання за іншими права бути собою, мати 
інший зовнішній вигляд, іншу віру, думки, 
вчинки [2]. 

Цікавим є народний поділ на етапи розви-
тку: “Старі люди кажуть: “Кляте — жди до 
шести неділь, не переміниться — жди до пів-
году, тоді до году, трьох, семи, вісімнадцяти, 
двадцяти одного, двадцяти семи, а як не змі-
ниться до тридцяти трьох, то вже й умре таке 
лихе!”[3]. 

Інтуїтивна періодизація життя в народному 
уявленні, зафіксована М. Грушевським, пере-
гукується з періодизацію дитинства, яку вже у 
середині ХХ століття запропонує Д. Ельконін: 
1) криза новонародженості; 2) криза першого 
року життя — немовлята; 3) раннє дитинство; 
4) криза трьох років; 5) дошкільне дитинство; 
6) криза семи років; 7) молодший шкільний 
вік; 8) криза 11–12 років; 9) підліткове дитин-
ство [11]. 

Аналізуючи працю М. Ф. Грушевського, 
приходимо до висновку, що селяни знали, чим 
відрізняється “хороше” мислення від “по-
ганого”, навіть знали, як його поліпшити, як 
сформувати у своїх дітей навички критичної 
оцінки, як допомогти їм оволодіти способа-
ми отримання адекватних знань, переходячи з 
нижчих рівнів мислення до вищих. 

Селянин і не підозрював, що прокладає 
місток між мисленням і знанням, але робив це 



133

ЯРОСЛАВА  ЛЕВЧУК.  РОЛЬ  ДОСЛІДЖЕНЬ  М. Ф. ГРУШЕВСЬКОГО  У  СТАНОВЛЕННІ  УКРАЇНСЬКОЇ  ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

щоденно. У нього був досвід, “затверджений” 
попередніми поколіннями, оскільки їм вдава-
лося розвивати ясне, точне, цілеспрямоване 
мислення. Цей досвід актуальний і сьогодні, 
адже тепер, як і колись, дитині треба створи-
ти інтелектуальне середовище, допомогти їй 
швидко зорієнтуватися у потоках інформації, 
осмислити її, відібрати, привести в систему, 
інтерпретувати і застосувати. Чим вищий рі-
вень розвитку суспільства, тим істотніша роль 
в ньому належить такому вихованню.

Дослідники констатують таку прикру ста-
тистику — лише 25 % сучасної молоді здатні 
до логічного абстрактного мислення, актуаль-
ного, коли слід з’ясувати можливість людини 
виконати свою обіцянку, віднайти помилкові 
оцінки, слабкі аргументи або чисто риторичні 
побудови. 

Зафіксована М. Грушевським народна 
система виховання особистості передбачала 
розвиток навичок оцінки суперечливих твер-

джень, уміння давати альтернативні оцінки, 
враховувати фактор невизначеності, вживати 
такі евристичні прийоми, як метод від зворот-
ного, виключення зайвих даних, оцінка надій-
ності джерела інформації. 

Першим етнографом дитинства світ нази-
ває американку М. Мід (1901–1978), перша її 
праця “Дорослішання на Самоа” [14] з’явилася 
друком у 1928 р. Дослідження М. Ф. Грушев-
ського було опубліковане тоді, коли майбут-
ня дослідниця сама ще була малою дити-
ною. Український етнолог, не маючи фахової  
освіти, послуговуючись лише фрагментарною 
інформацією про світовий поступ у дитиноз-
навстві, яку він жадібно збирав з періодики 
чи з уривчастого спілкування з українською 
науковою елітою, створив фундаментальне, 
комплексне дослідження, яке увібрало в себе 
всі напрями світових дитинознавчих дослі-
джень (етнокультурологічний, психологічний, 
соціологічний та педагогічний).
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Серед актуальних проблем дослідження 
історії та теорії української культури другої 
половини XVIII — середини XIX ст. є висвіт-
лення ролі національної еліти у державотвор-
чих та культуротворчих процесах України. 
Цей період позначений особливим духовним 
піднесенням національної самосвідомості в 
усіх сферах громадсько-політичного, інте-
лектуального та культурного життя, а також 
характеризується якісно новим етапом націо-
нального відродження. Важлива роль у його 
забезпеченні належить представникам укра-
їнського шляхетства, з якого вийшли видатні 
державно-політичні та культурно-громадські 
діячі України. На початку XIX ст., як підкрес-
лює професор Шкляр Л. Є., “на історичній 
арені з’явився тип людини, здебільшого — це 
представник національно-аристократичних 
кіл, широко освічена постать, духовно зба-

гачена та інтелектуально розвинена, для якої 
поняття “національна ідея”, “національний 
символ”, “національна свобода” — є при-
від до вчинку” [29, 67]. Серед кола різних 
національно-аристократичних династій Укра-
їни наприкінці XVIII — на початку XIX ст. з 
яскраво окресленою національною самосві-
домістю та почуттям національної гідності, 
особливо виділяються нащадки гетьмансько-
старшинського середовища, а тому актуаль-
ними постають питання генеалогічних дослі-
джень в усіх їх проявах.

У цьому контексті сучасний стан історич-
ної генеалогії та родознавства як спеціальних 
історичних дисциплін істотно розширюють 
спектр їх застосування, і, насамперед, на за-
садах українознавчої науки. Перш за все, 
вони здатні самостійно розв’язувати важливі 
та актуальні проблеми сучасної історичної 
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Анотація. У статті висвітлено актуальні питання 
дослідження генеалогії українського шляхетства другої 
половини XVIII — середини XIX ст. в контексті націо-
нального культуротворення та новітніх культурологіч-
них парадигм. Схарактеризовано питання методології 
та методики українського історичного джерелознав-
ства, які забезпечують теоретичний базис культуроз-
навчих досліджень на сучасному етапі. Також пред-
ставлено нові концептуальні підходи щодо розвитку 
національної історіографії та наукового українського 
родознавства.
Ключові  слова: генеалогічні дослідження, національ-
не культуротворення, українське історичне джере-
лознавство, культурна самоідентифікація, українське 
шляхетство, малоросійське дворянство, національна 
аристократія, наукове українське родознавство, укра-
їнознавство.

Аннотация. В статье отображены актуальные воп-
росы исследования генеалогии украинского шляхетства 
второй половины XVIII — середины XIX ст. в контек-
сте национального культурного строительства и но-
вых культурологических концепций. Схарактеризованы 
вопросы методологии и методики украинского исто-
рического источниковедения, которые обеспечивают 
теоретический базис культурологических исследований 

на современном этапе. Также представлены новые кон-
цептуальные подходы в развитии национальной исто-
риографии и научного украинского родоведения.
Ключевые  слова: генеалогические исследования, наци-
ональное культурное строительство, украинское ис-
торическое источниковедение, культурная самоиден-
тификация, украинское шляхетство, малоросийское 
дворянство,национальная аристократия, научное укра-
инское родоведение, украиноведение.

Summary. In the article reflection of the actual question at 
the investigation in the genealogy for the Ukrainian shlahta 
of the second half XVIII — the middle XIX-th century into the 
context of the national culturality and the new culturologi-
cal conception. Characteristics of the question systematic 
and methodic for the Ukrainian historical description and 
source, which provide for theoretical basis at the culturolog-
ical investigation on the contemporary stage. Also represent 
of the new conceptial approach in the development of the 
national historical description and the scientific Ukrainian 
genealogical study.
Key  words: genealogical investigation, national cultural 
construction, Ukrainian historical description, cultural 
self-identification, Ukrainian shlahta, parvarossition noble-
man, national aristocrat, scientific Ukrainian’s genealogical 
study, Ukrainian’s study.
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та культурологічної науки, а також суттєво 
збагачують методологічний інструментарій і 
концептуальні підходи багатьох гуманітарних 
дисциплін. По-друге, ці дисципліни мають 
важливе значення у своєму традиційному, до-
поміжному сенсі, передусім для встановлен-
ня ступеня вірогідності та опрацювання фак-
тографічного матеріалу з обсягу численних 
політичних, соціально-економічних і демо-
графічних проблем історії та культури укра-
їнського народу. По-третє, генеалогія та родо-
знавство й на сьогодні не втратили первісних 
(утилітарно-прагматичних) функцій, у тому 
числі для реконструкції родинних зв’язків 
та сімейної історії взагалі. В українській іс-
торіографії “родознавство” практично є пе-
рекладом українською мовою терміну генеа-
логія (від давньогрецької — рід, народження 
та слово “наука”), який в середині 90-х років 
XX ст. ввійшов до понятій ного апарату сучас-
них українських дослідників. Термін викорис-
товується переважно у значенні історичної 
дисцип ліни.

При дослідженні генеалогії українського 
шляхетства другої половини XVIII — серед-
ини XIX ст. найактуальнішим є питання іс-
торіографії та джерел. Новітні підручники 
Павленко С. Ф. “Історичне джерелознавство” 
(К.,2002), довідник Варшавчик М. Я. “Джере-
лознавство історії України” (К., 1998), моно-
графічні праці та статті Калакури Я. С. “Істо-
ріографія та джерельна база українознавчих 
досліджень” (К., 2007) містять гносеологічні 
трактування поняття історичного джерела, 
яке є “результатом людської діяльності і міс-
тить у собі історичну інформацію, тобто ви-
ступає носієм інформації про історичні події 
та явища; водночас саме історичне джерело 
виступає як пам’ятка матеріальної та духовної 
культури епохи, в яку вони були створені” [6, 
65–66].

Успіхи сучасної української генеалогії пред-
ставлено у працях С. І. Білоконя, Л. В. Войто-
вича, Л. І. Горенко, Я. Р. Дашкевича, В. В. Ко-
валинського, В. В. Кривошеї, С. М. Лисенко, 
В. Б. Любченко, В. В. Опанасенко, О. В. Русіна, 
В. Д. Собчук, О. О. Терентьєва, В. В. Томазова, 
Є. А. Чернецького, Н. М. Яковенко; розвідки 
українських діаспорних родознавців [2; 3–5; 9; 

11; 12; 15–16; 22; 27; 28]. Історія становлення 
вітчизняного родознавства та нау ковий доро-
бок українських дослідників систематично ви-
кладається у науково-методичному посібнику 
В. В. Томазова “Родовід” (К., 2001). У посібни-
ку автором вперше в українській історіографії 
визначено хронологічні межі утилітарного 
та наукового періодів вітчизняної генеалогії. 
Історіографічний характер має також стаття 
В. В. Томазова “Становлення української ге-
неалогії як наукової дис ципліни. Початковий 
етап”, де автор уперше розглянув генеалогіч-
ний доробок двох істориків — О. М. Марко-
вича та М. О. Максимовича як перший етап у 
переході від утилітарної генеалогії до науко-
вої [23, 97–101]. У розвідці дослідник повер-
тається до висунутої в попередній праці про-
блеми визначення хронологічних меж різних 
етапів у становленні вітчизняного родознав-
ства. При цьому необхідно враховувати, що 
в сучасній історичній науці існують чотири 
підходи до визначення поняття історичного 
джерела та його природи: позитивістський 
(де історичні джерела — пам’ятки минулого, 
які містять інформацію про історичні події та 
явища); марксистський (історичні джерела — 
продукти певних суспільних відносин); куль-
турологічний (історичні джерела — явища 
культури); неокантіанський (історичні джере-
ла — це, насамперед, продукти індивідуальної 
людської психіки). З точки зору філософії, на-
уки перші три підходи тяжіють до онтології, 
а останній — до гносеології. Також виникає 
нагальна потреба у культурологічному визна-
ченні джерела, як “продукту цілеспрямованої 
людської діяльності, явища культури” [6]. 
Водночас, вирішення вищезазначених про-
блем спонукає до провідної мети цієї статті: 
на основі історико-документальних джерел і 
досягнень генеалогічної науки реконструю-
вати типологію представників гетьмансько-
старшинського середовища та їх нащадків як 
національного культурно-інтелектуального 
феномену. Актуальність дослідження в куль-
турологічному аспекті полягає, перш за все, у 
відновленні історичної справедливості і науко-
вої об’єктивності стосовно їх ролі в розвитку 
української національної культури. При цьо-
му залучено культурологічні методи-підходи, 
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зокрема, акмеологічний та метод просопо-
графії. Особливо нагальним в цьому аспекті 
є метод реконструкції, адже, як підкреслює 
Н. Яковенко, “реконструюючи історію, ми її 
конструюємо” [32]. 

Нині спостерігається зацікавленість пред-
ставниками багатьох соціогуманітарних дис-
циплін до теоретичних і методологічних за-
сад, а також до практичних методик і процедур 
історичної генеалогії. При цьому необхідно 
підкреслити, що предметна сфера родовідних 
студій обіймає не тільки аристократичні (еліт-
ні) соціальні верстви та прошарки, а й неарис-
тократичні (непривілейовані) спільноти. Так, 
генеалогія козацької старшини, як і родознав-
ство інших панівних верств Європи, у своє-
му становленні пройшла два основних етапи: 
1) практичний (утилітарний), коли вона була 
покликана обґрунтувати права нової еліти на 
привілейоване становище у суспільній ієрар-
хії Української козацької держави, та 2) науко-
вий, що позначився критичним ставленням до 
джерельної бази, засвоєнням європейського 
досвіду з методики реконструкції родоводів, 
а також розробкою теоретико-методологічних 
підвалин національного родознавства та спро-
можністю дисципліни робити самостійний 
внесок у розв’язання певних проблем вітчиз-
няної історії [24].

Українська генеалогія нагромадила зна-
чний досвід родовідних досліджень, виро-
блений у процесі оформлення національної 
аристократії впродовж XVII–XIX ст. [3]. Укра-
їнська народна революція на чолі з Б. Хмель-
ницьким та утворення Української козацької 
держави — Гетьманщини значно змінили 
соціальну структуру українського суспіль-
ства, висунувши на верхні щаблі ієрархічної 
структури нову панівну верству — козацьку 
старшину. Нова українська еліта потребува-
ла юридичного закріплення власного приві-
лейованого становища, намагаючись довести 
свої спадкові шляхетські права, що привело 
до відновлення утилітарного періоду у вітчиз-
няному родознавстві. Тому, коли в більшості 
країн Європи процес формування національ-
них еліт давно завершився та почався пері-
од наукового вивчення генеалогії панівних 
верств, в Україні утилітарний період немовби 

розпочався знову. Утилітарний етап генеа-
логії козацько-старшинських родів охоплює 
період від другої половини XVII ст., коли роз-
почався процес формування нової української 
аристократії — козацької старшини, до серед-
ини XIX ст., коли процес офіційного визнання 
козацької старшини у росій ському дворян-
стві закінчився та з’явилися можливості кри-
тичного ставлення до об’єкта дослідження. 
Як підкреслює В. Томазов, нетривалий утилі-
тарний етап козацько-стар шинської генеалогії 
залишив незначний обсяг родовідних творів 
практичного характеру [24]. Стара шляхта, 
яка залишилася на українських теренах після 
Української національної революції на чолі з 
Б. Хмельницьким, була більш стурбована на-
маганнями потрапити до нової панівної вер-
стви, а козацька старшина прагнула отримати 
шляхетські привілеї. Тому тільки у третьому-
четвертому поколіннях, коли нащадки нової 
еліти остаточно закріпилися як соціальна вер-
хівка українського суспільства та отримали 
блискучу освіту, почав з’являтися інтерес до 
генеалогії власного роду.

Генеалогічні твори, що репрезентують 
практичний період генеалогії козацько-
старшинських родів, мали переважно ха-
рактер родинних хронік, а також сімейних 
літописців. Ці твори не публікувалися й збе-
рігалися здебільшого у фамільних архівах. Ві-
домі цінні родові колекції Ґалаґанів, Гоголів, 
Горленків, Дорошенків, Іскрицьких, Забіл, 
Кочубеїв, Марковичів, Миклашевських, Ми-
лорадовичів, Остроградських, Сулим, Скоруп, 
Стороженків, Скоропадських, Туранських, 
Ханенків та ін. [7; 9; 10]. На жаль, значна час-
тина родових паперів козацько-старшинських 
родів загинула ще наприкінці XIX ст. внаслі-
док розорення дворянських осередків та про-
дажу маєтків. Так було втрачено родові архіви 
Апостолів, Гамалій, Жураковських, Кандиб, 
Лизогубів, Стаховичів, Туманських, Уманців 
та багатьох ін. Величезних втрат приватні ар-
хівні збірки зазнали під час подій 1917–1921 
рр. Тому про генеалогічні пам’ятки сучасним 
дослідникам відомо переважно з праць по-
передників. Як наприклад, родовідні записки 
залишив відомий поет і перекладач Я. А. Мар-
кович, нащадок заможного та впливового 
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козацько-старшинського роду, а також Г   Га-
лаган, М. Ханенко, П. Куліш, В. Ломиковський 
та інші.

Нині актуальним постає питання щодо 
автентичного відтворення історії найвидатні-
ших козацько-старшинських родів України-
Гетьманщини. Як писав українських вчений-
генеалог В. Л. Модзалевський (1882–1920), 
автор відомих праць “Малоросійський Гер-
бовник” та “Малоросійський Родословник”: 
“Лише ці роди, безпосередньо пов’язані з 
історією та побутовим устроєм старої Мало-
росії, можна назвати Малоросійським дво-
рянством і герби його зібрати до “Малоро-
сійського Гербовника” [4]. Водночас, відомий 
український історик Олександр Петрович 
Оглоблін (справж. прізв. Мезько; 1899–1992) 
у своїй праці “Люди Старої України” довів, 
що українське національне і політичне життя 
продовжувалося після ліквідації Гетьманщи-
ни у формі гуртків українських діячів, як на-
приклад, новгород-сіверського, які “змагали-
ся за відродження незалежної України” [18]. 
Своєю діяльністю ці патріотичні середовища 
(гуртки) “допровадили” до національного від-
родження української нації XIX ст., а згодом 
до відродження української незалежної дер-
жави у формі Української Народної Республі-
ки в 1918 році. О. П. Оглоблін у 23 історико-
біографічних нарисах праці “Люди Старої 
України” реконструював призабуті або невідо-
мі імена нащадків гетьмансько-старшинського 
середовища колишньої Української держави 
XVII–XVIII ст. Водночас праця О. Оглобліна 
стала відповіддю і доповненням до майже од-
нойменної праці видатного історика Гетьман-
щини О. Лазаревського “Люди Старой Мало-
росии”. Основна різниця полягає в тому, що 
О. П. Оглоблін наголошував про позитивну 
роль української козацької старшини та їхніх 
нащадків, їх політичну діяльність і спільну 
політичну ідеологію, спрямовану на визво-
лення України з-під панування Росії. Як під-
креслює професор Шкляр Л. Є., “втративши 
власне традиційне право, а водночас і націо-
нальну правничу культуру, українці змушені 
були привчатися жити за нормами і регламен-
том іншонаціональних правничих цінностей, 
традицій і норм, які є сконденсованим виявом 

національного характеру, національного мен-
талітету, а, отже, чужий історичний досвід 
суспільного життя прилаштували до власних 
умов і форм іншоетнічного культурного до-
свіду” [30]. У подальшому О. Оглоблін писав 
про значення історичного джерела “Історія 
Русів”, яка “відкрила мені у правдивому світлі 
той період історії України — другу половину 
XVIII і першу чверть XIX століття, що з ним 
зв’язані початки українського національного 
відродження” [18]. Цей же аспект стосується 
і розвитку української національної культу-
ри, літератури та музичного мистецтва. Як 
підкреслює доктор історичних наук, лауреат 
Державної премії України імені Тараса Шев-
ченка С. І. Білокінь, “нову українську літера-
туру творили, в першу чергу, репрезентанти 
класу дворян — від Котляревського, Квітки-
Основ’яненка, Гребінки, Костомарова, Олекси 
Стороженка, через Кониського, Старицького, 
Карпенка-Карого аж до Лесі Українки, Коцю-
бинського й навіть Бориса Грінченка” [4–5]. 

Так, одним з перших українських до-
слідників, праці якого заклали підґрунтя ві-
тчизняної генеалогії, був відомий історик 
О. М. Маркович (1790–1863), онук знаного 
державно-політичного і культурно-громад-
ського діяча часів Гетьманщини, генераль-
ного підскарбія Я. А. Марковича. У працях 
О. М. Марковича (зокрема, його “Историчес-
кая и статистическая записка о дворянском 
сословии и дворянских имуществах Черни-
говской губернии”, нап. 1838 р.) приділена 
особлива увага підтвердженню шляхетського 
походження козацької старшини. Відомий іс-
торик М. О. Максимович багато статей при-
святив саме родознавству козацької старшини 
і, перш за все, висвітлював генеалогію та по-
бут нової української еліти. 

Серед фундаментальних праць, присвя-
чених генеалогічним дослідженням україн-
ської національної еліти XVIII — XIX ст., 
були відомі вчені, серед них: Г. О. Милорадо-
вич (“Малоросійское дворянство”, 1890 р. та 
“Родословная книга Черниговского дворян-
ства” 1901 р.); О. М. Лазаревський (“Очерки 
старейших дворянських родов Черниговской 
губернии”, 1868 р.; “Очерки малоросійських 
фамілій. Материалы для истории общества в  
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XVII и XVIII в.”, 1875–1876 рр.; “Люди ста-
рой Малороссіи”, 1880 р.); праці з актуальних 
питань українського родознавства видатного 
дослідника В. Л. Модзалевського та багатьох 
інших. У вищезазначених працях вся генеа-
логічна інформація викладається паралельно 
з історією соціального поступу роду по ієрар-
хічних сходинках українського суспільства 
впродовж XVI–XIX ст. Крім того, у працях 
посилений саме історико-соціальний аспект, а 
не культурологічний. 

Одна з перших фахових генеалогічних роз-
відок належить відомому українському гене-
алогу графу Г. О. Милорадовичу (1839–1905). 
У передмові до своєї праці “Малороссийское 
дворянство” (1890 р.) він визначив найдавні-
ші українські козацько-старшинські родово-
ди та проаналізував ступінь їх дослідженос-
ті. Для цього вчений звернувся до наукового 
доробку російських родознавців, авторів до-
відників з генеалогії аристократичних родів 
Російської імперії, до кола яких потрапило 
чимало родів українського походження. Впер-
ше Г. О. Милорадович опублікував списки 
козацько-старшинських родів, котрих було 
внесено до шостої, найпрестижнішої части-
ни губернських родовідних книг та “Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи”. Дослідник відзначив також роль 
відомого українського родознавця О. М. Лаза-
ревського (1834–1902)у висвітленні генеалогії 
деяких козацько-старшинських родів.

Грунтовні дослідження історії України та 
українського шляхетства О. Лазаревський 
розгорнув, працюючи в Чернігові, де в місце-
вих архівах зберігалися найбільші комплекси 
документів з історії Лівобережної України 
XVII–XVIII ст. Сюди були перевезені з Глу-
хова документи другої Малоросійської коле-
гії, Генеральної військової канцелярії, а та-
кож містилися цінні документи Чернігівської 
казенної палати, де були зосереджені справи 
фінансових установ, архів дворянського де-
путатського зібрання. О. Лазаревський без-
посередньо здійснив архівні розвідки для 
з’ясування місця знаходження Малоросій-
ської колегії, Генеральної військової канцеля-
рії, в архіві Чернігівської казенної палати ви-
явив частину Рум’янцівського опису, тому ця 

пам’ятка активно почала досліджуватися міс-
цевими науковцями. Завдяки його піклуван-
ням О. М. Милорадович здійснив повне впо-
рядкування архіву чернігівського дворянства. 
Його ж заходами було впорядковано й архів 
Чернігівського губернського статистичного 
комітету. Крім того, О. Лазаревський стежив за 
тим, щоб цінні у науковому відношенні спра-
ви з архіву Чернігівського окружного суду, ві-
дібрані на знищення, були передані до Києва і 
Центрального архіву давніх актів (ЦАДА). Він 
протестував проти передачі Рум’янцівського 
опису з Чернігова до Академії наук в Росію. 
Історик вважав, що писемні пам’ятки повинні 
зберігатися в тих місцях, де вони історично ви-
никли. Результатом досліджень архівних доку-
ментів стала публікація цілої низки важливих 
історичних джерел: “Отрывки из нежинских 
магистратских книг 1657–1674 гг.” (1887 р.), 
“Акты из истории землевладения в Малорос-
сии” (1630–1690 гг.)” (1890 р.). Вчений широ-
ко використовував у своїх працях дані з родо-
вих архівів, а також зберіг низку документів із 
зібрань визначних українських родин: Микла-
шевських, Милорадовичів, Марковичів та ін. 
Окремими збірками видав документи кількох 
родинних архівів, що містили цінну інформа-
цію з історії та культури Лівобережної Укра-
їни: “Мотыжинский архив” (1890 р.), у яко-
му налічувалося 93 джерела, “Сулимовский 
архив” (1894 р.) — 183 документи, “Любец-
кий архив графа Милорадовича” (1898 р.) —  
198 документів. Опрацювавши документи 
родових зібрань, О. Лазаревський підготував 
грунтовні роботи з генеалогії: “Очерки мало-
российских фамилий” (1875–1876 рр.), “Люди 
Старой Малороссии” (1880–1882 рр.). За своє 
життя вчений зібрав велику бібліотеку і колек-
цію рукописів, які незадовго до смерті передав 
до Чернігівського музею В. В. Тарнавського 
та бібліотеки Київського університету (тепер 
вони частково зберігаються в ІР НБУВ). Як 
підкреслює В. В. Кривошея, О. М. Лазарев-
ський був “першим істориком, який підняв 
українську генеалогію до рівня світової ге-
неалогічної думки” [1–2]. Серед його послі-
довників він називає В. Л. Модзалевського, 
Г. О. Милорадовича та В. Б. Антоновича.

Звертаючись до визначальної для україн-
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ської генеалогії наукової спадщини О. М. Ла-
заревського, В. Л. Модзалевський наголошує 
на його величезній ролі у дослідженні генеа-
логії “не у вузько спеціальних цілях”, тобто у 
використанні з утилітарною метою, а застосу-
ванні її як допоміжної історичної дисципліни 
[13–14]. Важливо підкреслити, що констатую-
чи інтерес до сімейної історії та родознавства 
в Україні, В. Л. Модзалевський наполягав на 
більш ранньому виникненні його на україн-
ських теренах, ніж в Росії, оскільки пояснював 
це явище прагненням нової української еліти 
затвердити своє привілейоване становище. У 
передмові до “Малороссийского гербовника” 
(1914 р.) В. Л. Модзалевський у співавторстві 
з відомим геральдистом і генеалогом В. К. Лу-
комським, також звернулися до праць попе-
редників, творчість яких розглядали як під-
твердження тяжіння найосвіченіших людей 
Гетьманщини до родовідних досліджень [17; 
19–21]. У цьому виданні є список літератури 
з генеалогії та історії кожного роду, яка пода-
ється разом з описом родового герба.

У передмові до першого тому своєї фунда-
ментальної праці В. Л. Модзалевський (“Ма-
лороссийский родословник”, 1908 р.) спинив-
ся на внеску своїх попередників до української 
генеалогії [8, 108–110]. Він відзначив, що в 
1843 році П. О. Куліш у післяслові до друго-
го тому свого історичного роману “Михай-
ло Чернишенко” висловив бажання почати 
збір матеріалів до сімейної історії та генеа-
логії козацько-старшинських родів. Але пер-
шою вдалою спробою реалізувати ці наміри 
В. Л. Модзалевський вважав студії М. О. Мак-
симовича “Бубновская сотня” і “Обозрение 
городовых полков и сотен” та Г. О. Милорадо-
вича “Родословная книга Черниговского дво-
рянства”. 

Відомий український історик С. Білокінь у 
своїх працях висвітлює історію становлення 
генеалогії як наукової дисципліни на україн-
ських теренах [3; 5]. Його невелика за обся-
гом стаття надзвичайно повно репрезентувала 
історію вітчизняного родознавства. Особливу 
увагу автор приділив трьом найяскравішим 
постатям вітчизняного родознавства: О. Лаза-
ревському, В. Модзалевському, О. Оглоблину. 
На думку вчених, праця О. Марковича “Исто-

рическая и статистическая записка о дворян-
ском сословии и дворянских имуществах Чер- 
ниговской губернии” характеризується як пер-
ша наукова студія в українській генеалогії.

На Четвертій геральдичній конференції 
(Львів, 1994 р.) В. В. Томазов у доповіді “Про 
перспективи розвитку історичної генеалогії” 
[26] підкреслив певні здобутки вітчизняного 
родознавства вже часів незалежності, а саме —  
на фундаментальну працю Н. М. Яковенко 
“Українська шляхта з кінця XIV до середини 
XVII ст. (Волинь і Центральна Україна)” (К., 
1993), праці Л. В. Войтовича “Генеалогія ди-
настії Рюриковичів” (К., 1990) та “Генеалогія 
династій Рюриковичів і Гедиміновичів” (К., 
1992) [31]. Автор закликав об’єднати зусилля 
українських генеалогів для створення науко-
вого організаційного центру, який сприяв би 
подальшому відродженню вітчизняного ро-
дознавства. Дослідник відзначав, що сучасна 
генеалогія вже змінила свій дисцип лінарний 
статус і є спеціальною історичною дисциплі-
ною, яка здатна робити самостійний внесок у 
розв’язання нагальних питань історії суспіль-
ства. Під час проведення “Перших генеалогіч-
них читань пам’яті Вадима Модзалевського” 
(Київ, 3–5 серпня 1995 р.) за участю науков-
ців з України, Росії та США було прийнято 
рішення створити “Українське генеалогічне 
товариство” [25, 77–78]. Цей же напрям під-
тверджує й монографія В.В.Томазова “Гене-
алогія козацько-старшинських родів” (друга 
половина XVII — початок XXI ст.) (К., 2006), 
яка представлена в контексті розвитку світо-
вої генеалогії й відтворює історію становлен-
ня вітчизняного родознавства. Автор аналізує 
науковий доробок найвідоміших українських 
учених — О. М. Марковича, М. О. Максимо-
вича, Г. О. Милорадовича, О. М. Лазаревсько-
го, В. Л. Модзалевського та ін. Найбільша 
увага концентрується на студіях з козацько-
старшинської генеалогії, оскільки саме вони 
стали фундаментом для формування вітчизня-
ного родознавства як наукової дисципліни.

Як відомо, у “Тарасі Бульба”, через пів-
століття після знищення Запорозької Січі, 
М. В. Гоголь на матеріалі свого гетьмансько-
старшинського роду розкрив героїчні сто-
рінки козацької нації. Мислитель проводив 
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думку, що без козацької історії немає укра-
їнського народу й нації. У своїй програм-
ній статті “Роздуми Мазепи” М. В. Гоголь 
уперше в українській історіографії XIX ст. 
ствердив, що українська “волелюбна нація” 
на чолі з провідною козацько-гетьманською 
верствою (українським шляхетством), мала 
свою “самобутню державу” з демократич-
ним козацьким ладом і “надалі хотіла жити” 
у своїй суверенній державі. Тому, культуро-
софське бачення “малоросійства” в контексті 
історико-культурної дійсності України першої 
половини XIX ст., М. В. Гоголь проектував на 
національно-державницьке й культурне відро-
дження, де українство та Україна є світовим 
феноменом. 

У такому контексті генеалогічні дослі-
дження нащадків козацько-старшинської 
верстви відіграють визначальну роль у роз-
витку національного родознавства як напрям-
ку, оскільки дають змогу скласти загальне 
уявлення про станову ієрархію Української 
козацько-гетьманської держави та її наступ-
них державницьких форм. Крім того, зі ста-
новленням козацько-гетьманського родознав-
ства пов’язане оформлення статусу генеалогії 
як наукової дисципліни у царині української 
історичної та культурологічної науки. Тому ці 
дослідження набувають важливого значення 
для об’єктивного розвитку національної іс-
торіографії та культурознавства, насамперед з 
перспективи засвоєння методологічних нова-
цій і концептуальних розробок модерної євро-
пейської науки. 

У наступному актуальність вищезазначе-
них проблем визначається такими культуро-
софськими чинниками: необхідністю відтво-
рити та реконструювати генетичні зв’язки 
між різними генераціями як аристократичних, 
так і неаристократичних верств українського 
суспільства кінця XVIII — першої половини 
XXI ст.; спроможністю родознавчих студій ви-
сунути й обґрунтувати конструктивні підходи 
для розв’язання низки актуальних проблем 
соціальної, економічної, політичної історії за-
значеної доби постгетьманщини; значенням 

історико-культурних розвідок для становлен-
ня та утвердження дисциплінарного статусу 
сучасної української генеалогії. Вирішення 
цих проблем надасть можливість послідовно 
розв’язати такі проблеми: з’ясувати стан роз-
робки генеалогії козацько-старшинських ро-
дів та їх нащадків у національній історіографії 
кінця XVIII — першої половини XXI ст.; ви-
класти та проаналізувати основні підходи, те-
оретичні засади щодо методики у дослідженні 
родоводів козацько-гетьманської старшини та 
їх нащадків; визначити сукупність чинників, 
які зумовили зміну дисциплінарного статусу 
українського родознавства; дослідити процес 
формування генеалогічних джерел, висвіт-
лити рівень їх наукової інформативності та 
достовірності; обґрунтувати методичні мож-
ливості сучасної генеало гії щодо розв’язання 
конкретних проблем з обсягу загальних на-
прямів історичної та культурологічної науки. 

В цьому контексті культурологічні дослі-
дження повинні ставити за мету наступне: ви-
світлити здобутки вітчизняного родознавства 
у галузі козацько-старшинської генеалогії, 
проаналізувати спе цифіку й особливості нау-
кових підходів у працях українських генеало-
гів та культурознавців; узагальнити ключові 
теоретичні засади та методики генеалогічних 
досліджень; визначити найважливіші чин-
ники, які зумовили генезис дисциплінарно-
го статусу українського родознавства — від 
утилітарного (практичного) до наукового, а 
в подальшому — від допоміжної історичної 
дисципліни до спеціальної культурологічної; 
розглянути основні групи джерел для складан-
ня родоводів козацької старшини, простежити 
історію їх фор мування, визначити ступінь їх 
наукової інформативності та достовірності; 
довести теоретичний механізм сучасної генеа-
логії з перспективи висунення, формулювання 
та розв’язан ня провідних проблем історичної 
та культурологічної науки, зокрема соціальної 
історії, історії української культури та провід-
них її носіїв — представників національної 
еліти України кінця XVIII — першої полови-
ни XIX ст.
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Актуальність  питань, пов’язаних із все-
бічним обґрунтуванням й осмисленням народ-
ної пісенної творчості як провідного чинника 
творення національної ідентичності сучасно-
го українства та як важливої умови ефектив-
ності розкриття етнодуховного потенціалу 
українського народу є очевидною. Українська 
культура переживає період перехідної доби й 
знаходиться сьогодні в стані надбання нових 
смислів. Значною мірою цей стан пов’язаний 
з пошуками національної ідентичності, що є 
надзвичайно складною проблемою. 

Прагнення до самоідентифікації, як компо-
нента ідентичності, пронизує історію кожного 
народу, а, отже, питання ідентичності є акту-
альним не лише для України. Так, останнім 
часом осмислити нові реалії, вибираючи між 
європейським та євразійським майбутнім, на-
магається Росія. Новий імпульс отримало це 
питання в таких країнах, як Болгарія, Поль-
ща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія. 
Аналізуючи міжнародний досвід, як приклад, 
можна згадати Канаду, в якій свого часу було 
більше 200 етнічних мов, а на сьогодні лише 
три залишились “живими”. Зрозуміло, що це 

становить велику втрату для країни. Сьогодні 
спостерігається, що перед викликами ново-
створюваного світу, який потребує нового про-
читання національних історій і утвердження 
нових соціальних проекцій, опинилися навіть 
світові лідери — США, ЄС. Отже, усвідом-
лення національної ідентичності є онтоло-
гічною властивістю багатьох етносів. Кожен 
народ є творцем і володарем створених ним 
духовних цінностей, які становлять його на-
ціональні святині і з плином часу набувають 
дедалі більшої ваги. 

В українському суспільстві одну з найбільш 
серйозних етнополітичних проблем становить 
те, що етнонаціональна та мовна більшості 
не співпадають, і це залишається джерелом 
можливого конфлікту на мовному ґрунті. Так, 
на сході України етнічними українцями себе 
вважають 59% громадян, а спілкуються укра-
їнською мовою лише 14 % з них [8]. Як ствер-
джує дослідник М.Шульга, в сімейному спіл-
куванні співвідношення мов становить 50:50, 
що свідчить про те, що українське суспільство 
розділене на дві мовні спільноти [3]. Причи-
ною цього, як на нашу думку, є процес регіо-

Світлана Садовенко
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Анотація. У статті розглядаються питання, що сто-
суються проблем творення національної ідентичності. 
Народна пісенна творчість обґрунтовується як спе-
цифічна система національного художнього світоба-
чення, що функціонує невід’ємно від національної іден-
тичності. Серед переваг народної пісенної творчості, 
як дидактичного засобу формування національної іден-
тичності, відзначається її доступність та попит се-
ред широких верств населення, що саме і сприяє форму-
ванню національної самоідентифікації українства.
Ключові слова: народна пісенна творчість, національ-
на ідентичність, національна самоідентифікація, укра-
їнство.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
которые касаются проблем создания национальной 
идентичности. Народное песенное творчество обос-
новывается как специфическая система национального 
художественного мировидения, которая функциониру-
ет неразрывно с национальной идентичностью. Среди 

преимуществ народного песенного творчества, как 
дидактического способа формирования национальной 
идентичности, отмечается его доступность и спрос 
у широких слоев населения, что именно и содействует 
формированию национальной самоидентификации ук-
раинства.
Ключевые слова: народное песенное творчество, наци-
ональная идентичность, национальная самоидентифи-
кация, украинство.

Summary. This article discusses issues related to the prob-
lems of creating national identity. Folk song creation sub-
stantiated as a specific system of national artistic worldview, 
which operates essentially of national identity. Among the 
advantages of folk art song as a didactic tool of national 
identity formation, indicated their availability and demand 
in the general population, and that it promotes a national 
identity of Ukrainians.
Key words: folk song art, national identity, National Iden-
tity, Ukrainians.
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налізації, що тісно пов’язаний з формуванням 
регіональної ідентичності і залишається в 
Україні об’єктивною реальністю. 

В умовах трансформації суспільства, в 
кризових ситуаціях, підвищується роль ре-
гіональної ідентичності. Вона стає своєрід-
ною захисною реакцією регіонів та індивідів 
на економічні труднощі, політику “центру” в 
економічній, культурній, мовній та інших сфе-
рах. Крім того, не можна не брати до уваги й ті 
деструктивні механізми, що застосовувались 
Російською імперією та Радянським Союзом, 
що були спрямовані на знищення української 
національної ідентичності і, як її складову, — 
української мови. Звісно, зазначені процеси не 
могли не вплинути на українську спільноту.

Сьогодні все більше проглядаються пози-
тивні тенденції в процесі національної само-
ідентифікації українства, збільшується зна-
чення української мови в суспільстві, яка, за 
твердженням О.Майбороди, є мовою з “чи-
стою совістю” [9]. Механізмом, спрямованим 
на самоусвідомлення громадянами України 
національної ідентичності, є державна по-
літика. Насамперед, — це політика в галузі 
культури і освіти, що мають суттєво впливати 
на розвиток національної культурної ідентич-
ності. Національна культура в усі часи означа-
ла, передусім, світогляд і систему цінностей, 
унікальний образ будь-якої країни та її наро- 
ду — той духовний і моральний фундамент, 
на якому формується нація зі своїми індивіду-
альністю та національною ідентичністю.

На думку сучасного філософа Т. Метельо-
вої, підставою для ідентифікації та самоіден-
тифікації, визначення народом своєї належ-
ності до певної спільноти, є наявність спільної 
з нею символічно-ритуальної системи й сис-
теми цінностей [8]. Щоб не позбавити укра-
їнців одного із основних чинників у форму-
ванні національної ідентичності на початку 
ХХІ століття — української мови — на нашу 
думку, важливо відроджувати і популяризу-
вати народну пісенну творчість. Сформована 
завдяки єдності мови, звичаїв, традицій, на-
ціональної психології, етнічної самосвідомос-
ті, народнопісенна творчість уособлює в собі 
етнодуховну культуру українського народу і є 
складовим елементом системи цінностей, на-

копичених на всіх етапах розвитку української 
національної культури. 

Мета  статті — обґрунтування народної 
пісенної творчості як провідного чинника 
творення національної ідентичності сучас-
ного українства та осмислення її як важливої 
умови ефективності розкриття етнодуховного 
потенціалу українського народу в реаліях сьо-
годення.

Новизна. Українська народна пісенна твор-
чість обґрунтовується як специфічна система 
національного художнього світобачення, що 
функціонує невід’ємно від національної іден-
тичності українського народу, як провідний 
чинник творення національної ідентичнос-
ті сучасного українства та як важлива умова 
ефективності розкриття етнодуховного потен-
ціалу останнього.

Аналіз  наукового  доробку. Методологіч-
ну основу поставленого питання було закла-
дено ще у ХІХ ст. (П. Гулак-Артемовський, 
В. Антонович, М. Драгоманов, Г. Квітка-
Основ’яненко, І. Котляревський, О. Потебня,  
І. Франко). Принципові положення далі одер-
жали розвиток у працях О. Бочковського, 
В. Винниченка, Д. Донцова, Ю. Липи, І. Мір-
чука, М. Міхновського, М. Хвильового та ін. 
Першими дослідниками національної іден-
тичності стали Т. Калинський, Р. Маркевич, 
В. Полетик, Ф. Туманський. 

Загальнотеоретичні аспекти національної 
ідентичності в умовах динаміки європейсько-
го культурного розвитку продовжують розви-
вати сучасні науковці. Зокрема, місії України 
й українського народу у світовому співтова-
ристві на рубежі Західної та Східної цивіліза-
цій, а також вивченню самоідентифікаційної 
свідомості українського народу, становлення 
його державності і владних відносин, релігій-
них вірувань та менталітету з погляду різних 
наук — історії, соціології, філософії та психо-
логії — присвячена праця М. Юрія [14]. 

Процеси становлення й розвитку наці-
ональної культури розглядають С. Здіорук, 
О. Кіхно, В. Кравченко, С. Кримський, М. Сте-
пик, І. Сурмай. Широке коло проблем україн-
ської духовної культури у цілісності різно-
манітних частин цього складного організму 
висвітлюють О. Калашникова, М. Михайлин, 
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В. Рибалка, Л. Ушкалов. Вивченню україн-
ської народної пісенної творчості та україн-
ського музичного фольклору присвячені пра-
ці І. Колодуба, О. Правдюка, А. Іваницького. 
Особливий інтерес викликають дослідження 
О. Козаренка щодо специфіки української на-
ціональної музичної мови в цілому. 

Цікавими, на наш погляд, є наукові роз-
робки І. Ляшенка (“Народність і національна 
характерність музики”, 1957), М. Ржевської 
(“Категорія національного та процеси само-
ствердження й самопізнання музичної культу-
ри”, 1998), О. Костюка (“Про компенсаторну 
функцію українського П’ємонту в національ-
ній культурі”), які торкаються проблем наці-
ональної специфіки українського музичного 
мислення.

Безпосередній зв’язок із питанням обумов-
леності музичної культури рисами національ-
ного характеру мають дослідження музики, 
як національної моделі світу, в працях укра-
їнських науковців В. Суханцевої (“Музыка 
как мир человека: От идеи вселенной — к 
философии музыки”, 2000), Т. Шелупахі-
ної (“Музыкальное мышление как предмет 
культурно-исторического анализа”, 1993) й 
Л. Тарапати (“Музыка как модель мироустрой-
ства (опыт культурологического исследова-
ния)”, 1997). З питанням визначення ролі мо-
дифікованої архетипної основи національної 
культури як прояву колективного несвідомого 
пов’язані дослідження Г. Грабовича, С. Гри-
ци, О. Забужко, А. Іваницького, М. Кисельова, 
А. Кримського, В. Топорова.

У дослідженні Г. Палій доводиться зв’язок 
між творенням національної ідентичності та 
проблемами безпеки країни. Не викликає сум-
ніву, що ці проблеми дійсно можуть накла-
датися одна на одну, перетинаючись у часі й 
просторі. Сама ж постановка проблеми зму-
шує замислитися про співвідносність понять 
“національна ідентичність” і “національна 
безпека”. Безумовно, питання творення націо-
нальної ідентичності, що розкривається авто-
ром з макропозицій, є вираженням одвічних 
проблем необхідності і свободи, цілей і засо-
бів тощо. 

Проблему витоків та існування українсько-
го національного характеру з’ясовують до-

слідники наукових осередків, а саме: відділів 
фольклористики двох установ Національної 
академії наук України — Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т.Рильського НАН України та Інституту 
народознавства (м. Львів); Інституту культур-
ної антропології (м. Луцьк); кафедр фолькло-
ристики Інституту філології Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка та 
Львівського національного університету ім. 
Івана Франка; кафедри української літератури 
та фольклористики Донецького національно-
го університету (С. Мишанич).

Зокрема, М. Дмитренко, характеризуючи 
процеси, що відбуваються сьогодні у сфе-
рі національної ідентичності, відзначає, що  
“держава перебуває в стані економічно-
соціаль ного шоку, національно-культурного 
нокауту” [5].

Академік М. Жулинський у виступі на V 
Міжнародному конгресі україністів у Чернів-
цях (серпень 2002 р.), наголошував: “Духовне 
знекровлення світової цивілізації очевидне. 
Національні культури як системи цінностей 
видозмінюються відповідно до вимог глоба-
лізації, внаслідок чого розмиваються кореневі 
системи культурних конфігурацій”, відповід-
но “запровадження нової ідеології світового 
розвитку й нової форми соціальної організа-
ції — глобального корпоративізму — веде до 
глобального технотронного закабалення люд-
ської особистості і “виведення” її з органічної 
для її саморозвитку й самоздійснення націо-
нальної системи цінностей” [7].

Варто звернути увагу на той факт, що за-
лишаються досить обмеженими емпіричні до-
слідження з означеної проблематики, а, отже, 
реальною є необхідність активізації фунда-
ментальних досліджень, висвітлення й публі-
кації першоджерельних матеріалів з архівів, 
експедиційних записів, підготовки наукових 
кадрів тощо. Попри значні досягнення зазна-
чених та багатьох інших авторів кардинально-
го зрушення в розумінні української народно-
пісенної творчості як чинника національної 
самоідентифікації українства ще не відбулось. 
Відсутня також єдність думок дослідників у 
розумінні сутності національної ідентичності 
та самоідентифікації.
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Виклад  основного  матеріалу. Аналіз за-
значених вище досліджень, а також праць 
А. Кримського (“Архетипи української куль-
тури”, 1996), О. Забужко, М. Кисельова (“Фе-
номен землеробства в українському світі”, 
1995), Ю. Луцького, А. Нямцу, В. Топорова 
(“Світове дерево: універсальний образ мі-
фопоетичної свідомості”, 1977), І. Лисого 
(“Міфоборство як міфотворчість?”, 2000), 
А. Топоркова (“Предвосхищение понятия 
“архетип” в русской науке ХІХ века”, 2001), 
А. Іваницького (“Архетипы Гоголя”, 2001) дає 
підстави стверджувати, що проблема націо-
нального взагалі й національної ідентичності 
зокрема, була досить сталою у ХХ столітті, 
а в нинішні часи загострилася. Український 
народ внаслідок тривалого перебування в різ-
них імперіях опинився у стані етнічної, іде-
ологічної, мовної, конфесійної та політичної 
розпорошеності. В різних регіонах України 
українське національне самоусвідомлення і 
тісно пов’язана з ним політична орієнтація є 
різними. Більше того, відродження почуття 
національної ідентичності все частіше підмі-
няється політизацією національного питання, 
багаторічними пошуками “національної ідеї”, 
які фактично заміщають практичні кроки, які 
необхідно робити для її ствердження. 

Культура, за М. Дмитренком, — найбільший 
скарб кожної держави. На думку дослідника, 
для України “порятунком від хвороб цивілі-
зації” завжди була народна пісенна творчість, 
фольклорний арсенал культури. Усна народна 
нематеріальна традиційна культура завжди ві-
дігравала вирішальну роль у збереженні мови, 
духовності, національної ідентичності й пер-
спективи існування [6]. З цим не можна не по-
годитись. Саме в народній пісенній творчості 
комплекс характерологічних рис українців ви-
являється в унікальному наборі неповторних 
національних ознак.

Вітчизняною дослідницею О. Марченко  
з’ясовано, що мова та символічно-речові 
форми культури подібні до семіосфери, запо-
вненої специфічними кодами і утворюють ту 
спільність, за якою визначаються ментальні 
відмінності буття етносу [10]. Спираючись на 
висновок A. Асафьєва про тотожність понять 
“мовознавство”, “мова” та її структура понят-

тям “музикознавство”, “музика” та її форми, 
звертаємо увагу на те, що музика, як прадав-
ня форма абстрактного мислення людства, 
виникає до появи мови як знакової системи і 
народжується із звуконаслідування, поєдную-
чи в собі емоційний та інтелектуальний коди 
світогляду й світосприйняття певного етносу. 
Саме тому звернення до аналізу музичного 
строю та музичної культури етносу в аспек-
ті їх взаємодії з рисами національної іден-
тичності дозволяє звернутися до першоформ 
культури, відтворюючи етап формування ар-
хетипів (від грец. arche — початок, typos — 
образ). Архетипний звукотип формує основу 
ритмо-інтонаційного комплексу народної та 
професійної музики і літератури. 

Національна культура стає стрижнем націо-
нального розвитку особистості, нації (етносу), 
держави, а також взаємозв’язку особистості з 
нацією. В контексті етнокультурного “довкіл-
ля ” етнічне та національно-культурне начала 
виступають як форма етнокультурної ідентич-
ності та її складової — національної самоіден-
тифікації людини, — збагачуючи надбаннями 
етнонаціональної духовності, етнокультурним 
досвідом минулих поколінь і сучасне суспіль-
ство. Отже, українська народна пісенна твор-
чість, як особлива феноменологічна художня 
реальність, завдяки синкретичності та збере-
женій у генетичному коді інтонаційній основі 
музичного мовлення, створює підґрунтя для 
формування національної ідентичності, обу-
мовлює культурну самобутність етносу, бере 
участь у формуванні психоінформаційного 
простору, утворюючи послідовність “звук — 
інтонація — знак — символ — мова — сенсо-
ва спільність” [13].

На думку сучасного філософа Т. Метельо-
вої, підставою для ідентифікації та самоіден-
тифікації, визначення народом своєї належ-
ності до певної спільноти є наявність спільної 
з нею символічно-ритуальної системи й сис-
теми цінностей [11, 150]. Ідентичність є ста-
лою, тривалою якістю (індивідуума, групи чи 
нації), яка або зовсім не змінюється у часі, або 
змінюється, проте дуже повільно [12]. Сталість 
етнічних стереотипів українців у тому, що ет-
носи історично музикують на інструментах 
певних різновидів, використовують музичний 
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інструментарій з конкретною метою, спілкую-
чись з своїм народом за допомогою уживаних 
і перевірених часом невідчужуваних смислів 
національної топіки. 

Високий творчий та музичний рівень 
українців підтверджуються особливостями 
українського музикування, за яким — пев-
ний етап розвитку суспільства, світоглядно-
філософське підґрунтя, національний харак- 
тер, соціальна вмотивованість, специфіка на-
ціонального музично-пісенного виконавства.  
Саме про це йдеться в аналізі “характерис-
тичних ознак українських народних мелодій” 
Ф. Колесси, у розробці питання специфіки 
“малоруського музичного народного тону” 
П. Бажанського (1891 р.), у дослідженні осо-
бливостей українського народного багатого-
лосся А. Ященка, у з’ясуванні мелодичних і 
ритмічних особливостей української народної 
музики П. Сокальського. Народні виконавці 
репрезентують морально-етичні та ціннісні  
орієнтири, світоглядні принципи народу, що 
уможливлювали для українців збережен-
ня самоідентичності в складних історичних 
умовах. Притаманні ментальності українців 
релігійність, патріотизм, незалежність, усві-
домлення власної соціальної спільності, ре-
трансляція символів народного життя — не 
просто відбилися в українській народній пі-
сенній творчості, а матеріалізувалися в осо-
бливій манері народного виконання, що поєд-
нує спів із співпереживанням. 

Дослідження П. Маценко, О. Кошиця де-
кларують оригінальність українського співу, 
створеного незалежно від іноземних впливів, 
його “українсько-пісенну сутність”, — тобто 
фольклорне підґрунтя, а відтак, національний 
характер. Навіть, незважаючи на вдосконален-
ня площини, хроматизації й розширення діа-
пазону традиційних музичних інструментів, 
як от кобзи-бандури, музичні народні інстру-
менти зберегли свою функцію акомпанувати 
емоційно насиченому українському народно-
му співові — “випромінювачу” справжньої 
“українськості” [10].

Варто додати, що невід’ємною рисою кла-
сичних українських музичних інструментів 
є багата оздобленість комплексом візуаль-
них та вербальних засобів: розписом, різь-

бленням, профілюванням, випалюванням, 
інкрустацією, інтарсією, аплікацією та інши-
ми народними техніками декорування або їх 
сполученням. Музичні інструменти ХІХ ст., 
які зберігаються у фондах Київського музею 
музичних інструментів Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника, у фон-
дах Дніпропетровського історичного музею 
ім. Д. Яворницького, у фондах Львівського 
музею етнографії та народних промислів, яв-
ляють собою довершені витвори мистецтва. 
Зразки бандур, кобз, цимбалів, різновиди ду-
хових інструментів відображають мистецькі 
традиції народу. 

Характер оздоблення та композиційні 
схеми декору музичних інструментів відпо-
відають основним законам української орна-
ментики (узагальненості, схематизації форм, 
графічності, упорядкованості, досконалому 
відчуттю ритму і внутрішній розробці еле-
ментів), зумовлюються тривалою мистецькою 
традицією, побутовими й культурогенними 
умовами, смаком виробника та підтверджують 
ментальний естетизм в усталеності графічних 
і колористичних уподобань, властивий укра-
їнському національному характерові потяг 
до святковості, поетичності, яскравих барв 
(А. Макаров). В їх основі — культ поклонін-
ня природі, що відбиває елементи символіки 
стародавніх вірувань українців, закріплений у 
пам’яті поколінь.

Українська духовна піснетворчість, дослі-
джена в працях Н. Герасимової-Персидської 
(“Роль церкви в музичних реформах кінця 
ХVІ — початку ХVІІ ст.”, 1991), Б. Кудрика 
(“Огляд історії української церковної музики”, 
1995), Ю. Медведика (“Українська духовна 
піснетворчість ХVІІ—ХVІІІ століття”, 1998), 
постає як утримувач стабільної національної 
сутності музичної культури, що ґрунтується 
на народній основі і є не лише проявом релі-
гійності, але й стимулом розвитку духовності 
українців. 

Поява новітніх технічних засобів, звуко-
записувальної техніки, що дозволяє легко 
тиражувати і відтворювати цінні зразки над-
бань народу, сприяє творенню національної 
самоідентифікації українства. Звукозаписні 
фірми, виявивши попит на українську фоль-
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клорну музику, стали відряджати своїх спів-
робітників в сільські райони для збирання 
народної музики. І сьогодні українську на-
родну пісню, народну музику, фольклор 
можна зустріти не тільки в пам’яті народних 
виконавців сільських регіонів, а й у містах, 
у друкарських збірках. Засоби звукозапису 
дозволили народній пісенній творчості при-
дбати абсолютно нову аудиторію музикантів. 
Вони виконуються і селянами, і любителями, 
і освіченими музикантами-професіоналами, 
звучать з компакт-дисків та в Інтернеті. 

Новітні глобальні технології кінця ХХ ст., 
Інтернет відіграють важливу роль у формуван-
ні майбутнього народного мистецтва. Через 
Інтернет пропонуються записи, що постав-
ляють матеріал для музикантів, які бажають 
познайомитися з новими піснями і наспівами, 
а також для тих, хто просто хотів би розважи-
тися. Мережеві сайти (разом з друкарськими 
виданнями), присвячені окремим видам на-
родної музики або окремим народним музи-
кантам, інформують читачів в цій області і 
рекламують нові пісні і нових виконавців. 
Завдяки електронній пошті, велика кількість 
любителів, музикантів, учених залучається 
до обговорення різноманітних питань стилю, 
виконань, якості запису тощо. Завдяки Інтер-
нету, музичні кліпи і цілі уявлення доступні 
для музикантів і дослідників у будь-який час. 
Створюються музичні бази даних, що містять 
сотні тисяч аудіозаписів. Якщо раніше народ-
на музика залежала від прямого контакту ви-
конавця з публікою, то зараз вона все більше 
залежить від глобальної віртуальної спільно-
сті, яку дедалі більше породжує Інтернет.

Висновки. Таким чином, розглянутий ма-
теріал дає підстави стверджувати, що народна 
пісенна творчість дійсно має великі перспек-
тиви у творенні національної самоідентифіка-
ції українства. Нині, в час кризи національної 
ідентичності, коли український народ опи-
нився у стані етнічної, ідеологічної, мовної, 
конфесійної та політичної розпорошеності, 
питання освоєння національної культурної 
спадщини набуває все більшої ваги. Воно 
може бути вирішене через виховання підрос-
таючого покоління в дусі поваги до своєї мови, 
традиційної культури і її складової — народ-

ної пісенної творчості, яка є втіленням специ-
фіки національного художнього світобачен-
ня і функціонує невід’ємно від національної 
ідентичності. Діалогічна за своєю природою 
народна пісенна творчість консолідує людей, 
втягуючи різні соціальні, етнічні, релігійні 
групи у неперервний діалог і спонукає їх до 
взаємної толерантності. Перевагами сучас-
ної народнопісенної творчості є доступність 
до її зразків та попит серед широких верств  
населення. 

Обумовлюючи культурну самобутність 
українського народу, народна пісенна твор-
чість бере участь у формуванні психоін-
формаційного простору етносу, утворюючи 
послідовність: “звук — інтонація — знак —  
символ — мова — сенсова спільність”. Зву-
кові феномени, найпростіші закономірності 
українських музичних структур перетворю-
ються на єдиний психічний комплекс. Остан-
ній утілюється в різноманітних символічних 
формах, міфологізованих метафорах духовно-
го досвіду, універсальних умоглядних струк-
турах. Музикальність українців — це переду-
сім специфічно “музичний” у філософському 
розумінні засіб світосприйняття. “Усім відо-
мо, як багато обдарований самою природою 
український народ, скільки в ньому тонкого 
музичного почуття, здібності до співу, есте-
тичного смаку, скільки в ньому любові, за-
коханості в свою рідну пісню, найціннішу, 
найдорожчу перлину з його культурних ба-
гатств”, — писав М. Грінченко [2]. Етнограф 
В. Мосидзе також називав українців одним з 
самих музичних народів, бо в Україні йому 
не довелося зустріти жодної людини, яка б не 
знала своїх пісень. 

Напрями  подальшого  розгляду. Сучасна 
народна пісенна творчість, являючи собою 
специфічну морально-етичну систему сус-
пільства, поки що не стала предметом спе-
ціального дослідження вітчизняної наукової 
спільноти, яке б сприяло суттєвому доповне-
нню картини перехідних епох, поглибленню 
уявлень про механізми саморегуляції україн-
ської культури як складної динамічної системи 
і яке є актуальним у межах розробки пробле-
ми національної самоідентифікації українців. 
В умовах сучасної динаміки європейського 
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Актуальність даного дослідження обу-
мовлена родинною життєдіяльністю людини 
як однієї з основ буття, що відображає про-
цеси обрядів життєвого циклу українців. Ти-
сячоліттями родина була найміцнішою лан-
кою суспільства і найефективнішим засобом 
збереження і успадкування культури народу. 

Протягом віків поступово створювався комп-
лекс звичаїв та обрядів, що складався з систе-
ми різних символічних, магічних дій, повір’їв, 
норм поведінки, здійснюючи культуротворчі 
процеси в Україні. Тому дослідження транс-
формаційних процесів життєвого циклу укра-
їнців актуальне не лише з погляду висвітлення 

культурного розвитку саме сучасна народно-
пісенна творчість, сформована завдяки єднос-
ті мови, звичаїв, традицій, національної пси-
хології, етнічної самосвідомості, уособлює в 
собі етнодуховну культуру українського наро-

ду і, як складовий елемент системи цінностей, 
накопичених на всіх етапах розвитку україн-
ської національної культури, виступає одним 
із чинників творення національної самоіден-
тифікації сучасного українства. 
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Анотація. В статті здійснено аналіз традицій жит-
тєвої еволюції ритуалів, конкретизовано зв’язок магічно-
релігійних архетипів з їх трансформаційними процесами в 
обрядах життєвого циклу українців.
Ключові  слова: обряд, ритуал, трансформація, жит-
тєвий цикл українців, весільний обряд, поховальна обря-
довість, архетип.

Аннотация. В статье осуществлен анализ традиций 
жизненной эволюции ритуалов, конкретизированы связь  
магически-религиозных архетипов с их трансформацион- 

ными процессами в обрядах жизненного цикла украинцев.
Ключевые слова: обряд, ритуал, трансформация, жиз-
ненный цикл украинцев, свадебный обряд, погребальная 
обрядность, архетип.

Summary. The article analyzed the evolution of traditional 
life rites concretize the relationship magic-religious arche-
types in their transformation processes in the life cycle of 
rites Ukrainian.
Key words: rite, ritual, transformation, life cycle of Ukrai-
nian wedding ceremony, funeral rites, archetype.
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духовної культури етносу, але й з точки зору 
еволюції його традицій та звичаїв в регіональ-
ному аспекті.

Обрядовість життєвого циклу як складо-
ва частина духовної культури українського 
народу привертала увагу багатьох відомих 
етнографів та краєзнавців кінця ХІХ — по-
чатку ХХ століття. В переважній більшості 
науковці, як правило, не робили ніяких уза-
гальнень або наукових висновків, а лише до-
кладно описували комплекс життєвого циклу 
обрядів. До найзмістовніших можна віднести 
роботи П. Іванова, А. Малинки, М. Сумцова, 
Аг. Кримського, П. Чубинського, І. Срезнев-
ського, В. Гнатюка, О. Потебні, Хв. Вовка, 
Є. Анічкова; серед науковців пізніших часів до 
цієї теми зверталися П. Дарманський, С. Тока-
рєв, Д. Зеленін, Є. Кагаров, з сучасних дослід-
ників — О. Боряк, М. Маєрчик, Н. Гаврилюк, 
О. Курочкін, В. Матушенко тощо. Щодо ро-
дильної обрядовості, то варто відзначити най-
ґрунтовнішу працю, з точки зору порівняння 
та аналізу, Н. Гаврилюк “Картографирование 
явлений духовной культуры (по материалам 
родильной обрядности украинцев)” [3]. До 
продовжувачів досліджень віднесемо Олену 
Боряк, Вікторію Логвин [7], Марію Марчик, 
які вивчають традиційну родильну обрядо-
вість на сучасному етапі. Валерій Матушенко 
в дослідженні “Сучасне весілля в контексті 
української обрядової культури” (2009) роз-
глядає еволюцію шлюбу з боку церкви, почи-
наючи з дохристиянських часів до сьогодення, 
проводить аналіз структурно-рольових еле-
ментів весілля, його атрибути та обряди [8].

Попри наявність численних наукових ро-
біт, присвячених зазначеній тематиці, досі 
практично недослідженою є трансформаційні 
процеси обрядів життєвого циклу українців 
національної культуротворчості в цілому. Її 
аналіз саме під цим кутом зору дозволив би 
виявити й тенденції її змін, напрямки її транс-
формацій. 

Метою статті з огляду на мовлене вище, 
є виявлення в структурі традиційної народної 
обрядовості українців регіону Середньої Над-
дніпрянщини (на польових матеріалах Київ-
щини 2000–2008 рр.) елементів, характерних 
для процесів обрядів життєвого циклу. Така 

мета зумовила й розв’язання низки завдань: 
• проаналізувати життєву еволюцію ри-

туалів; 
• конктеризувати їх зв’язок з магічно-

релігійними формами життєдіяльності; 
• показати, що саме на ґрунті магічно-

релігійної концепції, можливий розгляд ар-
хетипів, трансформаційних процесів обрядів 
життєвого циклу українців.

Народна обрядовість життєвого циклу 
українців становить найдавніший, вихідний 
пласт національної культури і, завдяки при-
таманній їй консервативності й стійкості, до-
носить до наших днів світоглядні уявлення 
певного, у даному разі українського, етносу 
в сконцентрованій і доволі незмінній фор-
мі. Завдяки поєднанню в народних обрядах 
і ритуалах традиційно-вжиткових елементів 
магічно-ритуальних дійств, їх можна роз-
глядати як форми процесів життєвого циклу 
українців, морально-етичне насичення яких є 
невід’ємним їхнім складником. 

Антропологи, які вивчають життєдіяль-
ність спільнот, що перебувають на архаїчно-
му етапі розвитку, і етнографи, чия діяльність 
пов’язана зі збиранням та дослідженням на-
родних звичаїв, обрядів тощо, котрі зберегли-
ся з прадавніх часів, відзначають існування 
щільного зв’язку між обрядовістю та старо-
давніми формами язичницької релігійності, 
або ж навіть магічними уявленнями наших 
предків. Саме такі спостереження дали під-
стави пов’язувати елементи процесів обрядів 
життєвого циклу з відділенням їх від магіч-
ного ритуалу в самостійну діяльність, орієн-
товану на морально-етичні характеристики її 
продукту. 

До обрядів життєвого циклу можна від-
нести сімейну (родильну, весільну, поховаль-
ну) та громадську (календарними святами, 
громадським дозвіллям) традиційну обрядо-
вість українців. І якщо народження, весілля, 
смерть становлять основні віхи життя люди-
ни, то громадське дозвілля і календарні свя-
та заповнюють часовий простір утворюючи 
ущільнений життєвий ланцюжок між ними. 
Весь життєвий цикл супроводжувався різно-
манітними обрядами та ритуалами, котрі в 
образно-символічній формі визначали певні 
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етапи життя людини і окремі стадії розвитку 
родини. І саме в життєвих процесах сплелися 
дії, символи, словесні формули та атрибути, 
виникнення яких сягає різних епох. 

Аналізуючи обряди календарного циклу, 
які пов’язуються циклічним зв’язком відро-
дження природи (макрокосмосом), що були 
спрямовані на забезпечення переходу з од-
ного річного періоду до іншого (зима-весна, 
осінь-зима), О. Косміна розглядає й “зміни 
соціального статусу індивідууму, що фіксу-
ються у обрядах сімейного циклу (народжен-
ня, соціальної зрілості, шлюбу, поховання) і, 
символізуючи перехід з одного стану в інший, 
по суті, на рівні мікрокосмосу повторюють 
макрокосмічний обряд відродження приро-
ди” [6]; звертаючи увагу на “механізм осмис-
лення таких ритуалів, який орієнтований на 
опозицію людина–природа, на взаємозв’язок 
мікрокосмосу з макрокосмосом. Для того щоб 
здійснити певний ритуал переходу, суб’єкт 
цього ритуалу має відділитися від свого соці-
уму (перший етап) залучитись до природно-
космічного порядку, тобто здійснити обряд 
міфологічної переправи (другий етап) з метою 
перейти у новий соціум або статус, відповідно 
здійснити обряд з’єднання (третій етап)” [6].

Погодимося, що культурним процесам ци-
клу життєвих обрядів притаманний достатньо 
високий символічний статус. Матеріалізуючи 
сакральний зміст, на думку А. Топоркова, куль-
турний артефакт набуває статусу ритуального 
символу і стає чимось на зразок ключа, за до-
помогою якого відкривається космос і через 
утворений отвір у світ людини входять жит-
тєво важливі для неї цінності [14]. Як спра-
ведливо зазначає А. Топорков [14] про те, що 
найпростіший спосіб семантизації предмету 
заключається у тому, що артефакт наділяється 
символічним змістом на основі його окремих 
характеристик, які в свою чергу пов’язані з 
базовими космогонічними архетипами. 

Ми схиляємося до думки О. Косміної, 
щодо артефактів атрибутів-символів, які ма-
теріалізують світоглядні уявлення, найбільш 
стійкими і наочними відносяться елементи 
традиційного одягу, його оздоблення, форма, 
колір та матеріал виготовлення, в яких мож-
на простежити архетипи. Сформувавшись 

у далекому минулому, ці елементи існують і 
сьогодні з дещо трансформованим, а часом і 
зовсім зміненим сакрально-символічним зміс-
том. До найбільш вживаних елементів тради-
ційного одягу у ритуалах переходу можна від-
нести одяг: сорочку, пояс, вінок, рушник [6, 
123]. Обов’язково у всіх обрядах життєвого 
циклу використовувалася додільна сорочка, 
тільки відповідно обряду різнилася кольором 
вишивки та її заповненням по площині. Руш-
ник є обов’язковим атрибутом усіх обрядо-
дійств, але також відрізняється відповідно від 
ритуалу орнаментуванням знакової системи і 
кольоровою палітрою. Пояс, вінок ніс в собі 
сакральність, чистоту і виконував водночас 
оберегову функцію “Мати дочку породила, 
місяцем оповила, а зорею підв’язала та в до-
рогу виряджала”. Не будемо вдаватися в де-
тальні пояснення, так як багато дослідників 
уже наводили багато прикладів їх значення 
та використання [1; 2; 6; 8; 11; 15]. В таких 
предметах як: пояс, вінок до них ще потріб-
но віднести коровай “Трійця по церкві ходи-
ла, спаса за ручку водила, спасу йди до нас, у 
нас все й гаразд, сам бог коровай місить…”, 
всі вони неодмінні і головні атрибути весілля, 
що є архетипами космосу — сонця, кола, а їх 
оздоблення “зліпіть мені коровай рясен, як на 
небі місяць ясен, зліпіть мені такі ж шишечки, 
як на небі ясні зірочки” (с. Тростинка, Яцьки, 
Пінчуки, Дибинці, Київщина) відображають 
небесні світила: зірки, місяць.

Неабияку роль відігравав кожух, а точ-
ніше — специфічний спосіб його викорис-
тання у весільній, родильній обрядовості. А 
саме, коли молоді поверталися з церкви після 
шлюбу, зустрічали їх на порозі у вивернуто-
му кожусі; садили молодих на вивернутий ко-
жух на покуті, сідала на нього молода під час 
розплетення коси; немовля клали на кожух 
на порозі, коли несли до церкви тощо [1; 2]. 
Вважалося, що кожух, вивернутий хутром на-
зовні, надавав людині сил родючості, багатого 
життя. У зв’язку з цим вивернутий кожух і був 
обов’язковим атрибутом українських ряджень. 
Народна мудрість пояснює через ритуальні 
дійства, що хутро з давніх часів — символ 
здоров’я, тепла, багатства [16, 51]. Хоча нині 
простежується заміна кожуха на подушки у 
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весільній та родильній обрядовості. Просте-
жується в процесах обрядів життєвого циклу 
українців давня традиція обсипання різними 
речами (зерном, хмелем, плодами, солодоща-
ми) “Обсип, мати, вівсом, червоною калиною, 
кропи свяченою водою, долею щасливою” [1; 
2] виконували з метою перенесення дії пред-
мета на людину, що нагадує собою благодат-
ний дощ, тобто архетип явищ природи, що й 
має по аналогії викликати плодючість [1; 2; 3; 
8; 11; 12]. Проте в поховальній обрядовості на 
Київщині майже втрачено обряд посипання 
зерном місця за небіжчиком, фіксуємо у селі 
Дубівка “Годів два як не посипають житом, ба-
тюшки кажуть, що тільки живих посипають на 
життя, а навіщо мертвих посипати” (записано 
від Лукії Василівни с. Дубівка Таращансько-
го р-ну, Київської області 1927 р. н., 2004 р.). 
На думку Є. Кагарова, головною метою будь-
якого обряду є вплив через предмет виконан-
ня певного ритуального акту на безособову 
надприродну і діяльну силу оточуючого, що 
й підсилює дію архетипів. Завдання людини 
полягає в тому, щоб зберегти по змозі життє-
ву силу, вживаючи заходів проти ворожої, не-
гативної сили використовуючи пісню, слово 
примовляння, предмет [11]. Щодо головного 
убору, то багато дослідників, досліджуючи 
раніше покриття голови під час виконання 
певних обрядів (весілля, похорон, відправа в 
церкві тощо) в цьому вбачали архетип посвя-
ти духам або божеству, як акт очищення “Да 
чи бачиш ти дівко, що несе дружко віко? Да на 
віці да тарілочка, на тарілочці да наміточка…” 
(с. Тростинка, Київщина). З часом покриван-
ня молодої набуло суто формального дійства, 
втративши первинне значення і сакральність 
ритуалу.

Вищесказане доводить те, що слово, спер-
шу тільки пояснювало магічний акт, згодом, 
як забувалась дія обряду, починає відривати-
ся від обряду, розростатися за його рахунок, 
набувати самостійної магічної сили [11]. Най-
більше простежуються архетипи і трансфор-
мація магічно-символічних ритуалів у збере-
женому фольклорі.

Залишився давній обряд обходу навколо 
чого-небудь (стола, діжі, воза, престолу тощо), 
в залежності від того, де міститься сильніша 

енергія. А так як вважалося, що вона містить-
ся в середині кола, і ті, що обходять, сприйма-
ють таким чином магічну силу чи благодать 
від центру, мати, брат, чи хто інший обводить 
тричі молодих навколо столу; боярин чи мати 
обводить молодого навколо діжі; священик 
обводить молодих, обносить немовля тричі 
навколо престолу. В даному разі стіл — суб-
ституція (заміна, підстановка) вогнища (ві-
втаря). Архетипом цих обрядодійств жит-
тєвого циклу є дія приєднання до хатнього 
вогнища. Важливу роль, як відзначав Сумцов, 
відігравала піч у процесах життєвого циклу 
українців — “Сказав би, та піч в хаті”, —  
їй надавалося сакрального значення. Тому 
піч набувала важливого значення у весільній, 
родильній обрядовості [12]. Як залишки цьо-
го явища простежуємо в весільному обряді 
колупання печі “під час сватовства, дівчина 
стоїть біля комина печі: ніби шукаючи охоро-
ни біля цього родинного вівтаря…” (записа-
но від Космач Уляни 1925 р. н., с. Побережка 
Богуславського району Київської області), по 
всій Київщині простежується хрещення печі 
“пікною” лопатою чи рогачем під час випі-
кання весільного печива; народжували дітей 
коло печі; використовувалася з печі сажа від 
хвороб. Те ж саме значення має хресний хід 
навколо вівтаря, коли обносять під час хрес-
тин немовля або процесія обходить навколо 
церкви в святкові дні. Тут же розглянемо мо-
менти, коли енергетика зовнішнього предме-
ту переноситься ззовні до центру, то до таких 
відноситься обнесення священних предметів 
(напр. ікон, свічки, обнесеної навколо голови 
молодої; весільного поїзду), котрим припису-
ється благодійна сила, що відганяє нечисту 
силу [11]. Отже, велика кількість рухів тіла та 
жестів ритуального характеру має на меті за-
безпечити з’єднання з сакральним предметом, 
щоб в такий спосіб здійснити перенесення ма-
гічної сили з одного предмета на другий.

До такого ж змісту явищ можемо віднести 
дерево, яке за давньою традицією відігравало 
одну із найважливіших ритуальних дійств в 
процесах обрядів життєвого циклу українців. 
Наприклад, розглядаючи культ дерев зазначи-
мо, що відгук культу дерев ясно проходить і в 
деяких християнських обрядах “Трійця” (“ку-
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пало”, клечання хат, закопування дерев, одя-
гання дівчини в “тополю”, “куста” на зелені 
свята) нині цей обряд переважно зберігається 
у виконанні фольклорними колективами із за-
лученням молоді та у святкуванні церковних 
свят. Пережиток культу дерева в досить чис-
тій формі своїй зберігався в нас на Україні ще 
у ХІХ ст. [15], в ХХ ст. набув трансформацій. 
Саме більш-менш виразно виявився він у 
“святкуванні Семена”, що відбувався по селах 
і містах України. Широковідомий дослідник 
Н. Сумцов описує “свято Семена на київських 
базарах року 1884, що святкувалося проти 
2-го вересня. Надвечір, коли закінчували тор-
гівлю”, пише Н. Сумцов [13], всі перекупки 
та купці, що продавали овочі, з’єднувалися в 
одну сім’ю (на кожному базарі зокрема), при-
бирали ялинку овочами і різнокольоровими 
папірцями; по декотрих базарах робили ще з 
стирок та сіна опудало. Цей факт підтверджує 
М. Маркевич, зазначаючи, що приносили пит-
во та страви і цілу ніч гуляли навкруги при-
браного деревця та співали відповідних пісень 
[9]. Аналогічне цьому було “свято одруження 
свічки”, також поширене на Україні у ХІХ ст. 
Вирізали деревце (березу, сосну, вишню) при-
бирали свічками, овочами та бенкетували на-
вколо нього. Цього самого характеру свято 
“купайло” в с. Ставищах коло м. Білої Церкви 
описав також Сумцов. Хлопці зрубують дерев-
це і вкопують його на узгір’ї. Дівчата приби-
рають його вінками, іноді свічками власного 
виробу [11; 12; 13]. Шанування дерев “вільця” 
ми маємо у весільних українських церемоніях. 
За старих часів для вільця обирали здебільшо-
го сосонку або ялинку, що вирубував молодий. 
Він запрошував до себе товариша, якого йме-
нував “боярином”. “Боярин” уносив у хату 
вільце і встромляв його у великий хліб або 
ставив у зерно, хрестовину “рубайте сосну-
деревце молодій Марусі на вільце”, “Й у Білій 
церквичці, дзвони б’ють, а вже нашій Галочці, 
гільце в’ють, а з якого дерева — ялини, із чер-
воної калини” (с. Яцьки, Тростинка, Пінчуки, 
Красне, Київщина) — співається у весільній 
українській пісні. Вільце прибирають і за на-
ших часів, хоча втрачено традиційний обряд 
дівич-вечора. Тепер для нього беруть соснові 
гілки, що й прикрашають квітами. Обрядове 

прибирання гілок на весіллі відоме і в Росії, 
Чехії, Болгарії, Польщі [11]. Як зазначає Де-
нисова І., що звичай у старообрядців здійсню-
вався біля ростучого дерева, коли хлопець із 
дівчиною відправлялись до дуба і обходили 
його три рази, що й означало акт шлюбу [4; 
11]. У деяких дослідників є припущення, що 
в давнину “стовп” розміщався біля вогнища і 
був одночасно жертовником і священним міс-
цем і вбачали в ньому трансформацію обра-
зу світового дерева, а в печі — вівтаря [10]. 
Припустимо, що архетипом обрядового дере-
ва весільної обрядовості залишається гільце, 
яке ставиться на столі у хлібину чи зерно, а 
стіл, так як і престол у церкві, виконують роль 
сакрального акту шлюбу. Так як в давнину він-
чання не мало строго фіксованого закону, бо 
лише в ХІХ — на початку ХХ ст. поширився 
на Україну, тому в ХІХ ст. в багатьох районах 
України вінчані пари, які ще не справили “ве-
сілля”, не вважалися подружжям і не допуска-
лися до спільного життя. На Київщині вінчан-
ня відбувалося до весілля (інколи за тиждень 
до весілля або й більше), і тільки після повер-
нення молодих у батьківські домівки молодий 
з весільним поїздом їхав за молодою і основні 
обряди цього дня відбувалися у домі молодої. 
В цьому дійстві простежується пізній акт він-
чання, який ще на той час не увійшов у струк-
туру народного весільного обряду і не мав 
вагомого рішення для шлюбу. Деревце про-
стежуємо і в похоронній обрядовості, коли не-
суть гільце за неодруженими покійниками (в 
усіх селах Київщини), а також архетипом де- 
рева є надмогильний дерев’яний хрест, труна.

Найвиразніше простежуються у весільній 
обрядовості язичницькі уявлення нашого на-
роду, що збереглися до кінця ХХ ст. про впли-
вовість потойбічного світу на долю живих, 
зафіксовано нами в селі Михайлівка Білоцер-
ківського району та в селах Розкопанці, Сини-
ця, Саварка Богуславського району (Київщи-
на) ходити на могилу до батьків запрошувати 
на весілля “Ой колесом сонце сходить, коле-
сом іде, а Галочка до батечка на пораду йде, 
мій батечку, порадь ти мені, як прийду я за-
ручена, чи приймеш ти мене, встань порадь, 
батечку, порадь ти мене…”; накликати помер-
лих під час розподілу короваю (зафіксований 
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В. Борисенко в селі П’ятигорах Тетіївського 
району, Київщина) є унікальною реліквією, 
тісно пов’язаною з культом предків [1]. Ви-
щезазначені матеріали засвідчують стійкість 
традицій шанування культу пращурів в Укра-
їні, відображаючи уявлення про зв’язок двох 
світів.

Похоронний обряд, дивлячись на різні 
впливи і нові елементи в ньому, являється ста-
ровинним культурним інститутом народу, й 
коли він, за своїми віруваннями й світоглядом, 
допускає під впливом різних причин ці нові 
елементи, то це свідчить тільки про те, що у 
віруваннях і світогляді народу відбувались і 
відбуваються зміни. Наприклад, “Батюшка 
сказав, щоб дороги не трусили. — Оце ж ті гі-
лочки, квіточки кидаємо, а тоді ходять по них, 
після чого голова і ноги болять — “Ви собі 
зло робите, не комусь” (записано від Лукії 
Василівни Таращанського району 1927 р. н., 
2004 р.), але в основі ці вірування й цей світо-
гляд приховує в собі ту своєрідну старовину, 
яку зберігає й похоронний обряд українців. 

Вважливо звертати увагу на психологічну 
основу вірувань і світогляду, на утворення 
якого за 1000 літ дуже вплинула церква. Під 
впливом вірування й зв’язаними з ними уяв-
леннями про душу і смерть людини й про “той 
світ”, де людина продовжує своє життя після 
смерті. Під впливом цих вірувань і уявлень 
про той світ утворилися українські похоронні 
обряди. 

Зосередимося на важливому явищі у похо-
ронному обряді, як ритуал весілля, який віді-
грає важливу роль й навіть визначає собою зо-
внішню форму деяких сучасних похоронних 
обрядів. Особливо помітний обряд похован-
ня неодружених, але і при похороні одруже-
них приховано багато весільних елементів,  
що найяскравіше простежується у одязі по-
кійного. 

В селі Пінчуки, Тростинка, Яцьки Василь-
ківського району (Київщина) дівчину наря-
джають як молоду: одівають додільну сороч-
ку, панчохи, спідницю, фартух. Коси дівчині 
розпускають і надівають на голову вінка; до-
мовину убирають хустками. Померлого неза-
лежно від віку і статі зодягають у “святкове 
вбрання” — колись і тепер. Ще не так давно 

всім померлим, не залежно від віку, одягали 
весільну додільну сорочку. “Невінчаному сте-
лять під ноги рушника: нібито щоб обвінчався 
на тому світі” (зап. від Корнієнко Марти Сте-
панівни 1915 р. н., с. Синиця Богуславського 
району). 

Розглянути динаміку процесів з детальни-
ми описами матеріалів, записаних автором 
2000–2008 роках на Київщині, стримує обме-
ження статті, і тому нерозкриті процеси жит-
тєвого циклу українців, зокрема громадських 
обрядів, питання подальших праць.

Отже, традиційні обряди життєвого циклу 
українців кінця ХІХ — поч. ХХ ст., зокре-
ма Київщини, містили багато компонентів, 
пов’язаних із землеробськими, рослинними 
культами наших предків, магічними уявлення-
ми, давньою обрядовою поезією, символікою. 
Але так як відбувалися трансформаційні про-
цеси обрядів життєвого циклу українців по-
чинаючи з ХІХ ст. і до тепер, то консерватив-
ного характеру набуває переважно похоронна 
обрядовість, яка в своїй структурі не зміню-
ється. Тільки під впливом церкви набуває 
іншого смислового змісту і частково втрачає 
народні традиції (посівання зерном, голосіння 
над померлим, зав’язування воріт поясом чи 
рушником, замість дерев’яного хреста часто 
ставиться металевий або пам’ятник); весільна 
обрядовість, зберігаючи традиційну структу-
ру, набуває більш практичного, ігрового ха-
рактеру, втрачається магічно-смисловий зміст 
ритуальних актів дівич-вечора, коровайного 
обряду, покривання молодої, “обряду комори” 
і скорочено час проведення весілля майже до 
одного дня, а деякі з них частково збереглися 
або набрали нових форм. 

Родильна обрядовість втратила баб-пови-
тух і пов’язаних з цим обрядів; відійшло в 
минуле варити кашу та бити горшка на хрес-
тинах, змінилася форма пострижин, вибору 
кумів, обряди, пов’язані з прийняттям ново-
народженого до сім’ї, роду.

Таким чином, з вище викладеного мож-
на зробити висновки  про те, що втратили 
магічно-смисловий і семантичний зміст риту-
альні обряди та предмети, пов’язані з культом 
землі і природи. Через те, що християнізація 
повільно йшла з міст по селах і, проникаючи 
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в товщу народних мас, зливалась зі старим, 
звичним плином думок і почуттів. Відповід-
но до того ж і вплив технологій, міжетнічне 
спілкування та соціально-економічні чинники 
прискорили трансформаційні процеси життє-
вого циклу українців. 

Попри все, з вищезазначеного найстійкі-
шими виявилися обряди, що мають практич-
ний і розважальний зміст. Нині сила ігрової 
функції обряду сприяє його життєдайності, 
зберігаючи у фольклорі архетипи давнього 
смислового змісту.
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Світлана Оляніна

КТИТОРСЬКА ТЕМА В ІКОНОГРАФІЇ   
УКРАЇНСЬКИХ ІКОНОСТАСІВ XVII—XVIII СТ.

Анотація. У статті йдеться про вплив умов замовлен-
ня на іконографічну програму іконостасів XVII–XVIII 
ст. Визначені ознаки ктиторських вимог: введення до 
іконографії іконостасів іконічних зображень, пов’яза-
них із замовником, інсигній, а також формування усі-
єї іконографічної програми іконостаса з урахуванням  
пріоритетів ктитора. Подається характеристика зо-
бражень ктиторської тематики.
Ключові слова: іконостас, іконографічна програма, за-
мовник, іконічне зображення, інсигнія.

Аннотация. В статье рассматривается влияние усло-
вий заказа на иконографию иконостасов XVII–XVIII вв. 
Определены признаки ктиторских требований: введение 

в иконостасную иконографию иконическиих изображе-
ний, связанных с заказчиком, инсигний, а также форми-
рование всей иконографической программы иконостаса 
с учетом приоритетов ктитора. Представлена харак-
теристика изображений ктиторской тематики.
Ключевые  слова: иконостас, иконографическая про-
грамма, заказчик, иконическое изображение, инсигния.

Summary. The article deals with influence of the client’s de-
mand for the iconostasis XVII–XVIII centuries. Are defined 
signs of theme of customer and are presented the character-
istic of images of theme of customer.
Key  words: iconostasis, iconography program, customer, 
iconic picture, insigny.

Актуальність  теми.  Вітчизняною істо-
ріографією накопичений великий досвід 
у вивченні ролі замовника у формуванні 
художньо-символічного і композиційного об-
разу предмета дароприношення здійсненого 
на користь церкви. Поза колом вищезгаданих 
тем до теперішнього часу залишаються питан-
ня залежності іконографічної програми укра-
їнських іконостасів від волі замовника, тоді, 
коли факт наявності в іконостасі зображень, 
пов’язаних із жертводавцем, був відзначений 
багатьма дослідниками. На тлі зростання за-
цікавленості до іконографічної програми іко-
ностасів, яке спостерігається у останній час у 
вітчизняній науці, цей аспект дослідження є 
особливо важливим, оскільки без урахування 
ктиторських вимог не може бути об’єктивно 
оціненим не тільки іконографічний склад іко-
ностасів, але й здійснена інтерпретація його 
змісту. 

Іконостаси, як і інші самостійні об’єкти 
дарування церкві, в своїй композиційно-деко-
ративній та іконографічній організації іс-
тотно залежали від вимог замовлення. В цій 
роботі буде розглядатися тільки вплив вимог 
індивідуального замовника на іконографію 
іконостаса, залишаючи поза межами дослі-

дження корпоративне замовлення, яке має  
іншу специфіку. 

Індивідуальний замовник іконостаса окрім 
благочестивої мети надати внесок на користь 
церкви, прагнув зробити факт свого дару віко-
помним, а сам предмет дарування таким, який 
би прославляв жертводавця і його діяння. З 
огляду на це, з виконавцями робіт ктитором 
обумовлювалися всі деталі майбутнього іко-
ностаса і вносилися необхідні корективи до 
його художньо-символічної структури, у від-
повідності до вимог замовлення. 

Мета. Не претендуючи на вичерпне охо-
плення введених до наукового обігу архівних 
матеріалів, ні на хронологічну послідовність, 
маємо на меті визначити ознаки побажань за-
мовника в іконографічній програмі іконостаса 
і виявити ступінь впливу вимог замовника на 
іконографію іконостасів XVII–XVIII ст., що 
на наш погляд, має закласти підґрунтя подаль-
ших досліджень цієї теми.

Виклад основного матеріалу. Спираючись 
на відомий сьогодні архівний, літературний і 
фактологічний матеріал, можна визначити, 
що ознаками ктиторських вимог в іконографії 
іконостасів є іконічні зображення,  пов’язані 
із замовником — образи патрональних святих 
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його і членів родини; інсігнії — герби замов-
ника та написи сотеріологічного, меморіаль-
ного або епітафного характеру; загальна іко-
нографічна програма іконостаса. Іконостасні 
ікони, що підпадають під ці три ознаки, далі 
будемо визначати як зображення ктиторської 
тематики. Водночас, відразу зазначимо, що в 
цій роботі не будуть розглядатися іконостас-
ні ікони на сюжети євангельських подій, які 
включали портретне зображення ктитора, або 
груповий портрет, наприклад на іконах По-
крова Богородиці з Покровської церкви села 
Дешки Київської області (друга половина 
XVII ст., перемальована на поч. XVIІI ст.), з 
Переяслава (1706–1708 рр.), Сулимівки (1730-
ті рр.), Успенської церкви Новгород-Сіверська 
(1720-ті р.) та ін. Від введення одного чи кіль-
кох портретних зображень у композицію та-
ких ікон, їх сюжет не змінювався, а відтак і не 
впливав на іконографічний склад іконостаса. 

Введення образів патрональних святих за-
мовника та членів його родини до іконогра-
фічної програми вівтарної огорожі, вірогідно, 
існувало з часів Київської Русі. Це припущен-
ня можна зробити спираючись на розвинену у 
давньоруському монументальному мистецтві 
систему введення патрональних святих у ху-
дожнє оформлення храмів [1] а також на дав-
ньоруські ікони, визнані патрональними [2]. 
Однак, за браком пам’яток, перші свідоцтва 
про введення таких зображень до українсько-
го іконостаса відомі тільки з кінця XVII ст.

Треба відзначити, що іконографічна про-
грама іконостаса XVII ст. підпорядкована 
богословській концепції унаочнювати в об-
разах всю історію спасіння людства, була 
чітко обумовлена ієрархічними вимогами. У 
цій системі ієрархії події новозавітної історії 
займали всю центральну частину іконостаса: 
намісний, святковий, апостольський яруси 
(до них могли додаватися ще страсний, святи-
тельський ярус і ярус мук апостолів), тоді як 
старозавітні пророки завжди розміщувались 
у горішньому ярусі — пророчому. Ярусами, 
в яких допускалася варіативність іконографії 
були тільки цокольний (введення якого не було 
обов’язковим) і частина намісного. При цьому 
у намісному ярусі незмінні місця посідали об-
рази Богородиці і Спасителя обабіч царських 

воріт та храмової ікони за південними диякон-
ськими дверима. Інші ікони намісного ярусу 
не були жорстко обумовлені традицією, що 
дозволяло вводити туди зображення найбільш 
шанованих свят і святих. У цокольному ярусі 
іконографія була більш вільною — там могли 
розміщувати сюжети, пов’язані з старозавіт-
ними подіями, притчами, чудесами євангелія, 
протоєвангелієм. З огляду на це, ктиторська 
тема найбільш втілювалася у цих двох ярусах. 
У рідкісних випадках воля замовника могла 
впливати на всю концепцію іконостаса, коли 
традиційний розподіл ікон по ярусах був за-
мінений на вибрані сюжети, що відповідали 
погляду ктитора на змістовний акцент іконо-
стасної іконографії. 

У іконостасах, виконаних на кошт дару-
вальників, тезоіменні святі у намісному ярусі 
вводяться досить часто і, зазвичай, займають 
крайні місця у намісному ярусі [3]. В якості 
прикладу можна назвати введення патрональ-
ного образу Іоанна Хрестителя — святого по-
кровителя гетьмана Івана Мазепи у іконостасі 
1692 р. Покровської церкви с. Мохнатино [4], 
ікони Іоанна Златоуста — тезоіменного свято-
го гетьмана Іван Скоропадського — в іконо-
графічну програму головного іконостаса 1718 
р. Михайлівського собору Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря в Києві [5]. Введення 
тезоіменного святого до іконографії намісно-
го ярусу є сталою традицією, до якої ктитори 
часто вдаються протягом всього XVIII ст. —  
наприклад ікона митрополита Петра в іконо-
стасі Покровської церкви в Ромнах (1770) — 
покровителя гетьмана Петра Калнишевсько-
го, або зображення Єлизавети та Захарії на 
дияконських дверях у іконостасі північного 
приділу собору Різдва Богородиці в Козельці 
присвяченого на честь імператриці Єлизавети 
Петрівни [6]. 

У зв’язку з вміщенням патрональних ікон 
у намісний ярус, треба згадати про ікони па-
трональних святих членів родини ктитора —  
наприклад, парні ікони святих Варвари та Ка-
терини, Анастасії та Уляни (1740 рр.) [7, 72], 
які входили до намісного ярусу невідомого 
іконостаса; або образ св. мученика Іоанна  
Воїна [8] у намісному ярусі іконостаса 1701 р.  
Георгіївського собору Видубицького монас-
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тиря, створеного за кошт стародубського пол-
ковника М. А. Миклашевського.

Перші свідоцтва про вміщення інсігній до 
іконографії іконостаса відноситься до серед-
ини XVII ст. Прикладом, що фіксує цей факт, 
є два ліпних герба Петра Могили, що були 
знайдені при розкопках 1940 р. у вівтарній 
частині Софійського собору, існує думка, що 
вірогідним місцезнаходженням цих гербів 
був цоколь софійського іконостасу [9]. Те, що 
ліпні герби Петра Могили могли прикрашати 
цегляний, потинькований і розписаний цо-
коль софійського іконостаса, опосередковано 
підтверджує наявність його гербів у цоколі 
іконостаса Спаської церкви на Берестові [10], 
який також був виконаний за кошт митропо-
лита. Поширення серед української шляхти 
звичаю позначати власним гербом призначе-
ний для церкви дар, до категорії якого відно-
силося будівництво храму, його художнього 
опорядження, церковне начиння, відбувалося 
у тісному взаємозв’язку з розвитком нобіліта-
ції українських шляхетних родів у XV–XVI ст.  
[11]. Вищі духовні особи України, що обира-
лись з шляхетних родів, відмовляючись від 
світського життя, залишали за собою право 
користуватися родовими гербами і після свого 
посвячення у сан, доповнюючи їх атрибутами 
духовного сану. Перетворений у такий спосіб 
родовий герб на герб особистий, співвідно-
сився з розвиненою серед католицького духо-
венства традицією мати особистий герб. І так 
само, як католицьке духовенство активно вво-
дило свої особисті знаки у позначення пред-
метів церковного вжитку - цю ж традицію у 
XVII ст. переймають православні ієрархи. 
Вони започатковують введення родових зна-
ків у друковані видання, храмову декорацію, 
оздоблення інтер’єрів і церковне начиння. 
Спираючись на відомі сьогодні літературні 
джерела можна припустити, що введення гер-
бів у іконографію іконостаса було ініційовано 
Петром Могилою. Митрополит, який активно 
займався відбудовою київської митрополії, 
позначав своїм гербом всі пожертви зроблені 
ним на користь церкви. Як не дивно, проник-
нення гербів у іконостас, пам’ятку, яка вважа-
ється, найбільш консервативною відносно но-
вовведень, а тим більш західноєвропейських, 

не викликало скільки-небудь помітних запе-
речень. 

Наслідуючи приклад Петра Могили, кти-
тори другої половини XVII–XVIII ст. широко 
вводять власні герби у цокольний ярус іконо-
стасів, витісняючи звідти зображення старо-
завітних і новозавітних сюжетів. Наприклад, 
герби гетьмана І. Мазепи знаходились у цоко-
лі іконостаса Трапезної Введенської церкви 
Троїцького чернігівського монастиря (1677 р.) 
[12], в іконостасі 1692 р. Покровської церкви 
с. Мохнатино [13] (за іншими джерелам —  
герб І. Скоропадського) [14], в іконоста-
сі 30-х рр. XVIII ст. церкви Різдва Богоро-
диці у Гамаліївському монастирі — герби 
гетьмана І. Скоропадського [15], герби геть-
мана Данили Апостола в іконостасі 30-х рр.  
XVIII ст. Преображенської церкви в Соро-
чинцях. У підкресленні патронату власними 
гербами не відставала і козацька старшина: 
іконостас 1715 р. Катериненської церкви Чер-
нігова, створений за кошт Лизогубів, містив їх 
різьблені герби на тумбах [16], так само герб 
Павла Полуботка прикрашав цоколь іконо-
стаса у Вознесенській церкві Чернігова [17, 
66, 71], герб Гамалії знаходився в іконостасі  
Борщівської Воскресенської церкви Старо-
дубського повіту, побудованій у 1763 р. Іва-
ном Гамалією [18].

Окрім гербів замовників у цоколі іконо-
стаса відомий приклад уміщення герба над 
горішнім ярусом: в головному іконостасі Ми-
кільського Військового собору різьблений 
герб фундатора тримав янгол [19], встановле-
ний на стовпчику між іконами пророчого яру-
су. Однак практика встановлення там гербів 
жертводавця вочевидь не набула поширення, 
оскільки невідомі інші іконостаси з подібним 
розташуванням герба. 

До групи інсігній, які фіксували ктитор-
ську тему в іконостасі відносилися і написи 
меморіального, сотеріологічного і епітафно-
го характеру. Зростання значення ролі сло-
весного супроводу у сакральному просторі 
барокової ікони, яке відбилося у сприйнятті 
образу в нерозривній субстанційній єдності 
зі словом [20], призвело до розповсюдження 
в іконостасних іконах написів, що супрово-
джували образи патрональних святих, або 
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написи, що грали самостійну іконографічну 
роль. Наприклад, на іконі пророка Даниїла з 
намісного ярусу Преображенської церкви в 
Сорочинцях, в руці святого знаходиться су-
вій, на якому написані слова молитовного 
звернення фундатора храму гетьмана Данили 
Апостола до небесного патрона, наведені у 
дослідженні П.Білецького [21]: “Видим тя Да-
ниле не в рове со львами, но перед престолом 
божиим с горними силами. А нас лви свирепи 
тщатся поглотити, помоги нам пащеки оных  
сокрушити”. 

В іконостасі церкви св. Троїці (1702 р.) в 
с. Сосниця, фундатором якої був купець Гри-
горій Іванович Коренько, на північних дверях 
було зображено Григорія Богослова, який у 
лівій руці тримав розгорнуту хартію. Текст 
хартії у віршах і прозі розповідав про історію 
будівництва храму і загибель від нападу роз-
бійників фундатора Григорія [22]. Бажання 
родини замовника увіковічити пам’ять про 
життя і справи ктитора у докладній опові-
ді стало причиною заміни традиційного для 
Григорія Богослова Євангелія в руках на роз-
горнутий сувій. 

Написи могли бути оформлені у вигляді 
текстів у картушах, без іконічних зображень 
[23]. Тоді вони грали роль самостійного зо-
браження і розміщувались у цоколі, замість 
цокольних ікон, наприклад, надпис у картуші 
в іконостасі церкви с. Мотіївка, перенесеної у 
1781 р. з Батурина [24]..

В окремих випадках умови замовлення мо-
гли замінювати традиційний склад і розподіл 
ікон в іконостасі на інший варіант іконографіч-
ної програми, яка б у символічній формі про-
славляла жертводавця. Прикладом залежності 
іконографії іконостаса від умов замовлення 
слід назвати іконостас Георгіївського собо-
ру Видубицького монастиря у Видубичах. У 
цьому іконостасі ктиторській темі присвячена 
більшість намісних образів. У виборі сюжетів 
ікон з очевидністю виявляється домінування 
тріумфально-військової тематики, яка, без 
сумніву, відбиває волю замовника — полков-
ника і військового сподвижника І. Мазепи. У 
склад намісного ярусу георгіївського іконо-
стаса, окрім обов’язкових ікон Богоматері і 
Спасителя обабіч царських воріт, входили іко-

ни: у південному крилі, за дияконськими две-
рима, храмова ікона св. Георгія, за нею образи 
“Благовіщення” і “Собор архангела Михаїла”; 
у північному крилі, за дияконськими дверима, 
вміщувалася ікона святителя Михаїла, першо-
го митрополита київського, за нею — ікона 
“Чуда архангела Михаїла в Хонах” і далі об-
раз св. мученика Іоанна Воїна [25]. Військо-
вий пафос фундатора знайшов вираження не 
тільки у присвяченні самого храму і храмової 
ікони св. Георгію, який у відповідності до кон-
цепції ярусу виступає не тільки як мученик, а, 
в першу чергу, як воїн. Ідею військового трі-
умфу підкреслює триразове введення образу 
архангела Михаїла — предводителя небесно-
го воїнства, захисника віри і головного борця 
з дияволом, ім’я якого до того ж ще й тезоі-
менне ктитору. У тій же системі образів вої-
нів введено і образ св. мученика Іоанна Воїна, 
як парний, хоча і не симетричний до образу  
св. Георгія.

З двох ікон намісного ярусу, що не відпові-
дають військовій тематиці — образів святите-
ля Михаїла і “Благовіщення”, можна пояснити 
введення до контексту ярусу ікони митропо-
лита київського Михаїла, який, найвірогідні-
ше, був святим патроном М. Миклашевського. 
На жаль, це припущення ми робимо, спираю-
чись тільки на збіг імен, що в ктиторському 
контексті ярусу видається логічним. 

Логічним завершенням ктиторської теми  
в іконографії іконостасу було б вміщення 
гербів фундатора у цокольний ярус, що було 
майже обов’язковим правилом у іконоста-
сах, створених гетьманами і козацькою стар-
шиною. Однак, про їх розміщення там, на-
разі, нічого невідомо. Втім, про ймовірність 
вміщення гербів Миклашевського у цоколь 
іконостаса говорить те, що за свідченням 
Г. Лукомського [26], на стінах Георгіївського 
собору знаходилося кілька дошок з гербами 
М. Миклашевського. 

Яскравим прикладом домінуючого ха-
рактеру впливу вимог замовника на іконо-
графічну програму іконостаса є іконостас 
Спасо-Преображенської церкви в с. Великі 
Сорочинці, фундатором якої був гетьман Да-
нила Апостол. Сам по собі вибір гетьманом 
присвяти храму святу Преображення вказує, 
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наскільки важливою для нього було підкрес-
лення ідеї власної обраності, що преобра-
зила його і привела його до вершини влади 
в Україні. Однак, ще задовго до отримання 
гетьманської влади, усвідомлення особливої 
вибраності свого роду Данила Апостол вбачав 
у своєму прізвищі, на що вказують імена двох 
його синів Павла і Петра. Ці два мотиви ста-
новлять основу, на якій збудована концепція 
прославлення ктитора і його діянь, закладена 
у іконографії Сорочинського іконостаса. У 
цьому тридільному іконостасі апостольська 
тема набуває особливого акцентування: уні-
кальним є практично безперервний, на всю 
довжину іконостаса, апостольський ярус, 
із тричі повтореними образами дванадцяти 
апостолів у ньому. Рідкісним для іконографії 
намісного ярусу є заповнення його у Сорочин-
ському іконостасі іконами двунадесятих свят, 
які дублюють ті ж самі сюжети у святковому 
ярусі. Серед повторених у намісному ярусі 
ікон свят, три представляють сюжети, в яких 
присутні апостоли, окрім храмової ікони Пре-
ображення, там знаходяться образи “Успіння 
Богородиці”, “Вознесіння”, що можна розгля-
дати, як ще одне підкреслення апостольської 
тематики. 

Не менш важливим проявом волі фундато-
ра є вміщення в намісному ярусі сорочинсько-
го іконостаса патрональних святих ктитора та 
його дружини — образів св. Уляни та пророка 
Даниїла. Бажання фундатора неодмінно ввес-
ти образ свого святого покровителя до наміс-
ного ярусу іконостаса тут входить всупереч з 
ієрархічною структурою і семантикою іконо-
стаса. Як вже вказувалося вище, пророки за-
ймали горішній ярус іконостаса, і їх образи не 
вводилися у намісний ярус. 

Кульмінацією підпорядкування всієї кон-
цепції іконостасного комплексу ідеї глоріфі-
кації ктитора стає формування іконографічної 
програми без введення традиційних ярусів 
ікон. Як приклад, можна привести іконостас 

вівтаря Іоанна Хрестителя (пізніше перейме-
нований на Стрітенський) з Софійського со-
бору Києва, створений у 1689 р. Цей вівтар 
був освячений на честь святого покровителя 
І. Мазепи і в іконографії іконостаса була унао-
чнена ідея прославлення ктитора [27]. Про ви-
гляд і іконографію цього іконостаса читаємо 
у публікації Н. Нікітенко: “У приділі Іоанна 
Предтечі було встановлено гарний бароковий 
іконостас роботи українських майстрів кінця 
XVII — початку XVIIІ ст., верхня частина яко-
го являла собою древо Ієсеєво: з черева пра-
отця Ієсея виростала ажурна золота лоза, на 
вітах якої містилися зображення у медальйо-
нах царів іудейських — предків Ісуса Христа” 
[28]. Дослідниця також вказує, що мотив дре-
ва Ієсеєва у той час був сакральною основою 
генеалогічних тем, які “репрезентували спад-
ковий аристократизм своїх замовників” [29].

Висновки. Підсумовуючи, можна відзначи-
ти, що іконографічний склад іконостаса, ви-
конаний на кошт індивідуального замовника, 
формувався з урахуванням введення у нього 
образів, які відображали сотеріологічні спо-
дівання ктитора та зображення, які вводилися 
для його глорифікації. Іконографічна програ-
ма, сформована під впливом сотеріологічного 
аспекту, являла собою окремий випадок зміни 
програмного складу іконостаса і не знайшла 
розвитку в подальшому, як загальноприйнята 
норма. Формування новітніх іконографічних 
програм іконостасів, які отримують розпо-
всюдження разом з канонічними варіантами 
іконографії, пов’язано зі змінами, внесеними 
у програмний склад іконостаса, які виникали 
завдяки втіленню ідеї прославлення ктитора. 
Сформовані у такий спосіб нові іконографіч-
ні програми, в подальшому втрачають зв’язок 
з первинною ідеєю глорифікації певної осо-
би і перетворюються на самостійний варіант 
іконографії іконостаса або приймаються як 
універсальна схема для глорифікації, яку ви-
користовують інші замовники.
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РІЗНОМАНІТТЯ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ  
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто проблеми формування 
здорового способу життя в умовах глобальних кліма-
тичних змін сучасності. Автор доходить висновку, що 
здоровий спосіб життя може бути сформовано шля-
хом розвитку принципу різноманіття як основи дієти 
харчування та формування на цій основі ринку продо-
вольства.
Ключові слова: стереотипи культури харчування, здо-
ровий спосіб життя, глобальні кліматичні зміни, прин-
цип різноманіття, ринок продовольства.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы форми-
рования здорового образа жизни в условиях глобальных 
климатических изменений современности. Автор прихо-
дит к выводу, что здоровый образ жизни может быть 
сформирован путем развития принципа разнообразия 

как основы диеты питания и формирования на этой ос-
нове рынка продовольствия.
Ключевые  слова: стереотипы культуры питания, 
здоровый образ жизни, глобальные климатические  
изменения, принципа разнообразия, рынок продоволь-
ствия.

Summary. In the article the problems of the formation of the 
healthy means of life under the conditions for global climat-
ic changes in the present are examined. The author comes to 
the conclusion that the healthy means of life can be formed 
by the development of the principle of variety as the bases 
of the diet of nourishment and formation on this basis of the 
market for foodstuffs.
Key words: stereotypes of culture nutrition, healthy lifestyles, 
global climate change, biodiversity, food market.

Геокліматичні зміни останньої чверті ХХ —  
початку ХХI ст. актуалізували безліч проблем, 
які усвідомлюються в різних сферах пізнан-
ня. В межах різних наукових дисциплін по-
ширюється розуміння того, що лише на засаді 
єдиного підходу можуть бути вирішені такі 
проблеми, як збереження біорізноманітності, 
екологічна безпека, продовольча безпека, фор-
мування здорового способу життя. Засадою 
економічного розв’язання зазначеної пробле-
матики є розвиток цивілізованих відносин 
на ринку, орієнтація виробництва на ресур-
созберігальні технології (насамперед палива 
та води), створення робочих місць. Засадою 
політичного розв’язання є розвиток політич-
ного середовища, заснованого на загальному 
консенсусі й довірі, забезпечення гарантій за-
гального миру. 

Водночас стає дедалі зрозуміліше, що 
лише економічних і політичних передумов 
недостатньо: зазначені проблеми неможливо 
розв’язати без формування нової системи цін-
ностей, нової етики поведінки людини. Так, 
наприкінці 2008 р. Європейська Група з пи-

тань етики (EGE) зустрілася з Комісаром ЄС 
з сільського господарства та сільського роз-
витку Маріан Фішер Бойль для того, щоб пе-
редати сформульовані Групою рекомендації з 
оцінки етичних наслідків сучасного розвитку 
в аграрних технологіях [3].

Як повідомляє інформаційний центр Єв-
ропейської комісії, за дорученням президента 
Європейської комісії Хосе Мануеля Баррозо, 
в грудні 2008 р. EGE дала оцінку етичних на-
слідків сучасного розвитку в аграрних тех-
нологіях з тим, щоб врахувати всі виклики й 
шанси сільського господарства в Євросоюзі. 
Група, зокрема, досліджувала аграрні техно-
логії й методи первинного виробництва рос-
линницької продукції.

Так, в оцінці EGE зазначається необхід-
ність стимулювання розвитку інновацій у 
сільському господарстві з метою задоволення 
продовольчих потреб зрослого в усьому світі 
населення. Також у документі наголошено, що 
сама лише технологія не зможе запропонувати 
остаточного вирішення питань, пов’язаних з 
викликами в сільському господарстві в Євро-
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союзі й в усьому світі [4.] Крім того, Група на-
голосила на необхідності інтегрованої позиції 
та підходу до аграрних технологій задля того, 
щоби в етичній оцінці наслідків нової техно-
логії враховували також аспекти виробництва, 
зберігання та розповсюдження. 

Така основна мета, як продовольча безпека, 
безпека продуктів харчування та тривалість 
використання (сталість) повинні бути при-
йняті як головні пріоритети і принципи, на які 
має рівнятися кожна технологія в сільському 
господарстві. 

Спираючись на ці етичні принципи, EGE 
дає також рекомендації з багатьох інших 
питань, зокрема, щодо перевірки загальної 
аграрної політики, оцінки наслідків впрова-
дження агротехнологій, права на харчуван-
ня, тривалості використання агротехнологій, 
безпеки продуктів харчування, біологічного 
різноманіття в сільському господарстві, за-
хисту ґрунтів і водойм, біопалива, генетично 
змінених рослин, сільськогосподарських до-
сліджень тощо. Зазначимо, що Європейська 
Група з питань етики (EGE) є незалежним, 
мультидисциплінарним органом з 15 екс-
пертів, які обрані Єврокомісією для надання 
оцінки етичних питань. 

Зростання чисельності народонаселення 
Землі, зміни в культурі та способах господа-
рювання, геокліматичні зміни — все це неми-
нуче веде до змін в організації способу життя 
окремої людини, до змін уявлень про те, що 
таке здоровий спосіб життя і якими можуть 
бути його засади. Зростання рівня складності 
проблем початку ХХІ ст. неминуче зумовлює 
необхідність пошуку нових способів їх піз-
нання, знайти які можливо, на нашу думку, 
лише на підставі зміни фундаментальних уяв-
лень про людину і формування середовища 
міжпредметних комунікацій, яке припускало 
б можливість діалогу між представниками 
різних дослідницьких практик про людину. 
Все це й зумовило актуальність проблема
тики, яку ми розглянемо в цій статті. 

Метою статті є розгляд різноманітності 
як принципу формування культури здорового 
способу життя, як основи об’єднання кількох 
дискурсивних просторів з тим, щоби осмисли-
ти означену вище проблематику на більш ви-

сокому, синтетичному рівні складності. Тому 
спочатку розглянуто глобальні умови форму-
вання здорового способу життя в наш час, на 
підставі чого в другій половині статті увагу 
приділяємо проблемі формування нових уяв-
лень про те, що таке здоровий спосіб життя в 
умовах сучасних суспільств і яка в ньому роль 
принципу різноманітності. 

Основний зміст. Глобальні умови форму-
вання здорового способу життя безпосереднім 
чином виражені в структурі агровиробництва, 
яке задає сьогодні фактично наявний набір ва-
ріантів споживання їжі населенням планети, 
зміст харчової дієти. У науковій літературі й 
повідомленнях ЗМІ розгорнулася дискусія 
про те, що сільське господарство в ХХI ст. має 
базуватися на нових фундаментальних прин-
ципах. Зокрема, дослідники зазначають, що 
нинішня система агровиробництва, створена 
в 40-х роках минулого століття, містить у собі 
“структурні вади”, що виражається, зокрема, 
в її величезних екологічних витратах. 

Загальним місцем у дискусіях стає думка, 
що потрібні нові підходи, які дали б змогу 
розв’язувати фундаментальні проблеми, такі, 
як збереження біорізноманіття, проблеми де-
фіциту енергії й води, поширення процесу 
урбанізації. Система отримання продоволь-
ства, створена в 40-х роках минулого століття,  
значною мірою досягла своїх історичних, гео-
кліматичних та екологічних меж, вона функ-
ціонує, породжуючи проблеми, які спричи-
няють низку викликів, з якими вона вже не в 
змозі впоратися без істотних суттєвих транс-
формацій. 

Які головні ознаки цієї системи? Вона вра-
ховувала піщані бурі в Америці, крах системи 
виробництва продовольства в Європі після за-
кінчення Другої світової війни і голод в Азії. 
Тоді було цілком зрозуміло, що наявна фун-
даментальна розбіжність між інтересами ви-
робників і потребами споживачів. Суттєвою 
рисою було також і те, що ця система була орі-
єнтована на середньостатистичного спожива-
ча: окремий індивід був у ній виключно ста-
тистичною абстрактною одиницею, поведінка 
якого не має істотного значення для функціо-
нування системи в цілому. Окремий інди-
від був критично малою величиною у складі 
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макросоціальної групи, що сама входила до 
складу суспільства як єдиного комплексу про-
цесів зі своїми динамікою та інерцією руху. За 
таких умов культурні зразки здорового спо-
собу життя виходили з нормативних вимог 
індустріального суспільства, організованого 
навколо раціоналізованого процесу виробни-
цтва. Однак на цьому питанні ми зупинимося 
трохи нижче. 

У післявоєнний період вчені й політики 
вважали, що валове зростання виробництва 
продуктів харчування зумовить зниження 
вартості їжі й автоматично поліпшить хар-
чування та здоров’я населення. Проте вже в 
70-х роках поширилися свідчення того, що 
здоров’я населення стає не зовсім таким, як 
передбачалося. Крім того, з’явився цілий блок 
питань, пов’язаних з екологією і соціокультур-
ними уявленнями про здоровий спосіб життя. 
Сьогодні, через 30 років, світ стикається з 
ще складнішою ситуацією. Темпи зростання 
виробництва продовольства на душу насе-
лення знижуються або навіть різко падають, 
а попереду вимальовуються нові проблеми, 
пов’язані з вибухоподібним зростанням чи-
сельності населення Землі. 

Керівник ФАО Жак Діуф на спеціальній 
сесії ФАО, яка відбулася в листопаді 2008 р. у 
Римі, закликав провести у 2009 р. зустріч сві-
тових лідерів для вироблення “нового світово-
го сільськогосподарського ладу” [5]. В межах  
впорядкування такого ладу, на його думку, слід 
було б знайти можливість створення фонду в 
розмірі 30 млрд. дол. на рік для остаточного 
викорінення голоду на планеті. Як зазначив 
керівник ФАО, всесвітній саміт з аграрних 
питань необхідний, оскільки через 60 років 
після створення цієї організації (ФАО) назріла 
необхідність вироблення нової системи забез-
печення продовольчої безпеки населення пла-
нети. Фактично, це визнання того, що наявні 
міжнародні механізми вичерпано і їх потрібно 
замінити. Тим самим опосередковано визнано 
також вичерпаною діяльність багатьох міжна-
родних інститутів і форумів, зокрема, раунду 
СОТ в Досі. 

“Члени Міжнародної Торгової Організації 
протягом п’яти років працювали по новому 
раунду, відомому як “Доха раунд”, названого 

так за назвою столиці Катару. Оскільки їм не 
вдалося закінчити роботу, вони зіткнулися з 
тим, що до 30 квітня настає кінцевий термін 
для досягнення консенсусу з торгової рефор-
ми в галузі сільського господарства. Якщо 
вони не встигнуть, завершення “Доха раунду” 
може бути відкладено на багато років, якщо 
не взагалі на невизначений термін. Виклик 
цей нелегкий. Доха є одним з найбільш ам-
бітних раундів, дотичних різних сфер: від ви-
робництва одягу і тарифів на комп’ютери до 
рибальства, субсидій та торгівлі послугами. 
Його учасники представляють 5,5 млрд осіб з 
6,5 млрд населення світу, що виробляють 97% 
з 13 трлн доларів світового експорту. Якщо 
на переговорах 1945 р. брало участь лише 23 
країни, переважно союзники в Другій Світо-
вій війні, то раунд в Досі зібрав 150 учасників. 
Від гігантського Китаю до крихітної Тонга, 
чиї 120 тис. населення заробляють 20 млн до-
ларів на рік від експорту коралів, маніоки й 
риби, від надбагатої Норвегії до посушливого 
Малі. І кожна з країн може заблокувати угоду, 
що робить досягнення успіху набагато склад-
нішим, ніж будь-коли раніше. Однак і вина-
города того варта — особливо з огляду на те, 
що головною метою раунду в Досі, єдиного 
серед післявоєнних торгових угод, є допомо-
га бідним” [6]. На думку Ж. Діуфа, слід від-
коригувати нинішню систему, яка не в змозі 
забезпечити продовольчу безпеку, порушує 
ринкові принципи в торгівлі за допомогою 
субсидування виробників, наявності митних 
і технічних бар’єрів в торгівлі, неадекватно-
го розподілу ресурсів та офіційної допомоги 
країнам, що розвиваються. 

Натомість пропонується почати пошук за-
сад нового механізму регулювання аграрних 
і продовольчих питань. Тоді фермерам всіх 
країн можна буде забезпечити гідні умови іс-
нування, а також забезпечити справжню про-
довольчу безпеку. Для перебудови аграрного 
сектора країн, що розвиваються, та забезпе-
чення підвищення продуктивності необхідно 
знайти кошти в розмірі 30 млрд доларів на рік. 
На думку керівника ФАО, така сума не може 
вважатися нерозумною, тим більше, що вона 
потрібна для порятунку від голоду. Діуф на-
гадав, що, коли вибухнула фінансова криза, 
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знадобилося всього кілька тижнів, щоб зібра-
ти кошти у 100 разів більше. Таким чином, це 
невелика сума, якщо порівнювати її з деякими 
витратами провідних західних країн у 2007 
році. У 2007 р. військові витрати членів ОЕСР, 
наприклад, досягли 1,340 трлн доларів, а ви-
трати на підтримку своїх аграріїв — 365 млрд 
доларів. Це 1 млрд доларів на день. 

На думку Діуфа, на саміті можна було б 
домовитися про створення “інтервенційного 
фонду за надзвичайних обставин”. Такий фонд 
допомагав би нарощувати виробництво про-
довольства в країнах, які значно залежать від 
імпорту продовольства. Егоїстичний підхід до 
торгівлі продовольством і використання про-
довольчих ресурсів неприпустимий. Прикла-
ди — голодні бунти в світі, використання для 
одержання етанолу дефіцитного зерна, зрос-
тання кількості голодуючих. Новий світовий 
сільськогосподарський порядок створювати 
необхідно. Для початку можна було б спробу-
вати об’єднати зусилля з розвитку аграрного 
сектору й торгівлі продовольством. На сьо-
годні цим займаються дві різні організації — 
ФАО і СОТ. СОТ обстоює інтереси тих, у кого 
є чим торгувати. Її не обходить те, що пере-
важній кількості світових держав просто нема 
чого запропонувати для торгівлі: багатьом на-
віть продовольство доводиться завозити. Тому 
СОТ не в змозі знайти справедливе рішення у 
справі торгівлі продовольством, тому “Раунд 
Дохи”, остаточні дати якого не раз переноси-
лися, ніяк не вдається довести до кінця. 

Тим часом ціни на продукти харчування 
у світі найближчим часом зростуть в півтора 
рази, а їх виробництво може скоротитися на 
чверть до 2050 р. через зміну клімату, змен-
шення площі родючих земель, зневоднення 
та забруднення. Про це говориться в доповіді 
Програми ООН з навколишнього середовища 
(ЮНЕП) [7]. Зокрема, ЮНЕП прогнозує зрос-
тання цін на продукти на 30–50% у найближ-
чих десятиліттях при зростанні населення до 
9 млрд з нинішніх 7 млрд. “Потрібно змінюва-
ти не тільки способи виробництва продуктів 
харчування, а й методи їх розподілу, продажу 
та споживання, — сказав виконавчий дирек-
тор ЮНЕП Яким Штайнер. — Необхідно під-
вищити врожайність, співпрацюючи з приро-

дою, а не борючись з нею” [8]. Зараз більше 
половини всіх продуктів по всьому світу втра-
чається, викидається або псується, — зазначив 
він, виступаючи на прес-конференції в Кенії 
під час наради ООН з проблем навколишньо-
го середовища. ЮНЕП пропонує регулювати 
ціни на сировину і збільшувати запаси зерно-
вих для боротьби з перепадами цін, а також 
створити недоторканний запас для регіонів, в 
яких ризик голоду найвищий. 

Більше третини світового урожаю зерно-
вих витрачають на корм худобі, і ця частка 
може вирости до 50% до 2050 р, — йдеться 
в доповіді. Як екологічно чисту альтернативу 
ЮНЕП пропонує використовувати перероб-
лені харчові відходи. “Перед нашою плане-
тою стоїть дуже серйозна проблема, — ска-
зав Штайнер. — Її не вирішити методами  
XX ст., такими як використання добрив і пес-
тицидів” [9]. 

2008 р. кількість голодуючих становила не 
менш 963 млн чоловік і за один рік збільшила-
ся на 40 млн. Головною причиною є зростан-
ня цін на продовольство. Нинішня фінансова 
криза може посилити цю тенденцію. Такі ви-
сновки спеціальної доповіді ФАО щодо стану 
в галузі продовольчої безпеки в світі в 2008 р. 

Як зазначає заступник генерального дирек-
тора ФАО Хафез Ганем [10], для мільйонів 
жителів країн, що розвиваються, залишається 
недосяжною мрією можливість отримувати 
щодня хоча б мінімальну кількість їжі, що до-
помогло б вести активний і здоровий спосіб 
життя. Суворою реальністю для населення 
багатьох країн залишається відсутність землі, 
неможливість отримання кредиту та роботи за 
умов високих цін на продовольство. 

За таких обставин актуалізуються вже не 
тільки організаційні, а й соціально-етичні 
аспекти виробництва продуктів харчування, 
йдеться про необхідність зміни фундамен-
тальних принципів продовольчої політики з 
огляду на наростання геокліматичних змін. 

Проблема зміни клімату на планеті завжди 
привертає підвищену увагу, фіксується дедалі 
більше незвичайних і непоясненних фактів, 
які потребують свого осмислення та інтер-
претації. Значного резонансу на початку ни-
нішнього року набула стаття в авторитетному 



165

ВІКТОР  ЩЕРБИНА.  РІЗНОМАНІТТЯ  ЯК  КУЛЬТУРНИЙ  ПРИНЦИП  ФОРМУВАННЯ  ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ

американському виданні — журналі “Саєнс”, 
де викладено результати проведеного амери-
канськими вченими аналізу щодо впливу клі-
мату на господарську діяльність в ХХI ст. 

Автори дослідження — Давид Баттісті з 
Університету Вашингтона (керівник проекту) 
та Розамонд Нейлор зі Стенфордського уні-
верситету в Каліфорнії [11].

Висновки, прямо скажемо, невтішні. Ре-
кордні (тобто екстремальні) температури мо-
жуть стати в Європі нормою, очікується не-
стача продовольства, а в тропіках сільське 
господарство взагалі може виявитися не-
можливим — до того ж протягом нинішньо-
го століття. Багато дослідників переконані, 
що з імовірністю 90% можна стверджувати, 
що до кінця сторіччя найнижчі температури 
в тропіках під час сезону достигання будуть 
вищими, ніж максимальні температурні піки, 
зафіксовані між 1900 і 2006 роками. У більш 
помірних районах планети, зокрема, в Європі, 
до 2100 р. колишні екстремальні температури 
можуть стати нормою. 

Учені поєднали результати моделювання, 
виконані міждержавною комісією зі зміни 
клімату, з фактичними даними щодо впливу 
спекотних періодів останніх років на сільське 
господарство. Висновок — нестача продо-
вольства в перспективі може стати нормою. 
Половина людства може віч-на-віч опинитися 
перед проблемою нестачі продуктів харчуван-
ня. Урожай основних продовольчих культур, 
таких як рис і кукурудза, може скоротитися 
на 20–40% внаслідок зростання температур у 
тропіках. Підвищення температури збільшить 
ризик посух в інших регіонах, і це також при-
зведе до падіння сільськогосподарського ви-
робництва. Найгірша продовольча ситуація 
буде складатися в найбільш густонаселеному 
районі тропічного поясу, де вже зараз наявні 
негаразди з продовольством через зростання 
чисельності населення. 

Вплив зростання температур на сільсько-
господарське виробництво в реальності буде 
ще потужнішим, зазначається в дослідженні, 
оскільки треба враховувати і брак води, який 
обов’язково проявиться через потепління. Ось 
чому треба готуватися до наслідків зміни клі-
мату всерйоз і надовго. Раніше проблеми ви-

никали конкретного року, і можна було щось 
завжди терміново зробити. Наприклад, можна 
було знайти продовольство в іншому місці. У 
перспективі такого не буде, а для створення 
сортів культур, стійких до високих темпера-
тур, будуть потрібні десятиліття. Тому роз-
виток принципу біорізноманіття, перехід до 
більш широкого асортименту культивованих 
рослин, що вживаються в їжу, може стати іс-
тотним чинником у формуванні нової систе-
ми агровиробництва, яка змогла б вирішити  
проблему продовольчої безпеки в регіонах, 
що найбільше постраждають від геокліма-
тичних змін.

Біологічне різноманіття — варіабельність 
живих організмів з усіх джерел, зокрема, на-
земних, морських та інших водних екосистем 
і екологічних комплексів, частиною яких вони 
є. Біологічне різноманіття охоплює різноманіт-
ність у рамках виду, між видами і різноманіт-
тя екосистем. Оскільки до 2050 р. населення 
Землі може досягти 9 млрд людей, політики й 
учені повинні вирішити фундаментальне зав-
дання: як забезпечити функціонування продо-
вольчої системи з одночасним збереженням 
біологічного різноманіття й без знищення 
планети. У літературі та ЗМІ можна зустрі-
ти висловлювання фахівців з продовольства, 
які підтримують заклики одержувати врожаї 
на меншій кількості землі й виробити нову 
культуру споживання їжі. Один з активістів 
нового підходу до культури споживання їжі, 
англієць Раймонд Бланк, обурений тим, що 
донедавна 30% продовольства не з’являлося 
на полицях магазинів тільки через зовнішній  
вигляд [12]: або не той колір, або не зовсім 
правильна форма. Переважно, це стосується 
овочів і фруктів. Тільки наприкінці 2008 р. в 
ЄС скасували деякі обмеження з цього приво-
ду, і фрукти “неправильної” форми дозволили 
виставляти на продаж. 

Тим часом продовольства для забезпечен-
ня сьогоднішньої структури харчування не 
вистачає, й у цьому столітті доведеться виро-
бити нову дієту харчування, більш стійку і в 
певному сенсі економнішу, щоб можна було 
прогодувати більше людей з використанням 
меншої кількості культивованих земель. Ре-
сурси для цього є — відомі 10 тис. рослин, при-
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датних для споживання, в той час, як основу 
дієти харчування сучасного людства станов-
лять лише кілька десятків з них. Розширення 
асортименту культивованих харчових рослин, 
по-перше, зменшить біологічний тиск на еко-
логічну систему планети та, по-друге, зробить 
основу харчування людства більш стійкою — 
оскільки різні рослини мають різну стійкість 
щодо кліматичних чинників. Своєю чергою, 
структура агровиробництва в наш час визна-
чається структурами ринків, динаміка яких 
залежить від масового попиту на звичні про-
дукти харчування. Не змінивши взірці масо-
вого харчування, неможливо створити масо-
вий попит, який урізноманітнить культури, що 
вирощуються в агросекторі. Отже, для вирі-
шення подібних завдань необхідно виробити 
нове бачення культури здорового споживання 
та соціальної ситуації, яка багато в чому зу-
мовлює сьогоднішні проблеми. 

Панівні уявлення про те, що таке здоровий 
спосіб життя, якою повинна бути відповідна 
дієта, є засадничими у структурі агрогоспо-
дарювання, базовими умовами для розвитку 
сфери сільського господарства в умовах гео-
кліматичних змін сучасності. На нашу дум-
ку, нова дієта харчування потребує відходу 
від принципу раціональної одноманітності, 
що сформувався та став домінувати в умовах 
формування культури доби Модерну. Нова 
культура харчування має бути заснованою на 
принципі різноманітності, передовсім через 
те, що людські спільноти перестають бути 
гомогенними утвореннями, в яких індивіди 
мають стандартні, визначені їх соціально-
груповою визначеністю, риси. 

Інакше кажучи, новітні умови буття люд-
ства потребують відходу від культури харчу-
вання, виробленої в умовах індустріального 
ладу, який передбачає досить жорстку стан-
дартизацію моделей харчування і уявлень про 
здоровий спосіб життя. Стандарти масовізо-
ваних культурних взірців праці й війни зада-
вали норми вимог до окремого індивіда сус-
пільством і формували систему культурних 
уявлень про саму необхідність здорового спо-
собу життя назагал, так і про конкретні пара-
метри, яким повинен був відповідати окремий 
індивід. 

Наш час характеризується стрімкою інди-
відуалізацією — відбувається перетворення 
людської ідентичності з такої, що є визначе-
ною сталим соціоприродним середовищем, на 
таку, що має постійно знаходитися у постійно 
мінливих динамічних умовах комунікативно-
го середовища. 

Індивідуальний спосіб культурного буття, 
який був “надаваний” індивіду, перетворився 
на такий, що його треба “знайти”, за умови 
покладання на окремих людей відповідаль-
ності за наслідки та побічні ефекти їх дій на 
підставі таких ідентичностей. Люди в сучас-
них суспільствах більше не народжуються із 
своєю індивідуальністю: вони змушені весь 
час ставати “кимось”, конструювати свою 
ідентичність, виробляти своє місце в швидко 
змінюваному середовищі, де домінує різно-
манітність, а стандартизовані моделі життя 
є скоріше винятком, ніж нормою поведінки 
окремого індивіда. 

Сучасність замінює гетерономне визна-
чення соціального становища індивіда його 
обов’язковим самовизначенням. Товариства 
раннього Модерну “висмикували” індивіда 
із спільноти, щоб знову його “включати” в 
них — соціальні стани як місця успадкованої 
ідентичності були замінені класами, членство 
в яких було метою, яку досягали або підтри-
мували власними зусиллями. 

“Бути не гіршим за інших”, орієнтувати-
ся на культурні типові зразки, дотримуван-
ня культурної норми — все це було засобом 
компенсації своєї індивідуальної слабкості 
шляхом утворення щільних соціальних груп. 
Індивід жив в умовах наявності стійких ніш 
існування, які він міг займати, забезпечуючи 
собі стабільність. 

Товариства розвиненого, або “високого 
модерну” не пропонують індивіду таких ніш,  
стабільність у них постійно руйнується. 
Нормою в таких суспільствах є те, що інди-
від живе в умовах постійної невизначеності, 
відсутності перспективи відновлення власної 
ідентичності. Індивідуальна свобода вибору 
стає тут не досягненням, а долею, можливість 
уникнути індивідуалізації не передбачена. 

Як точно і гостро висловився автор теорії 
“суспільства ризику” Ульріх Бек, “те, як живе 
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людина, стає біографічним вирішенням сис-
темних суперечностей” [2, 67]. Ризики і про-
тиріччя і дедалі генеруються суспільствами, 
які не пропонують засобів для їх вирішення: 
індивідуалізовані лише обов’язки й необхід-
ність виконувати їх. 

Така соціальна ситуація позначається на 
уявленнях про здоровий спосіб життя. Як 
стверджує інший відомий британський со-
ціолог Зіґмунт Бауман, сучасне суспільство 
“використовує переважно споживчі, а не про-
дуктивні здібності своїх членів” [1, 84]. У 
“суспільстві споживання” домінантною соці-
альною роллю, яка інституційно накидається 
індивіду, є роль споживача. Життя, організо-
ване навколо ролі виробника, має тенденцію 
бути нормативно регульованим, у ній є пев-
ний мінімум потреб і властивостей тіла, необ-
хідний індивіду для того, щоб брати участь у 
процесі спільного суспільного виробництва. 

Життя, організоване навколо споживан-
ня, має обходитися без норм, воно змушене 
дати раду спокусам, мінливим бажанням, які 
повсякчас виникають, а не зовнішнім норма-
тивним вимогам. Жодні “компетентні всі” не є 
точкою відліку для власного успішного життя 
будь-якого індивіда з сучасних суспільств. За 
такої ситуації, оскільки немає норм, що транс-
формують певні бажання в певні потреби, що 
робить незаконними інші бажання як “помил-
кові потреби”, немає орієнтиру, за яким можна 
було б визначити стандарт відповідності інди-
віда, оцінити ту чи ту форму його активності. 
Тому головним питанням здорового способу 
життя стає не відповідність сталій визначеній 
нормі (номотетичному образу “здорової” лю-
дини — тобто здатної виконувати нормативи 
спортивних розрядів, ГПО, військові норма-
тиви тощо), а новий вимір — адекватність, 
стан “цілковитої готовності” або володіння 
здатністю використовувати можливості, що 
виникають, розвивати нові бажання для оцін-
ки нових, раніше невідомих й несподіваних 
спокус “отримають” більше, ніж раніше. Ви-
мога пластичності тілесних кондицій індивіда 
стає головною, а не допоміжною функцією. 
Раніше пластичність фізичних властивостей 
людини розглядалася лише як засіб досягнен-
ня стандартних властивостей, відкидання да-

ної від природи індивідуальної відмінності. 
Якщо суспільство виробників як стандарт, 

якому повинні відповідати його члени, за-
дає здоров’я як сукупність стандартних фі-
зичних властивостей “пересічного індивіда”, 
суспільство споживачів задає ідеал фізичної 
підготовленості конкретної людини, що пе-
ребуває в конкретних, персонально їй при-
таманних, життєвих умовах. Відповідними 
стають нормативно-ціннісні засади ставлення 
людини до створення власних фізичних кон-
дицій — відхід від масової фізичної культури 
до індивідуалізованих практик фітнесу та пе-
рехід до індивідуалізованих дієт харчування. 
Результатом такого переходу має бути нова 
культура здорового способу життя, заснована 
на принципі різноманіття.

Ці два терміни — “здоров’я” і “фізична 
підготовленість” — за культурною інерцією 
часто використовують як синоніми, оскільки 
вони пов’язані з доглядом за тілом, зі станом, 
якого людина бажає досягти для свого тіла, і 
режимом, якого власник тіла повинен дотри-
муватися для задоволення цього бажання.

Однак розглядати ці два терміни як сино-
німи в сучасних умовах було б помилкою — 
і не просто через добре відомий факт, що не 
всі режими підтримки фізичної форми є за-
довільним для здоров’я і те, що допомагає за-
лишатися здоровим, не обов’язково зробить 
людину фізично підготовленою. Здоров’я і 
фізична підготовленість належать до різних 
дискурсів і апелюють до систем інтересів, які 
дедалі більше розрізняються, до різних спосо-
бів життя. 

Здоров’я, як і всі інші нормативні понят-
тя, окреслює межу між анормальним і ненор-
мальним. Здоров’я може бути більш-менш 
точно описано і точно оцінено в приписах 
медицини як соціального інституту. Воно від-
повідає тілесним і психічним вимогам, необ-
хідним для виконання певної соціальної ролі 
в стабільних умовах конкретного суспільства 
як стійкої системи. 

Стан фізичної підготовленості, навпаки, 
не є стійким, оскільки фізична підготовле-
ність стосується готовності приймати неор-
динарне, нове, що не належить до стандарту.  
На відміну від здоров’я, фізична підготовле-
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ність — процес, який не має природного під-
сумку, оскільки орієнтований на наявність у 
потоці постійних змін, на вміння отримувати 
задоволення з нових ситуацій. 

Спосіб життя, орієнтований на досягнення 
фізичної підготовленості, таким чином, пе-
редбачає відсутність будь-якої встановленої 
нормативної моделі харчування. Більше того, 
дієту повинен встановлювати для себе інди-
від, орієнтований на мінливу, завжди різну 
конкретну життєву ситуацію.

З цього погляду суспільні умови повинні 
надавати якнайширший вибір можливостей 
формувати персональну дієту, тому різнома-
нітність харчової основи є корінною власти-
вістю середовища існування людини — се-
редовища, з елементів якого кожен окремий 
індивід змушений конструювати свій власний, 
індивідуальний здоровий спосіб життя внаслі-
док розглянутої вище специфіки, притаманної 
суспільствам високого модерну. 

Висновки.  Різноманітність є, отже, тим 
принципом, навколо якого може організовува-
тися здоровий спосіб життя в умовах сучас-
них суспільств. На місце типологізованих дієт 
приходять індивідуальні навички формування 
здорового харчування, що потребує виникнен-
ня відповідної культурної основи. Нова дієта 
харчування передбачає вироблення в кожної 
людини здатності формувати той набір про-
дуктів, який є для неї персонально необхід-
ним в кожний момент життя. Подібно до того, 
як ми сьогодні самостійно формуємо своє ін-
формаційне “меню”, ми будемо усвідомлено 

формувати й меню харчування, орієнтоване 
на персоніфікований профіль своїх потреб, а 
не керуватися вибором з досить обмежених 
(ще й насильницьки накинутих рекламою) 
стандартних наборів продуктів. Перехід до 
цього стану споживання потребує суттєвих 
змін і в культурі харчування індивіда, і в орга-
нізації соціокультурного середовища, в якому 
він живе і де формуються його потреби. Ви-
робництво, переробка та торгівля продуктами 
харчування стають дедалі більше орієнтова-
ними не на групу, а на індивіда. Найважливі-
шого значення в цьому випадку набуватиме 
система уявлень про правильне харчування, 
що склалася в населення і слугує підставою 
для ринку, що формує попит на вирощування 
культур в сільському господарстві. На місце 
домінантного в сільськогосподарському ви-
робництві набору культур, які витісняють 
інші культури, порушуючи екологічну рівно-
вагу, повинен бути поставлений принцип біо-
логічного різноманіття — тоді набір варіацій 
дієт населення зросте і формування здорово-
го способу життя в умовах сучасності доби 
ХХІ ст. отримає адекватні передумови. 

Подальші  дослідження розглянутої про-
блематики припускають дослідження культур 
харчування різних народів у зв’язку з форма-
ми їх соціальної організації. Використовуючи 
цей своєрідний “генетичний код” вироблених 
людством форм життя, ми зможемо сформу-
вати корпус знання, необхідний для розвитку 
індивідуалізованих дієт харчування нового 
типу. 
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Нинішній стан і тенденції, що окресли-
лись у сучасній вітчизняній культурі взагалі 
та художній культурі зокрема, не можуть не 
непокоїти. За винятком хіба що розважальних 
жанрів, особливо різноманітних шоу-програм 
тощо, на всіх інших напрямах художньо-
го виробництва відчутно помітну депресію. 
Українського кіно майже не видно, театри, 
оркестри, хори забули про гастролі по країні, 
художня література скніє у мікроскопічних 
тиражах, випускники музичних вишів масово 
виїжджають в інші країни, музичні школи, які 
не закрились, суттєво втратили контингент, 
в училищах культури і мистецтв майже нема 
конкурсів, сільські клуби, та й багато міських, 
припинили існувати.

Постає природне питання: чому? Або — 
що? Що заважає успішному розвою культури 
і, зокрема, мистецтва нації, що майже два де-
сятиріччя як здобула незалежність? 

Відповідаючи на це запитання, більшість з 
тих, кому автор цих рядків його ставив, пояс-
нювали таку ситуацію нестачею коштів. Хоча 
з кожним роком дедалі більше людей розумі-
ють, що справа не тільки в коштах. І дійсно не 
в коштах. Принаймні, не тільки й не стільки в 
них. То у чому ж?

Проблема такого ганебного стану сучасної  
вітчизняної культури має кілька компонен-
тів: політичний, економічний, психологічний  

(ментальний) і нарешті теоретико-культуро-
логічний. Жодним чином не применшуючи 
значення трьох перших компонентів, навпаки, 
усвідомлюючи їх надзвичайну важливість і 
навіть, у практичному сенсі, першорядність, 
зазначимо, одначе, що, так би мовити, гносео-
логічне коріння цієї проблеми значною мірою 
знаходиться в царині саме останнього з них — 
теоретико-культурологічного. 

Саме відсутність чіткої, добре опрацьова-
ної, переконливої теорії художньої культури, 
яка була б сприйнята та засвоєна всіма учас-
никами художньо-культурного процесу (а це, 
по суті, все суспільство) суттєво заважає роз-
вою національного мистецтва, виконанню ним  
своїх соціально-культурних функцій.

Головна проблема сучасної вітчизняної 
художньої культури полягає у відсутності на-
лежної системності у її функціонуванні. Ця 
проблема доволі традиційна. 

Вона певною мірою мала місце й у радян-
ські часи, про що свого часу ми також писа-
ли [4, 112–147]. Про дореволюційні роки годі 
й говорити. Але з найбільшою гостротою ця 
проблема відчувається саме тепер, коли від-
бувається процес формування сучасної нації 
й мистецтво має брати в цьому найактивні-
шу участь, але цього не спостерігається, і не 
останньою чергою через відсутність належ-
ного теоретичного осмислення змісту, завдань 
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і механізмів функціонування художньої куль-
тури як системи.

До сьогодні у свідомості більшості куль-
турницького загалу, й навіть серед теоретиків, 
немає чіткого розуміння відмінності у змісті 
понять “мистецтво” та “художня культура”. 
У багатьох підручниках чи посібниках з есте-
тики, культурології, теорії та історії культури 
поняття “художня культура” теоретично не 
визначається і на його позначення викорис-
товується як синонім поняття “мистецтво”; 
зміст програми курсу художньої культури, 
який почали викладати у школах, по суті ста-
новить висвітлення головних подій в історії 
мистецтва. І не дивно, що навіть ті випускни-
ки українських вишів, які вступають до аспі-
рантури на спеціальність “Теорія та історія 
культури”, почуваються доволі невпевнено в 
цьому питанні.

Але ж уже в 70–80-х роках минулого сто-
ліття у працях таких знаних дослідників, як 
Ю. Б. Борев, М. В. Гончаренко, А. Т. Гордієнко,  
М. С. Каган, Л. Н. Коган, В. А. Конєв, Ю. А. Лу-
кін, В. І. Мазепа, В. Ф. Передерій, В. В. Селіва-
нов, К. П. Шудря та інших, висловлено думку, 
що сутність мистецтва, механізми його соці-
ального функціонування неможливо зрозумі-
ти поза системним його зв’язком з тими еле-
ментами культури, які закономірно пов’язані 
з художньою діяльністю й у своїй цілісності 
утворюють особливий пласт, особливу форму 
культури — художню культуру. Вже тоді в нау-
ковій літературі лунали заклики до системно-
го осмислення явища художньої культури, й 
на цьому шляху було навіть зроблено перший 
крок: у загальних рисах виявлено, говорячи 
мовою теорії систем, “виокремлений набір 
елементів” [1, 43], тобто окреслено коло про-
цесів та явищ, які, на думку фахівців, охоплює 
поняття “художня культура”, а саме: процеси 
створення, розповсюдження та освоєння тво-
рів мистецтва, усі відносини людей, пов’я- 
заних з художньою діяльністю суспільства.

Крок цей безумовно потрібний і важли-
вий. Він є необхідною умовою будь-якого сис-
темного дослідження. Але його евристичний 
потенціал є невисоким і недостатнім. Він, 
зокрема, не дає змогу сформулювати якіс-
ну, функціонально-сутнісну характеристику 

системи. Не випадково, що пропоновані нині 
визначення художньої культури до сьогодні є 
переліком елементів. 

От приклад, узятий з українського інтернет-
сайту. “Художня культура — це складне, ба-
гатошарове утворення, яке об’єднує всі види 
мистецтва, сам процес художньої творчос-
ті, його результати і систему заходів щодо 
створення, збереження та розповсюдження 
художніх цінностей, виховання творчих ка-
дрів і глядацької аудиторії”. Визначення це не 
можна назвати системним, бо в ньому немає 
стрижня, немає напряму дії. Це схоже на те, 
як Михайло Задорнов жартує про російський 
народ: енергії багато, але вектора немає. Так і 
в наших визначеннях художньої культури —  
немає вектора. А точніше, якщо говорити мо-
вою теорії систем, в ньому не визначено чин-
ник системності.

Теоретичне визначення системоутворю-
вального чинника досліджуваної системи є 
необхідною умовою усвідомлення сутності та 
специфіки системи, так само і забезпечення 
на практиці дієвості цього чинника є необхід-
ною умовою функціональності системи. На 
це неодноразово вказували піонери запрова-
дження системного підходу, зазначаючи, що 
пошук і формулювання системоутворюваль-
них чинників є “обов’язковою тезою для усіх 
видів і напрямів системного підходу” [2, 59], 
оскільки йдеться тут “…про механізми, котрі 
забезпечують збереження якісної специфіки 
систем, їх функціонування і розвиток” [3, 59].

Повернімося тепер до реалій сьогодення. 
Який чинник забезпечує нині збереження 
якісної специфіки, функціонування та розви-
ток вітчизняної художньої культури? Важко 
сказати, чи не так? Хтось, можливо, висловить 
припущення: а чи не міністерство культури 
(нині ще й туризму)? Та де там. Міністерство 
нині навіть адміністративно не контролює 
більшості об’єктів, що за своїми функціями 
належать до інфраструктури художньої куль-
тури. Та й не може бути чинником систем-
ності однієї з форм соціальної культури якась 
окрема, навіть дуже поважна організація. Та-
ким чинником може бути тільки певний век-
тор, спрямування, надзавдання, а точніше —  
призначення.
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Тільки свідоме, щире й навіть ентузіастич-
не усвідомлення всіма учасниками художньо-
го процесу (і передовсім тими, хто працює в 
інфраструктурі художньої культури) цього 
призначення як високої місії, усвідомлення 
своєї роботи як служіння (пригадаємо, що ак-
тори дореволюційного театру називали свою 
роботу “службою”) цьому призначенню ро-
бить систему художньої культури, як і будь-
яку систему, по-справжньому ефективною.

Якому ж призначенню слугує сьогодні віт-
чизняне мистецтво й загалом художня культу-
ра? І якому призначенню вони назагал пови-
нні слугувати?

Питання ці не прості, особливо — друге. 
Адже впродовж історії свого існування мис-
тецтво обслуговувало різні інтереси, через 
що його функціональний спектр видається 
таким строкатим, різнобарвним, що підвести 
усі ці різноманітні цілепокладання під якийсь 
спільний знаменник видається практично не-
можливим. Але це тільки на перший погляд. 
Докладний аналіз історії мистецтва засвід-
чує, що, попри разні впливи (політичні, еко-
номічні, релігійні, соціально-психологічні), 
мистецтво, у своїх найвищих виявах, завжди 
слугувало одній справі — справі культуро-
творення. 

Тут, щоправда, ми знову постаємо перед 
теоретичною проблемою: як розуміти понят-
тя “культура”. І, щоб укластися у формат, за-
лишаючи до іншого разу всі дискусії й власну 
аргументацію, відразу зазначимо, що в контек-
сті нашого викладу під культурою розуміємо 
вироблений і засвоєний людиною, певною люд-
ською спільнотою спосіб життєдіяльності, 
взагалі спосіб життя: спосіб добування, при-
готування і споживання їжі, спосіб вироб-
ництва взагалі, спосіб суспільної організації, 
спосіб сприйняття людиною світу, ставлен-
ня до іншої людини, до самої себе. 

Усі ці “способи” не були дані людині від-
разу. Їх треба було випрацьовувати тривалою 
і наполегливою працею, яку й на сьогодні не 
закінчено. Задля вироблення цих “способів”, 
тобто для вироблення культури, людство ство-
рило такі форми культуротворчої діяльності, 
як міфологія, філософія (теософія), техноло-
гія, наука, мистецтво.

Отже, мистецтво є формою культуротво-
рення. І кращі досягнення мистецтва, досяг-
нення, визнані світом, що стали художньою 
класикою, повною мірою відповідають саме 
цьому призначенню — творенню культури, 
тобто творенню досконаліших способів сус-
пільного життя, способів міжлюдських сто-
сунків і відносин. Адже мистецтво виявляє 
себе не тільки як людинознавство, про що пи-
сав Максим Горький, воно є також людинот-
воренням, творенням людини як культурної 
істоти.

Повертаючись до першого питання (про 
призначення сучасного мистецтва й художньої 
культури загалом), слід зазначити, що україн-
ське мистецтво, українська література, як до-
революційних часів, так і пореволюційних, 
тобто радянських, також відповідали цьому 
високому призначенню, і навіть більше — 
вони формували національно-культурну сві-
домість, національно-культурну ідентичність 
українського народу. Такі величні постаті, як 
Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван 
Франко, Леся Українка до революції, а також 
великий загін літераторів і митців радянсько-
го періоду, попри всілякі суперечності, попри 
захоплення лівацькими ідеями та страждання 
від наслідків реалізації цих ідей, закладали-
таки культурний підмурок нації, державного 
народу.

Утім, на радянському періоді слід зупи-
нитися окремо, оскільки саме там коріння й 
сьогоднішніх проблем в українській художній 
культурі.

Радянська модель системи художньої куль-
тури — феноменальне явище. За багатьма 
параметрами вона була свого часу найпере-
довішою в світі. Так, було створено безпе-
речно найкращу у світі систему художньої 
освіти, тобто систему підготовки професій-
них мистецьких кадрів, розгалужену мережу 
клубних культурно-освітніх закладів, чітко 
працювала система художнього виробництва 
й система художньо-культурних комунікацій. 
Одне слово, була створена вся необхідна інф-
раструктура, яка мала забезпечувати ефек-
тивне виконання мистецтвом свого суспіль-
ного призначення. Однак суперечливість цієї 
системи полягала в тому, що створювалась 
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вона не задля служіння якомусь абстрактно-
гуманістичному культуротворенню, а задля 
ідеологічного обслуговування тогочасного 
політичного режиму, що зумовлювало нерід-
ко значні суперечності щодо справжнього за-
вдання мистецтва, створювало чималі трудно-
щі на шляху щирих і чесних творів мистецтва 
до читача, глядача, слухача, тобто до народу. 
Державна машина намагалась загнати мис-
тецтво у прокрустове ложе ідеології панівної 
партії, змушувала митців виконувати не куль-
туротворчі, а ідеологічні функції.

Та от парадокс. У межах радянського мис-
тецтва було створено чимало непересічних 
творів світового значення, які й понині не 
втратили своєї актуальності, збагатили скарб-
ницю світової класики. Відбулось це вочевидь 
тому, що в мистецькому середовищі, окрім, 
звичайно, халтурників і пристосуванців, було 
чимало чесних людей, вихованих на славних 
традиціях вітчизняної літератури й мистецтва 
XIX ст., в яких пошук правди, прагнення до 
високих ідеалів було нормою і зразком. І серед 
усіх інших учасників художньо-культурного 
процесу знаходились чесні люди, які сприя-
ли оприлюдненню цих творів, бо відчували 
їх непересічний культуротворчий потенціал. 
Інколи навіть генсеки ставали рятівниками 
тих чи тих заборонених творів. Тобто люди 
інтуїтивно відчували справжнє призначення 
мистецтва і художньої культури і як могли 
виправляли вади системи. Тому радянське 
мистецтво в кращих своїх проявах, попри іде-
ологічний тиск, значною мірою залишалось у 
межах культуротворчої парадигми.

Особливо це стосується розвитку націо-
нальних культур. Компартійне гасло “мисте-
цтво повинно бути соціалістичним змістом і 
національним формою” створювало для цього 
сприятливі культурні умови. Адже форма, як 
відомо, завжди змістовна. Тому за радянських 
часів у так званих радянських національних 
республіках було створено по-справжньому 
самобутні національно-культурні утворення, 
які заклали міцні підвалини для розбудови са-
мостійних модерних націй.

Як не дивно, за незалежності ситуація дещо 
змінилася й не на краще. Принаймні мистець-
кий корпус без патерналістської опіки держа-

ви, як отара, що залишилась без хазяїна, почав 
розбрідатись хто куди. 

Запропоновані частиною політикуму нові 
ідеологічні кліше сприймалися суспільством 
неоднозначно, та фінансувалось їх розгортан-
ня негусто, отже, в мистецтві та в усій систе-
мі художньої культури настав час звичайно-
го заробітчанства. До того ж різні інституції 
художньої культури почали заробляти кожна 
по-своєму, нерідко за рахунок одна одної. 
Система перестала слугувати меті, яка б це-
ментувала її, бо заробітчанство не може бути 
консолідаційним чинником в системі, що має 
слугувати творенню культури, воно (заробіт-
чанство) може тільки руйнувати таку систему, 
що й успішно відбувається. Коліщатка годин-
никового механізму крутяться самі собою, а 
годинник постійно показує той самий час — 
час стагнації.

А суспільство назагал це, схоже, не дуже 
й непокоїть. Його, видається, вже привчили, 
що, перефразовуючи напівзабутого класика, 
для нас найважливішим з мистецтв є шоу. 
Шоуїзація культурного життя стає тотальною, 
і суспільство з якоюсь дивною байдужістю 
спостерігає, не опирається тому, що його пе-
ретворюють на римський натовп часів Неро-
на, всі потреби якого формулювалися двома 
словами: хліба і видовищ. Утім, закони куль-
турного життя свідчать про те, що якщо гарно 
оброблене поле, яке ще нещодавно було заса-
джене культурними рослинами, хоча б рік не 
культивувати, воно заросте бур’яном. А бур’ян 
вже не в змозі усвідомити, що він не є культур-
ною рослиною, та це йому і байдуже. Зате він 
усвідомлює себе господарем на цьому полі, а 
поодинокі де-не-де вцілілі культурні рослини 
видаються йому дивними маргіналами, потре-
би яких (культурні потреби) необов’язково за-
довольняти.

Така ситуація нині на нашому культурному 
полі, й виправити її в нинішніх умовах над-
звичайно складно. Але робити це все одно 
потрібно, й відповідне теоретичне забезпе-
чення цієї справи є необхідною складовою 
цієї роботи — роботи, головною метою якої є 
повернення художній культурі її сенсу, її сис-
темоутворювального чинника, а саме — куль-
туротворчого призначення. 



173

ВІРА  КОВТУН.  ПЕРСПЕКТИВИ  СОЦІОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  ПАРКОВОЇ  СФЕРИ

Актуальність  дослідження зумовлено 
зростанням цінності вільного часу, а також 
ролі парків у організації соціально орієнтова-
ного відпочинку й дозвілля різних верств на-
селення. Парки є осередками реалізації дер-
жавної політики із задоволення, формування 
і розвитку культурних потреб та інтересів на-
селення в умовах навколишнього природного 
середовища. Завдяки цьому парк визначають 
як соціальний інститут суспільства, що вико-
нує специфічні суспільні функції, пов’язані з 
вихованням особистості у сфері паркового до-
звілля. Нові технології оптимізації паркового 

середовища мають на меті подальший розви-
ток паркової системи, переорієнтацію та вдо-
сконалення соціально-культурної діяльності 
паркових комплексів відповідно до змін у сус-
пільстві.

Проте за умов нестабільності соціально-
політичних процесів, економічних, демогра-
фічних і духовних криз роль парків значно 
зменшилась. Їхня мережа зазнала втрат, роз-
виток практично зупинився, соціологічні дос-
лідження в галузі паркобудівництва відстають  
від сучасних вимог. Усе це зумовлює потребу 
теоретичного осмислення зазначених проблем 

Таке теоретичне визначення системоут-
ворювального чинника художньої культури, 
своєю чергою, уможливлює по-справжньому 
динамічне, дієве, цілеспрямоване визначення 
національної художньої культури як системи 
функціональних механізмів і відповідних сус-
пільних інституцій, що покликані забезпечу-
вати нормальне функціонування мистецтва, 
здійснення ним свого соціального призначен-
ня — культуротворення. Щире ж усвідомлен-

ня змісту і спрямування запропонованого у 
цьому визначенні розуміння сутності худож-
ньої культури всіма учасниками художньо-
культурного процесу, а слідом за цим і вті-
лення такого розуміння в саму культурницьку 
практику, дають, на нашу думку, надію на 
вихід нашого культурно-мистецького життя 
з туману культурологічної невизначеності на 
шлях культурного пошуку, а отже, й культур-
ного поступу. 
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у межах соціології паркобудівництва як окре-
мого напряму соціології культури та, зокрема, 
акцентування уваги на визначенні перспектив 
соціологічних досліджень паркової сфери. 

Метою статті є визначити засади соціо-
логії паркобудівництв; уточнити та розширити 
ряд ключових понять, дотичних до соціоло-
гічних вимірів паркової сфери; сформулювати 
перспективи соціологічних досліджень парко-
вої сфери. 

Зважаючи на актуальність зазначеної проб-
леми, автор вважає за доцільне окреслити 
мету й основні завдання соціології паркобу-
дівництва з огляду на результати досліджень, 
отримані в Українському центрі культурних 
досліджень науковцями лабораторії соціології 
культури і прикладної культурології (науко-
вий керівник — доктор соціолог. наук Н. Цим-
балюк) у межах наукових тем: “Культурно-
дозвіллєва сфера України: динаміка змін та 
перетворень” (2002–2004), “Основні тенден-
ції розвитку індустрії розваг в Україні” (2006–
2008); розробленого автором спеціалізова-
ного курсу “Соціологія паркобудівництва” в 
Державній академії керівних кадрів культури 
і мистецтв (2002–2004) [1; 2; 3; 5]. 

Окреслюючи засади соціології паркобудів-
ництва, ми спирались на теоретичні розробки 
соціологів щодо теорій “середнього рангу уза-
гальнення” (М. Вебер, Р. Мертон, Т. Парсонс), 
“інтегральної системи” (П. Сорокін); дослі-
джень у сфері спеціальних і галузевих соціо-
логічних теорій, зокрема: соціології культури 
(Ю. Давидов, Л. Іонін, А. Клосковська, Л. Ко-
ган, Н. Побєда, О. Погорілий, О. Семашко), 
соціології освіти (І. Гавриленко, О. Скідін), 
соціології вільного часу (В. Піча), соціології 
дозвілля (Ж. Дюмазедьє, Ж. Фурастьє, Р. Сю). 
Важливими в цьому напрямі є праці, присвя-
чені розвідкам в культурно-дозвіллєвій сфе-
рі, індустрії дозвілля (В. Ковтун, Ю. Ключко, 
І. Петрова, Л. Троєльнікова, Н. Цимбалюк)  
[4; 5; 6; 7].

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
теоретико-методологічні побудови соціоло-
гію паркобудівництва можна віднести до спе-
ціальних соціологічних теорій, які вивчають 
різні соціальні інститути (соціологія освіти, 
сім’ї тощо), а парк, паркова система, на нашу 

думку, є своєрідним соціальним інститутом, 
в якому взаємодіють різні групи, спільноти, 
формуються доволі стійкі соціальні відносини 
з метою задоволення культурно-дозвіллєвих 
потреб. На ґрунті цих соціальних процесів ви-
робляються нові культурні зразки, норми по-
ведінки в парковому дозвіллєвому середовищі 
тощо. Водночас соціологію паркобудівництва 
можна назвати галузевою соціологією відпо-
відно до теорії “середнього рангу”, оскільки 
вона є певною частиною соціології культури 
(паркова культура невіддільна від загальної 
культури). Соціологія культури є соціологіч-
ною теорією вищого рівня узагальнення, ін-
тегральною стосовно її різноманітних скла- 
дових — соціології мистецтва, освіти, вихо-
вання, рекреації. Соціологію паркобудівництва 
слід віднести до певного підрівня досліджень 
цієї комплексної та надзвичайно розгалуженої 
наукової дисципліни, яка відрізняється пред-
метом, проте підпорядкована загальній соціо-
логічній теорії культури. 

Визначаючи предмет соціології паркобу-
дівництва, окреслюючи її предметне поле, 
формулюючи її ключові поняття, ми вихо-
димо з таких позицій. Соціологія (якщо ви-
значати її предмет узагальнено) — це наука 
про закономірності структурної організації 
та функціонування соціальних спільнот і про 
процеси всередині цих спільнот і в суспіль-
стві загалом. Паркобудівництво — сфера люд-
ської діяльності, спрямована на створення 
парків і садів, паркової системи. Упродовж 
історичного розвитку сформувалася паркова 
культура, яка ввібрала незмінні загальнолюд-
ські цінності. Завдяки універсальній сутності 
вона пов’язана із архітектурою, містобудівни-
цтвом, побутовими, релігійними, науковими 
поглядами, суспільними смаками, що завжди 
змінюються. Парки і сади — соціальне, куль-
турне й природне надбання людства. У пар-
ках перетворена людиною природа є життєво 
необхідним середовищем для забезпечення 
соціальних функцій людини.

Необхідність розвитку соціологічних знань 
у галузі паркобудівництва зумовлено гострою 
потребою в отриманні вірогідної інформації 
про соціальну роль парку (паркової системи), 
значущість дозвілля в парковому середовищі 
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та його можливості для творчого розвитку 
індивіда, соціальної групи. Загалом ці дослі-
дження спрямовано на виявлення характерних 
рис, особливостей й специфіки паркового до-
звілля, а також вивчення та аналіз культурних 
потреб і запитів різних груп населення, міри 
їх задоволення парками, засвоєння індивіда-
ми та групами соціальних норм, культурних 
цінностей мікросоціуму, суспільства загалом. 

Отже, об’єктом соціології паркобудівни-
цтва, по-перше, є соціальні групи, спільноти, 
що діють в умовах паркового середовища, 
а по-друге, парк як соціальна інституційна 
структура, що створює умови та стимулює ді-
яльність, пов’язану із задоволенням культур-
них потреб і запитів різних груп населення. 

Структура предметного поля соціології 
паркобудівництва окреслюється з огляду на 
такі моменти. Паркова система функціонує  
як соціальна система, елементами якої є со-
ціальні спільноти, що взаємопов’язані та 
взаємодіють в ланцюжку природа — культу-
ра — дозвілля. Такий зв’язок можна назвати 
системно-діяльнісним, де підвалиною ви-
ступатиме структура соціальної значущос-
ті діяльності. Для її суб’єктів характерний 
безпосередній внутрішній обмін діяльністю, 
спільне користування засобами діяльності, 
спільні умови, визначена закінченість систе-
ми діяльності в умовах природного середови-
ща. Природа є первинною сутністю, джерелом 
життєвої енергії, завдяки якій відбуваються 
процеси формування чуттєво-емоційної сфе-
ри свідомості людини, морально-естетичних 
рис її характеру. У спілкуванні з природою на-
бувають соціально-практичних навичок існу-
вання. За висловом Д. Ліхачова, парки й сади 
є місцем ідеальної взаємодії людини та при-
роди на кожному етапі людської історії.

Теоретичне осмислення людської діяльно-
сті в умовах паркового (природного) середо-
вища є необхідним методологічним підґрун-
тям соціологічного підходу до різних видів 
діяльності. Зміст структури такої діяльності 
безпосередньо залежить від рівня культури 
людини. 

Культурне життя особистості в багатьох 
випадках (якщо не в більшості) залежить від 
того, наскільки людина себе реалізує в соці-

альних контактах, у потребі постійного піз-
нання дійсності, навколишнього природного 
й соціального середовища. 

Отже, предметом соціології паркобудівни-
цтва є вивчення взаємовідносин, взаємодій, 
зв’язків соціальних груп, спільнот в умо-
вах природного (паркового) та соціально-
культурного середовища.

Практичне значення соціологічного ви-
вчення вільного часу в парковому середови-
щі зумовлене визнанням унікальної й дієвої 
ролі культури, зокрема паркової, у вирішенні 
завдань гуманізації життя суспільства, коли з 
розмаїття проблем культури ми вирізняємо її 
соціально-особистісний аспект. Нам важливо 
простежити за особистістю у певний період 
(сфері вільного часу) освоєння паркового се-
редовища й соціальному мікросередовищі. 

Паркове середовище є унікальною 
соціально-культурною цінністю, надбанням 
нації, де людина потрапляє у сприятливе біо-
логічне середовище, залучається до системи 
культури, створеної тисячоліттями. Паркове 
середовище є життєвим простором, в якому 
людина гармонізує свої стосунки з навколиш-
нім світом, опановує навички їх становлення, 
навчається бути моральною, духовною, віль-
ною особистістю. 

Дозвілля в парковому середовищі нале-
жить до вільного часу особистості. Соціоло-
ги визначають вільний час як соціальний час, 
тому що він є вагомою і життєво необхідною 
частиною життя людини. Культура як спосіб 
життєдіяльності людей виявляється у впли-
ві вільного часу — паркового дозвілля — на 
формування культури особистості, а також у 
змісті цього часу. Структура вільного часу в 
парковому просторі має певні межі, функції, 
змістовні елементи, які виявляються в певних 
формах. 

Час дозвілля у парковому середовищі ви-
значають як умову вільної діяльності людей, 
що надає можливість кожному індивіду оби-
рати ті види діяльності, занять, які відсутні в 
багатьох видах трудової діяльності або фор-
мах роботи інших закладів культури (напри-
клад, клубів).

Терміном “дозвілля” в соціології познача-
ють сукупність занять, які особистість може 
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виконувати добровільно, щоб відпочити, роз-
важитися, розвивати свій інтелект, водночас 
особистість є вільною від виконання профе-
сійних обов’язків (Б. Г. Мосалєв). 

Дозвілля у парковому середовищі вико-
нує низку функцій, які реалізують в своїй 
діяльності парки: рекреативну, екологічну, 
культурно-просвітницьку, розважальну, ко-
мунікативну, виховну, гедоністичну. 

В соціології поняття функції розкриває 
роль, яку соціальний інститут (або процес) 
виконує щодо потреб суспільства, соціальних 
груп, індивидів тощо.

Значний внесок в дослідження теоретич-
них аспектів соціології дозвілля зробили 
представники французької школи соціологів 
(Ж. Дюмазедьє, Р. Сю, Ж. Фурастьє). 

Ж. Дюмазедьє, зокрема, визначив три пси-
хологічні функції дозвілля: відпочинок, роз-
вага, розвиток особистості. Спираючись на 
ідеї свого співвітчизника, доктор політичних 
наук Р. Сю у праці “Дозвілля” проаналізував 
дозвіллєву діяльність з огляду на її функції. 
Він виокремлює чотири види дозвіллєвої ді-
яльності: фізичну, практичну, культурну і со-
ціальну. Засновуючись на цих позиціях, слід 
виокремити такі функції дозвілля в умовах 
паркового середовища, як рекреативну і ду-
ховну діяльність, де остання пов’язана з ду-
ховним розвитком людини, її здібностей, з 
освоєнням загальнолюдських цінностей, що 
акумулює в собі паркова культура, і, найваж-
ливіше, зі створенням особистістю духовних 
цінностей.

Відтак соціологія паркобудівництва як 
галузь соціологічного знання покликана ви-
являти соціальну роль, закономірності функ-
ціонування паркової системи; поведінку, 
спілкування та відносини людей в парковій 
дозвіллєвій сфері. На емпіричному рівні вона 
досліджує рівні культури різних груп населен-
ня, міру відповідності культурно-дозвіллєвої 
діяльності парків рівню освіти, духовним по-
требам людей і можливостям їх задоволення у 
парку. Соціологи вивчають парк як соціально-
культурне середовище, соціально-значущі дії 
в парковому дозвіллєвому просторі, спільно-
ти, в які вони задіяні або включені, структуру 
дозвілля соціальних груп тощо.

Важливим доробком у осмисленні соціологічних 
досліджень паркової сфери є спеціалізований курс 
“Соціологія паркобудівництва”, метою якого є впро-
вадження методів соціологічних досліджень у парко-
ву сферу, зокрема, поліпшення професійних навичок 
соціологів культури [1]. Вивчення дисципліни має 
на меті вирішення таких завдань: формування знань 
про соціологію паркобудівництва як нового напряму 
соціологічної науки; дослідження теорії і практики 
паркобудівництва, історичних аспектів виникнення 
і розвитку парків, паркової культури; дослідження 
досвіду діяльності вітчизняних парків і парків країн 
близького і далекого зарубіжжя; визначення держав-
них засад оптимізації діяльності парків в Україні; ви-
вчення реалій функціонування та розвитку, головних 
суперечностей і проблем функціонування парків як 
центрів соціально-культурного розвитку населення 
на сучасному етапі; розкриття соціально-культурного 
механізму функціонування паркового господарства, 
його структурних компонентів; організаційних засад 
і типології; ознайомлення із напрямами діяльності, 
функціями, формами, видами платних послуг парків 
з організації культурного відпочинку й дозвілля різ-
них верств населення; проведення соціологічних до-
сліджень в галузі паркобудівництва.

Отже, завдання курсу “Соціологія паркобудівни-
цтва” пов’язані із визначенням проблем і специфі-
ки функціонування паркової системи; формуванням 
вміння проводити емпіричні дослідження та обсте-
ження стану паркових осередків; розробкою та скла-
данням соціальних прогнозів розвитку паркової ме-
режі; програмуванням і плануванням перспективних 
напрямів паркової сфери. Підсумковим результатом 
навчальної роботи стає розробка студентами теоре-
тичної перспективної (прогностичної) моделі парку 
постіндустріального суспільства та її публічний за-
хист. У схематичній структурі моделі парку визнача-
ють: соціально-культурне призначення парку (мета); 
завдання (засоби реалізації мети); пріоритетні на-
прями, види діяльності, структуру форм діяльності; 
архітектурно-планувальні, ландшафтні, матеріально-
технічні рішення (об’єкти, атракціони, склад споруд).

Наведемо приклад інноваційного підходу до 
розробки перспективної моделі парку майбутнього 
студента ДАКККіМ О. Продана, який запропонував 
модель “Історичний парк пожежної безпеки”, яку ми 
подаємо фрагментарно.

Парк призначений для всіх категорій населення, 
мета його полягає в тому, щоби навчити людину опі-
куватися власною безпекою. Мета парку реалізується 
в завданнях: ознайомити людей (відвідувачів) із за-
собами пожежегасіння, з історією пожежної справи; 
навчити людей правильно поводитися в кризових си-
туаціях, пов’язаних з пожежею.
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Екологічна функція буде спрямована на ознайом-
лення людей з тим, яку загрозу несуть пожежі навко-
лишньому природному середовищу. Комунікативна 
функція буде спрямована на спілкування і взаємодію 
людей в критичних обставинах. Розважальна полягає 
в моделюванні ситуації, близької до реальної, й за-
лученні людей до пожежегасіння. Парк має розміс-
титися за містом на великій території, бажано щоби 
поблизу була водойма. Особливість парку полягає в 
тому, що будуть продемонстровані всі засоби поже-
жегасіння на всіх видах транспорту, за всіх умов. Так, 
для демонстрації типових проявів поведінки людей 
під час пожежі створять експозицію й демонстрацію 
пожеж у автомобілі, автобусі, метрополітені, трамваї, 
на кораблях, у дитячих садочках, школах та інших 
установах. У кожній експозиції передбачено два види 
демонстрації: демонстрація типової поведінки людей 
за цих обставин (з поясненням помилок); демонстра-
ція правильної поведінки за цих обставин. Передба-
чене залучення людей до участі в процесі пожежега-
сіння на всіх демонстраційних майданчиках. Умовно 
демонстраційні майданчики поділяються на водну, 
наземну, підземну частини. Представлено також істо-
рична експозиція, яка демонструватиме засоби поже-
жегасіння в історичному ракурсі. На території парку 
розташовано кінотеатр, в якому системно демонстру-
ватиметься хроніка, документальні, художні, мульти-
плікаційні фільми відповідного змісту. У парку ство-
рюються гуртки пожежників для дорослих та дітей. 
Отже, мета парку — об’єднати і зацікавити людей, 
привернути увагу людей до питань власної безпеки. 
Такий парк буде потрібен усім. 

На сучасному етапі перед соціологами, 
що досліджують паркову сферу, постають 
такі завдання: вивчення ціннісних орієнта-
цій, орієнтирів, джерел соціальної активнос-
ті особистості, об’єктивних (оптимальних) 
структурно-диференційованих і стійких форм 
індивідуальної та спільної діяльності, харак-
теру групових, індивідуальних цінностей і 
норм за умов формування ринкових відно-
син, соціально-економічної нестабільності; 
дослідження динаміки специфічних культур-
них форм у парковому середовищі, міри за-
своєння або конкретного внеску індивіда тієї 
чи тієї спільноти в розвиток її субкультури, 
які дадуть можливість виявити чинники, що 
сприяють підтримці стійких явищ і процесів 
культури; визначення цільових орієнтацій ді-
яльності парків на перспективу відповідно до 
соціально-культурних завдань, пов’язаних із 
людським чинником і пріоритетними напря-

мами в діяльності парків: екологією, куль-
турою, рекреацією — можливо, орієнтація 
на міжкультурне розуміння та спілкування з 
природою; важливим також є виявлення ре-
альної аудиторії відвідувачів парків як певної 
спільноти. Це дасть можливість врахувати ха-
рактерні особливості, соціально типові риси 
відвідувачів парків, спрогнозувати їх можливі 
реакції на різні види дозвіллєвих занять.

Таким чином, соціологічний аспект пар-
кобудівництва означає вивчення загальних 
закономірностей і специфіки паркової куль-
тури, паркової системи в життєдіяльності лю-
дини; осмислення широкого спектру духовно-
морального і художньо-естетичного аспектів 
внутрішнього світу людини і зовнішніх форм 
їх прояву в різноманітних соціокультурних 
взаємозв’язках і видах культурно-дозвіллєвої 
діяльності в парковому середовищі.

Розглянувши й проаналізувавши пробле-
матику галузі паркобудівництва в соціологіч-
ному вимірі, маємо змогу зробити певні ви
сновки.

1. Перспективні соціологічні дослідження 
в умовах демократизації суспільства повинні 
сприяти підвищенню ролі парку як центру 
соціально-культурного розвитку населення, 
що діє як функціонально-мобільна, рекреа-
тивна система, змінюючи парковий образ 
адекватно до соціально-значущих інтересів і 
потреб різноманітних груп населення та ду-
ховних пріоритетів суспільства.

2. Соціологія паркобудівництва — галузь 
наукового знання, що вивчає соціальні осно-
ви, закономірності і специфіку паркової куль-
тури; визначає роль і місце паркової системи в 
життєдіяльності суспільства; досліджує прин-
ципи, функції, види, форми та методи органі-
зації діяльності парків; структуру культурно-
дозвіллєвої діяльності різних груп, спільнот в 
умовах паркового середовища.

3. Соціологічне вивчення паркового до-
звілля містить багаті можливості оновлення, 
збагачення і актуалізації дозвіллєвої діяль-
ності відповідно до реальних запитів різних 
груп населення; відкриває широкі горизонти 
виховної, пізнавальної, розвивальної, пере-
творювальної діяльності особистості.

4. Соціологічний аналіз способів залучення 
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Постановка проблеми. Одним з найдієві-
ших і найперспективніших чинників розвитку 
процесу глобалізації суспільства є нові техно-
логії інформаційних комунікацій, які останні-
ми роками стрімко розвиваються й кардиналь-
ним чином змінюють звичні уявлення про 
простір і час. Характерними особливостями 
процесу глобалізації стали широкомасштаб-
на комп’ютеризація суспільства, використан-
ня цифрових технологій і оптиковолоконної 
техніки зв’язку, а також передання даних су-
путниковими каналами та через міжнародну 
телекомунікаційну мережу Інтернет.

Сьогодні в світі вже більше 250 млн 
комп’ютерів, з яких близько 90% є персональ-

ними, і їх кількість і далі зростає. Внаслідок 
науково-технічних досягнень у сфері інформа-
тики вартість передання інформації на великі 
відстані різко скоротилася, а обсяги телекому-
нікаційних послуг населенню значно зросли. 
За деякими прогнозами, вже найближчими 
роками стануться якісні зміни в забезпечен-
ні населення послугами зв’язку і цифрових 
інформаційних комунікацій. Так, наприклад, 
очікується, що телефонний зв’язок стане до-
ступним більшості жителів нашої планети, 
а кількість користувачів мережі Інтернет до-
сягне 3 млрд осіб, тобто фактично кожна сім’я 
буде пов’язана з цією мережею. Все це озна-
чатиме перехід на принципово новий рівень 

широких верств населення до освоєння пар-
кової культури, впливу парку на задоволен-
ня культурних потреб різних груп населення 
допоможе виявити, визначити, сформувати й 

поширити нові ініціативи, зразки поведінки, 
діяльності в парковому просторі, які здатні 
якісно покращити соціокультурну ситуацію в 
Україні.
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Аннотация. Рассмотрены культурологические пос-
ледствия развития информационно-коммуникацион ных 
технологий, влияние глобализации на культуру, пробле-
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Summary. Exposed and described cultural consequences 
of development of informative-communicative technolo-
gies, it is considered an influence of globalization on cul-
ture, paid attention on problems and risks of informative  
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розвитку цивілізації у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій порівняно з ми-
нулим століттям. Адже відомо, що ще 2000 р. 
половина жителів планети не зробила жодно-
го телефонного дзвінка через відсутність те-
лефонного зв’язку.

Процеси такого стрімкого поширення та за-
гального проникнення інформаційних техно-
логій в усі сфери життя, незважаючи на кілька 
десятиліть досліджень, й досі залишаються 
дискусійним питанням, що актуалізує необ-
хідність розгляду наслідків поширення інфор-
маційних технологій у суспільстві з погляду  
культурології та визначає мету цієї статті.

Аналіз  публікацій  і  досліджень  з  теми. 
Вичерпний аналіз публікацій і досліджень з 
проблем глобалізації, зокрема інформацій-
ної глобалізації та розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій у сучасному сус-
пільстві видається неможливим з огляду на 
їх значну кількість, різноманітні підходи до 
розгляду проблеми тощо та обмеженість об-
сягу статті. Однак у межах цієї публікації слід 
звернути увагу на дослідження таких авторів, 
як Д. Белл, А. Уткін, Д. Гелбрейт, А. Дріккер, 
В. Кутирьов, Л. Скворцов, П. Сорокін та ін-
ших, які зробили значний внесок у розробку 
питань, пов’язаних як з глобалізацією зага-
лом, так і з глобалізацією інформаційної сфе-
ри зокрема [1; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 19].

Здійснений аналіз концепцій глобалізації 
свідчить, що, на думку її прихильників, про-
цес небувалого розвитку інформаційних ко-
мунікацій матиме революційні наслідки не 
лише для світової економіки, а й для світової 
культури, оскільки він створює можливості 
для проникнення в раніше закриті суспіль-
ства, “вивільняє уми” і формує спільну, єди-
ну й цілісну глобальну культуру. Проте, коли 
говорять про процес глобалізації культури, 
то зазвичай мають на увазі поширення впли-
ву культури західної цивілізації (й особливо 
американської культури) на всі інші культури 
світу.

У численних висловлюваннях стосовно 
процесів глобалізації поширена критична 
думка про її вкрай негативний вплив на стан 
культури. Глобалізація, як стверджують її су-
противники, зумовлює зникнення культурної 

самобутності багатьох не лише малих, а й ве-
ликих народів, під її впливом формується за-
гальний, уніфікований культурний стандарт 
тощо. Звичайно, культурний ландшафт сучас-
ного світу змінюється: поступово зникають 
багато звичаїв, церемоній, ритуалів, форм по-
ведінки, тоді як переважна частина суспіль-
ства засвоює нові, багато в чому схожі форми 
життя, відповідні реаліям нашого часу. Проте 
ці явища зумовлені не глобалізацією, а модер-
нізацією. Глобалізація ж є результатом, але не 
причиною. 

Модернізація,  своєю чергою, як намагання 
слаборозвинених суспільств наздогнати пере-
дові, змінює звичні засади життя, традиційні 
шаблони поведінки, культурні норми протя-
гом не одного століття. Завдяки збільшеній 
відкритості світу, розвитку новітніх засобів 
комунікації люди різних культур одержують 
вичерпне уявлення один про одного. І це спри-
яє їх звільненню від помилкових уявлень про 
переваги іншого способу життя, дає змогу по-
бачити недоліки тих іноземних культурних мо-
делей, які ще порівняно недавно сприймалися 
як беззаперечний зразок для наслідування. Не 
випадково сьогодні в країнах Сходу західні  
(і особливо американські) стандарти поведін-
ки і форми організації суспільного життя, що 
ще кілька десятиліть тому були своєрідним 
орієнтиром, втрачають тут колишню прива-
бливість, що свідчить про самостійність лю-
дей в оцінюванні небезпек, пов’язаних з іно-
земними культурними впливами. 

Безумовно, культурний вплив — не завжди 
добро. Тут багато залежить від здатності міс-
цевої культури до творчого сприйняття зов-
нішніх впливів, уміння трансформувати те, 
що запозичується, відповідно до власних тра-
дицій і цінностей, відкидаючи при цьому все 
те, що з цими цінностями несумісне. Але це —  
проблема внутрішнього потенціалу, творчої 
змагальності самої культури, а не зовнішніх 
регламентацій і штучних заборон. 

Більшість поточних підсумків глобалізації 
так чи так пов’язана з економікою, яка, спи-
раючись на досягнення науково-технічного 
прогресу, з інструмента господарського життя 
прагне перетворитися на філософію та ідео-
логію світу, що глобалізується, тобто безпо-
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середньо формулювати значення людського 
буття та спосіб людського розуміння світу.

Інформаційні технології є матеріальним 
втіленням і безпосередньою рушійною силою 
процесу глобалізації — знищення адміністра-
тивних бар’єрів між країнами, планетарне 
об’єднання регіональних фінансових ринків, 
набуття фінансовими потоками, конкуренці-
єю, інформацією і технологіями загальної, 
світової ваги. Найважливішою ознакою гло-
балізації є формування єдиного в масштабах 
усього світу не просто фінансового чи інфор-
маційного ринку, а фінансово-інформаційного 
простору, в якому дедалі більшою мірою  
здійснюється не лише комерційна, а й уся ді-
яльність людства як така.

Інформаційні технології мірою свого роз-
повсюдження звели до мінімуму значення 
просторових бар’єрів на ринках. Це призве-
ло до справді принципових змін. У розвитку 
глобалізації конкуренції спостерігається впев-
нений і широкомасштабний розвиток двох 
взаємодоповнювальних і взаємозумовлених 
тенденцій. З одного боку, відбувається, — і це 
є однією з наочних, широко відомих і само-
очевидних ознак глобалізації, — формування 
внаслідок злиття раніше відокремлених один 
від одного регіональних сегментів єдиних за-
гальносвітових ринків, передусім, у фінансо-
вій та інформаційній сферах. 

З іншого боку, спостерігається значно 
менш популярна, проте не менш важлива по-
ступова інтеграція окремих глобальних ринків 
різних фінансових інструментів в єдиний сві-
товий ринок фінансів, що безпосередньо ви-
ражається в практично неухильному зниженні 
“ціни переходу” для капіталів з одного фінан-
сового інструменту в інший. Таке поєднання 
процесів об’єднання і фактичного злиття “ре-
гіональних” і “галузевих” фінансових ринків 
в один-єдиний загальносвітовий фінансовий 
ринок дедалі нагальніше ставить на порядок 
денний питання про виникнення у фінансо-
вій сфері глобальних монополій, що мають  
значну, небувалу раніше владу в масштабах 
загальносвітових ринків.

Усе це дає змогу говорити про економічну 
нерівність, яка зростає мірою розвитку гло-
бальної світової економіки. За деякими оцін-

ками, входження країни в світ економіки, що 
глобалізується, стає можливим за умови, що 
середній річний прибуток на душу населен-
ня в цій країні перевищить 10 тис. доларів. А 
таких країн у світі небагато, наприклад, лише 
зовсім недавно цю межу здолали такі країни, 
як Греція, Португалія й Південна Корея [6].

Внаслідок нової інформаційної револю-
ції, що відбувається на наших очах, світова 
спільнота стає мобільнішою, інформаційно 
пов’язаною. Водночас радикально змінюють-
ся традиційні уявлення про простір і час —  
важливі категорії людського буття, що роз-
глядається як один з найбільш гуманітарних 
наслідків інформаційної глобалізації суспіль-
ства та істотної інтенсифікації інформаційних 
комунікацій. І справді, сьогодні сучасні інфор-
маційні технології, такі як електронна пошта, 
інтерактивний обмін інформацією в мережі 
Інтернет, стільниковий мобільний зв’язок, 
уможливлюють здійснення та підтримання 
оперативного обміну між абонентами в бага-
тьох розвинутих країнах світу, які вже засвої-
ли та широко використовують ці технології. 
На думку К. Коліна, “з інформаційного погля-
ду світ стає дедалі більш взаємопов’язаним.  
Його розміри ніби зменшуються. Відстані 
вже не здаються такими великими, як раніше. 
Вони вже меншою мірою відділяють людей 
один від одного, завдяки можливості постій-
ного спілкування між собою. Та й питання 
часу в інформаційному суспільстві буде мати 
дещо інше значення, оскільки зміниться саме 
психологічне сприйняття часу, яке стане дина-
мічнішим” [7]. 

Однак придбання і використання країною 
нових інформаційних технологій пов’язане з 
необхідністю мати в своєму розпорядженні 
не лише відповідні фінансові можливості, а 
й певний рівень інформаційної культури сус-
пільства. Інформаційна культура суспільства 
характеризує його здатність формувати й ви-
користовувати інформаційні ресурси, сучасні 
засоби інформатики та інформаційні техноло-
гії на користь забезпечення життєдіяльності 
й розвитку суспільства. А це багато в чому 
залежить від рівня розвитку системи освіти, 
адже саме освіта дає людині широкий світо-
гляд, формує у людей нові інформаційні по-
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треби. Слід наголосити, що сучасна інформа-
ційна культура не зводиться лише до навичок 
використання обчислювальної техніки і теле-
комунікаційних систем. Це поняття набага-
то ширше. Воно охоплює і готовність людей 
сприймати нову інформацію, тобто передбачає 
певний рівень розвитку інтелекту, й володіння 
поширеними міжнародними мовами, на яких 
сьогодні представлені сучасні наукові, еконо-
мічні й інші знання, і багато іншого, зокрема, 
вміння спілкуватися з іншими людьми. Від 
розвитку нової інформаційної культури сьо-
годні залежить дуже багато, оскільки історія 
свідчить, що лише ті новини й винаходи, які 
сприймалися культурою, зрештою одержува-
ли свій розвиток в суспільстві. Або ж, навпа-
ки, їх розвиток затримувався на багато років.

Саме тому сьогодні переважну більшість 
передових засобів інформатики і нових інфор-
маційних технологій зосереджено в багатих 
розвинутих країнах. Так, наприклад, сьогодні 
50% користувачів мережі Інтернет мешкають 
у США, 40% — у Європі, 5% — у Японії та 
Кореї і лише 5% — у всьому іншому світі [19]. 
Таким чином, інформаційна глобалізація заго-
стрює інформаційну нерівність між багатими 
і бідними країнами. Інформаційна нерівність 
є новою глобальною проблемою розвитку 
цивілізації [6], яка на сьогодні ще дуже мало 
вивчена. Ця проблема не зводиться лише до 
інструментально-технологічних аспектів за-
безпечення доступу людей до нових засобів 
комунікації та інформаційних ресурсів (так 
звана цифрова нерівність). Вона має глибше 
коріння культурологічного характеру й тому 
цілком заслуговує на спеціальне дослідження.

Один із дуже важливих культурологічних 
наслідків розвитку процесу глобальної ін-
форматизації суспільства полягає в глобалі-
зації індивідуальної й суспільної свідомості. 
На думку відомого американського аналітика 
Френсіса Фукуями, сьогодні жодна країна сві-
ту не може повною мірою захистити себе від 
впливу глобальних засобів масової інформації 
й комунікації, оскільки будь-яка тенденція, ха-
рактерна для одного регіону земної кулі, швид-
ко знаходить свій відгук в інших регіонах, від-
далених на десятки тисяч кілометрів. Сучасні 
уряди в умовах інформаційної глобалізації 

вже не в змозі ізолювати своє населення від 
дії колосальних потоків найрізноманітнішої 
інформації про себе й інші народи, про спо-
соби вирішення ними соціально-економічних 
та інших проблем. Тому свідомість людей у 
XXI ст. формуватиметься не лише під впли-
вом ситуації в своїй країні, а й також значною 
мірою під впливом інформації із зовнішнього 
світу. А це вже принципово нова гуманітарна 
ситуація, яка потребує негайного критичного 
аналізу та обґрунтування. Крім того, одним 
з найнебезпечніших джерел загроз інтересам 
суспільства окремі науковці вважають знач-
не розширення можливості маніпулювання 
свідомістю людини завдяки формуванню на-
вколо неї індивідуального “віртуального ін-
формаційного простору”, а також можливості 
використання технологій впливу на її психіч-
ну діяльність [4, 15], йдеться, зокрема про 
інформаційно-психологічний вплив: обробка 
громадської думки, управління динамікою 
формування менталітету, викривлення індиві-
дуальної та суспільної свідомості [5].

Важливою тенденцією розвитку цивіліза-
ції, зумовленою розвитком глобальної інфор-
матизації суспільства є помітне сповільнення 
процесу урбанізації суспільства в розвину-
тих країнах. Якщо раніше в цих країнах про-
гнозувалася поява гігантських мегаполісів із 
чисельністю населення близько 50 і більше 
мільйонів осіб, то сьогодні такі перспективи 
видаються малоймовірними. І причина тут у  
тому, що саме завдяки успіхам у сфері інфор-
матизації суспільства у багатьох людей з’яви-
лися реальні можливості для життя й профе-
сійної діяльності поза великими містами.

Уже сьогодні багато хто живе в передміс-
тях або невеликих містах і цілком успішно 
займається своєю професійною діяльністю, 
використовуючи для спілкування з колегами 
засоби сучасних інформаційних комуніка- 
цій — електронну пошту, мобільний теле-
фонний зв’язок, інтернет-телефонію, глобаль-
ні й корпоративні інформаційно-телекомуні-
каційні мережі. 

У зв’язку з їх розвитком виникають нові 
форми зайнятості, більш гнучкі, розподілені 
в часі й просторі графіки та режими роботи. 
Між працедавцями і працівниками встанов-
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люються віртуальні дистанційні взаємовідно-
сини з виконання індивідуальних чи групових 
завдань, які одержали назву “телеробóти”. 
Ефективність таких видів зайнятості очевид-
на і з кожним роком набуває дедалі більшого 
поширення. Із зростанням телероботи і вір-
туальних підприємств чинник географічного 
місцерозташування організацій слабшатиме, 
залишаючи більше місця для впливу місцевих 
співтовариств і соціальних мережевих струк-
тур. У сучасному світі формується принципо-
во новий, інформаційний спосіб життя і про-
фесійної діяльності, який дає змогу досить 
ефективно використовувати розподілені люд-
ські та інформаційні ресурси й, безумовно, 
суттєво впливатиме на всі сфери життєдіяль-
ності суспільства, зокрема й культуру.

Сучасні інформаційні й телекомунікаційні 
технології, зростання ролі інформації та знан-
ня в суспільстві зумовили появу не лише різ-
номанітних соціальних ефектів, а й привели 
до виникнення нових течій суспільної думки, 
відомих як постіндустріальна теорія, концеп-
ція постмодернізму, концепція “технотронно-
го суспільства”, теорія “суспільства знання”, 
концепція інформаційного суспільства, кон-
цепція постекономічного суспільства, теорія 
інформаційного суспільства.

Зокрема, з інформаційним суспільством в 
останнє десятиліття пов’язують великі очіку-
вання. Вважається, що інформаційне суспіль-
ство має величезний потенціал для поліпшен- 
ня якості життя всього людства й кожної лю-
дини зокрема, розширює можливості для 
малого і середнього підприємництва, для оп-
тимального використання місцевих умов і ре-
сурсів, для розвитку управління, освіти й охо-
рони здоров’я. На цьому ґрунті створюються 
передумови для значного підвищення ефек-
тивності виробництва, для економії природ-
них ресурсів і захисту довкілля, для переходу 
до стійкого розвитку. Водночас, усвідомлюю-
чи всі переваги інформаційного суспільства, 
не можна не враховувати, що воно створює 
не лише нові рішення й можливості, а й нові 
проблеми та ризики, наприклад, неможли-
вість інтелектуального осмислення великого 

обсягу інформації й, у зв’язку з цим, втрату 
стабільності; інформаційне маніпулювання й 
супутні йому стреси; монополії в інформацій-
них технологіях як спосіб експлуатації країн, 
що розвиваються; тотальний інформаційний 
контроль і обмеження на поширення інфор-
мації й новітніх інформаційних технологій. 
Крім того, виникають питання: чи зможуть 
люди пристосовуватися до цих змін, чи по-
роджують інформаційні й телекомунікаційні 
технології нові робочі місця або ж руйнують 
ті, що вже склалися, чи збільшить складність 
і висока вартість сучасних технологій розрив 
між індустріальними і менш розвинутими 
країнами, молодим і старшими поколіннями, 
тими, хто вміє з ними поводитися, і тими, 
хто їх не знає. Очевидно, що перехід до ма-
сового використання новітніх інформаційних 
і телекомунікаційних технологій неминуче 
породить серйозний соціальний стрес, дасть 
технічну можливість групам людей, які воло-
діють засобами масової інформації і комуніка-
ції певною мірою й за необхідності контролю-
вати все суспільство загалом і кожну людину  
зокрема.

Отже, на підставі вищевикладеного можна 
зробити висновок, що найважливіші тенден-
ції розвитку сучасного суспільства, пов’язані 
з процесом його глобалізації, серйозно та ба-
гатопланово вплинуть на компоненти гума-
нітарної сфери суспільства. Сукупність цих 
дій і становитиме головний зміст того нового 
загальноцивілізаційного феномену, який де-
далі виразніше проявляється сьогодні та який 
кваліфікують як нову гуманітарну революцію, 
розвитку якої слід чекати в найближчі десяти-
ліття XXI ст. Ця революція призведе не лише 
до радикальних змін у сфері освіти, науки й 
культури, а й також багато в чому змінить і сві-
тогляд людей у всіх країнах світу, їх ставлення 
до природи, до себе та до інших людей. 

Проте у будь-якому разі головні проблеми 
майбутнього людства вирішуватимуться не в 
економічній чи політичній сферах, а у сфері 
культури, яка й повинна стати найближчими 
роками центром уваги в контексті проблем 
стійкого розвитку цивілізації.
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Актуальність теми. Однією з провідних 
технологічних особливостей “культурних ін-
дустрій” (насамперед радіо, телебачення, Ін-
тернету), як відомо, є те, що їхня продукція 
“виходить” за географічні межі країн, де вони 
вироблені. Оскільки ж ідейний зміст цієї про-
дукції не завжди узгоджується з традиціями 
та сучасними уявленнями суспільства (чи 
окремих верств населення), то виникло зане-
покоєння з приводу можливих негативних на-
слідків накидання чужих цінностей, нівеляції 

національної самобутності етнічної ідентич-
ності та, зрештою, державної незалежності. Це 
спричинило посилення соціально-політичної 
напруги в країнах-“споживачах” такої про-
дукції (зокрема — в Україні), суперечності й 
непорозуміння між державами, а також пошук 
моделей контролю (регулювання) культурних 
індустрій. 

Понад 30 років тому було визначено, що 
“масмедіа, які стали одним із головних засобів 
поширення культури, передають інформацію, 
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яка не є культурно нейтральною. Вона відо-
бражає думки, ідеї, цінності, одне слово —  
бачення світу тих, хто їх використовує. Коли 
вона слугує каналом пересилання, щоб на-
кинути систему цінностей чи спосіб життя, 
які є чужими для населення певного регіону, 
регіони не можуть уникнути певної нівеляції 
від змивання своєрідності цінностей свого 
населення, відтак стають (навіть мимоволі) 
знаряддям культурного відчуження. Поза сум-
нівом, важливо усвідомити цей факт і шукати 
шляхів збереження культурної ідентичності 
кожного народу, не ризикуючи припинити об-
мін між різними культурними ареалами або 
знівелювати різноманітні досягнення культур, 
оскільки це також важливо — для життя і роз-
витку кожної культури уникнути інших екс-
тремумів, яким є, так би мовити, ізоляція, яка 
може бути також шкідливою” [2, 120].

З цього приводу вичерпно висловився 
М. Ґанді: “Я не хочу, щоб мій будинок був об-
валований стіною з усіх боків, а мої вікна — 
наглухо зачинені. Я хочу, щоб культури усіх 
країн обвівали мій дім якомога вільніше. Але 
я не хочу, щоб будь-яка з них збила мене з ніг” 
[5]. Не повинно бути таких речей, як держава-
гетто, але й не повинні мати місця такі речі, як 
держава, відкрита для впливів зусібіч, — таку 
думку одностайно поділяє й світова громад-
ськість.

У заяві, зробленій під час тижня дискусій 
на тему “Комп’ютер та суспільство”, які відбу-
лися у Парижі восени 1979 р., американський 
соціолог Данієль Белл (Daniel Bell) з приво-
ду протистояння національної самобутності 
уніфікаційним впливам культурних індустрій 
сказав: “Що відбувається сьогодні, так це те, 
що для багатьох суспільств національна дер-
жава стає надто великою для малих проблем 
життя і надто малою — для великих проблем 
життя”.

Для подолання кризових явищ і гармоніза-
ції відносин виявилась необхідною система 
регулювання діяльності культурних індустрій 
як на міжнародному, так і на місцевому (ре-
гіональному, в розрізі кожної держави) рів-
нях, з урахуваннях специфіки кожного. Інак-
ше кажучи, зазначені обставини зумовлюють 
необхідність державного (законодавчого та 

адміністративно-організаційного) регулюван-
ня та суспільного (громадського) втручання в 
діяльність культурних індустрій з метою їх чи 
то підтримки, чи то стримування, чи то корек-
ції їхнього ідейного, морального чи релігійно-
го спрямування.

Мета цієї статті — узагальнити головні 
здобутки світового досвіду з регулювання 
культурних індустрій. 

Об’єкт — регулювання діяльності куль-
турних індустрій державою. 

Предмет — методи, форми та види регу-
лювання діяльності культурних індустрій дер-
жавою.

Новизна. Вироблення інструментарію ре-
гулювання культурних індустрій в Україні по-
требує докладного вивчення досвіду інших 
країн. Досвід регулювання та розвитку куль-
турних індустрій в Польщі та Росії досить 
ретельно відстежили українські дослідники 
В. Солодовник та О. Гриценко. Так, звичайно, 
аналіз досвіду найближчих сусідів і порів-
няння з українськими реаліями має важливе 
значення. Проте важливим досвідом можна 
вважати і досвід тих країн, які пройшли цей 
складний шлях більш як чверть століття тому 
й досягли неабияких результатів. Саме такому 
аналізу й присвячено цю статтю.

Виклад  основного  матеріалу.  Досвід з 
регулювання, підтримки або стримування 
культурних індустрій є в кожній країні — від 
малорозвинених країн Африки (у Танзанії, 
наприклад, малоосвіченість жителів була по-
борена за допомогою сторонніх сил — потуж-
них видавництв Великої Британії) і країн з 
розвинутою економікою (Японії, США, країн-
учасниць Європейського Союзу). Сама поява 
та існування культурних індустрій, як засвід-
чив досвід, не залежить ані від політичного 
режиму в країні, ні від економічної системи, 
проте саме політична та економічна доктрина 
впливає на розвиток, на рівень зрілості куль-
турних індустрій окремої країни порівняно з 
сусідніми чи іншими країнами. 

Безперечно, існує широкий спектр при-
чин для сприяння чи виправдання державного 
або колективного корекційного втручання в 
культурні індустрії. Наведений перелік при-
чин узято з документів, у яких дослідники, 
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плановики і ті, що готують рішення, та пред-
ставники груп інтересів захищали збільшене 
державне та колективне втручання [1]: 

1. Забезпечити державне чи колективне суб-
сидування для слабких економічно, але важ-
ливих для культури галузей, фаз виробницт- 
ва чи поширення або приватних ініціатив. 

2. Захистити слабкі національні галузі, 
фази чи підприємства від зарубіжної конку-
ренції. 

3. Взяти під контроль такі галузі, фази чи 
ініціативи, які вважають такими, що станов-
лять особливий національний інтерес. 

4. Підтримати справедливу міжнародну 
конкуренцію, запобігаючи встановленню на-
ціональних бар’єрів у торгівлі продуктами 
культурних індустрій. 

5. Ефективніше використовувати націо-
нальні ресурси й заохотити пов’язаний з цим 
економічний розвиток. 

6. Захистити права носіїв інтелектуальної 
власності (авторів, художників, адаптувальни-
ків, акторів), на ідеях та праці яких базуються 
продукти культурних індустрій. 

7. Взяти під контроль потенційно супереч-
ливий зміст продуктів культурних індустрій. 

8. Протидіяти певному розвитку структур, 
особливо концентрації бізнесу і створенню 
картелів, що може стати на заваді конкуренції 
та піднесенню нових малих і середнього роз-
міру фірм і привести до домінування великих 
корпорацій.

9. Протидіяти таким тенденціям, як пере-
важання зарубіжних продуктів культурних 
індустрій, зростання значення бестселерів і 
дорогого культурного продукту і посилення 
гомогенізації та стандартизації вмісту таких 
продуктів. 

10. Зберегти творчість і убезпечити стано-
вище менш відомих авторів, митців та якість 
продуктів.

11. Зберегти легкість і рівність доступу 
всіх потенційних споживачів продуктів куль-
турних індустрій. а також забезпечити належ-
ну інформацію про якість продуктів.

На жаль, ми не можемо викреслити жодний 
пункт з цього переліку як неактуальний чи 
неважливий для України, рівень же виконан-
ня кожного з цих пунктів і переліку загалом 

в Україні до сьогодні не дає підстав говорити 
про систематичність і достатність заходів.

Більш того, у зв’язку з організацією та 
синхронізацією державного та колективного 
втручання постає ряд проблем — потенцій-
них конфліктів: 

• між різними економічними пріоритетами;
• між економічними та культурними інте-

ресами;
• між ідеологічними, етичними і мораль-між ідеологічними, етичними і мораль-

ними та економічними чи культурними ас-
пектами (не кажучи вже про те, що ідеологіч-
ні, моральні та та етичні обмеження можуть 
стримувати економічну ефективність і пригні-
чувати культурну творчість); 

• між економічною та культурною ефек-між економічною та культурною ефек-
тивністю технології (економічна ефективність 
технології застосування нової може (коли про-
тегується державним втручанням) потребува-
ти ефективного менеджменту і укрупнення 
розмірів фірми. Це, своєю чергою, призводить 
до монополізації, картельних формувань і орі-
єнтацій на “маспродукт” і може обернутися 
конфліктом між бажаним культурним предме-
том і стає на заваді також використання нової 
технології для поліпшення сприйняття грома-
дянами “якісної культури”);

• між додержанням суб’єктивних потреб 
споживачів (вважається, що їх мають гаран-
тувати вільна конкуренція, вільне поширення 
та вільне ціноутворення) та тривалими аспек-
тами [3, 141] диверсифікації якості продуктів 
(cвобода конкуренції й нові канали розповсю-
дження ведуть до зростання “бестселеризму” 
та гомогенізації й стандартизації продуктів);

• між інтересами творців та споживачів 
(охорона інтелектуальної власності може за-
побігати використанню нових медіа та кана-
лів поширення, які можуть зробити продукти 
доступнішими для споживачів);

• між бюрократичними інтересами творців 
та споживачів.

Цікавим у цьому зв’язку видається досвід 
Японії — як приклад суто ліберальної страте-
гії державного та приватного втручання в ді-
яльність культурних індустрій.

Схематично участь уряду Японії у функціо-
нуванні культурних індустрій країни можна 
звести до таких засобів втручання: прямий 
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контроль (управління) (інколи у вигляді напів-
урядового управління); ліцензування; регулю-
вання діяльності; субсидування; гарантування 
привілеїв у оподаткуванні і ставок на держав-
ні сервіси; державні витрати на придбання 
продуктів культурних індустрій; забезпечення 
законодавчого середовища (зокрема законо-
давства про рівень ціни на перепродаж і за-
початкування легального інституту з захисту 
авторських прав); дослідження та консульту-
вання з різних питань [3, 143]. 

Пряме управління. Держава може моно-
полізувати культурну індустрію, прямо чи 
частково опосередковано, переводячи їх під 
терміновий контроль, або співіснувати з при-
ватними підприємствами для досягнення цієї 
мети, проте отримуючи їх взаємний конку-
рентний стимул. Прикладами цієї техніки є ра-
діомовлення в Японії та інших країнах, газети 
в соціалістичних країнах, видання шкільних 
підручників. Однак пряме урядове втручан-
ня в поширенні новин масовими комуніка-
ційними засобами не може не зумовлювати 
критики громадян, які підозрюють державу 
у здійсненні впливу, ворожого для свободи 
слова та об’єктивності. Ефективний механізм 
подолання цієї проблеми має винаходитись на 
засаді систематичності й інституційності. Ви-
дання бюлетенів державними університетами 
й дослідними інститутами, періодичні й кри-
тичні огляди державними агенціями — все це 
може вважатись формою прямого державного 
управління видавничими підприємствами. 

Ліцензування — це впливовий засіб конт-
ролю, найближчий до прямого управління. 
Він застосовний і дозволений тільки щодо 
мовлення, яке залежне від обмеженої кіль-
кості радіохвиль, проте часто не сумісний з 
іншими культурними індустріями. Поки дер-
жава — ліцензатор — може значно впливати  
на індустрію, до якої застосовується ліцензу-
вання, культурна індустрія не зможе повною 
мірою виконувати свої зобов’язання перед 
споживачами її продукції.

Регуляторна діяльність. Регуляція змісту 
культурних індустрій — це вочевидь та сама 
“палиця, що має два кінці”. Наприклад, побу-
тує думка, що якість телевізійних програм у 
світі останнім часом погіршилась через те, що 

втручання держави у питання змісту програм 
і тиск орієнтованого на прибуток менеджмен-
ту компанії послабили ентузіазм виробничо-
го персоналу і привели його до стану апатії. 
Звичайно, “логіка капіталу” комерційних 
мовлеників, яка штовхає їх на пошук вищих 
рейтингів у аудиторії і завдяки цьому вищих 
прибутків, притлумила опір сил програмової 
автономності, які керуються “логікою жур-
налізму” або “логікою культури”. Важливо 
пам’ятати про те, що державне регулюван-
ня діяльності будь-якої культурної індустрії 
буде завжди містити цю загрозу. 

Субсидування — це такий спосіб втручан-
ня, до якого держава може вдатися у намаганні 
досягти конкретної мети. Якщо труднощі, що 
їх належить подолати, мають суто фінансовий 
характер, субсидування, звичайно, може ста-
ти ефективним інструментом. Приклад, який 
можна навести, — це видання наукових до-
сліджень, яке не становить жодних проблем, 
окрім нерентабельності. Втручання у вигляді 
субсидування дає уряду можливість припини-
ти його (з меншими зусиллями, ніж будь-яка 
інша форма втручання, що потребує дозволу 
або скасування через законодавство). Однак 
у псевдоегалітарних суспільствах субсиду-
вання має тенденцію до багатошаровості та 
багатовекторності, відтак кожна окрема суб-
сидія найчастіше не досягає мети. Видання 
наукової літератури — це сфера, в якій субси-
дування застосовується з різним результатом. 
У Німеччині не існує безповоротних грантів, 
за кожний окремо взятий проект (за умови, 
якщо (і коли) він доводить свою успішність) 
належить виплачувати державі певну частку 
вкладених коштів. Така гнучка система може 
зробити систему субсидій більш активною та 
проникливою, оскільки зазвичай культурні 
проекти мають значний ступінь невизначе-
ності. 

Гарантування податкових привілеїв і ви-
значення вартості державних послуг. Для 
культурних індустрій Японії життєвого зна-
чення набули оподаткування та визначення 
вартості ставок державних послуг. Оскільки 
ставки поштового зв’язку і залізничного спо-
лучення — це статті витрат, прямо перенесені 
на затрати читачів книг, журналів, газет, то їх 
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зменшення може, своєю чергою, зменшити 
фінансовий тягар, покладений на потенцій-
них читачів, доступ яких до публікацій буде 
відповідно спрощений. Однак прогресуюча 
інфляція й передовсім збільшення витрат на 
оплату праці істотно впливають на збільшен-
ня ставок поштового переказу і тим самим на 
культурні індустрії. 

Одне із ускладнень у сфері захисту куль-
турних індустрій полягає в тому, що вибіркове 
надання грантів на привілеї практично немож-
ливо втілити, а відтак захистом користуються 
і “хороші”, й “погані”. Наприклад, тижневики 
“жовтої” преси отримують незаслужену допо-
могу, яка спричинює відповідне скорочення 
допомоги тим виданням, які справді її потре-
бують і на неї заслуговують. 

Однак в культурних індустріях, де плюра-
лізм цінностей став початковою умовою, се-
лекція, заснована на ціннісному судженні, до-
сить ускладнена і більш того — небезпечна, 
тому недискримінаційна політика звільнення 
від податків на прибуток, на кшталт опри-
буткування бізнесу, не може стати вигідною 
жодному підприємству, що здійснює свою ді-
яльність в умовах дефіциту, незважаючи на 
цінну, з погляду культури, суть цього бізнесу. 
Водночас додаткову підтримку одержують ті, 
хто не обов’язково займається діяльністю, що 
має значну культурну цінність, а просто отри-
мує значні прибутки. 

Державні витрати на придбання продук-
тів культурних індустрій. Держава інколи 
купує культурні продукти разом з наданням 
субсидій або замість них заохочує до втілен-
ня індивідуальних проектів. Такі придбання 
можуть радше розцінюватись як замасковані 
субсидії, і їх вплив не має докорінних відмін-
ностей від того, що його має субсидійне спри-
яння, за винятком того, що їх вираховують ін-
шим способом. 

Однак, незважаючи на це, держава може 
взяти повну відповідальність за спонсоруван-
ня радіо- чи телевізійної програми або мати у 
власності приватне видавництво для видання 
журналів для власних потреб. Це приклади за-
маскованої презентації держави. У всіх інших 
випадках уряд може купувати наявні публіка-
ції чи фільми з певною метою, відмінною від 

пабліситі, але ефективність цих придбань є 
незначною. 

Загалом, держава купує культурні про-
дукти частіше з огляду на загальнодержавні 
інтереси або власні потреби, а не керуючись 
необхідністю надання допомоги виробникам, 
проте така купівля може слугувати стимулом. 

Забезпечення законодавчої бази. Важливим 
завданням уряду є захищати свободу слова і 
преси, а відтак бути законним гарантом, за-
безпечувати захист права авторів на “плоди” 
їх інтелектуальної праці й виконувати належ-
не законне регулювання, сприяти збереженню 
системи поширення як ефективного заходу 
розширення (завдяки появі нових продуктів) 
культурних індустрій. 

Якщо культурним індустріям бракує однієї 
з  умов середовища, вони не мають змоги пов-
ністю реалізувати власний потенціал. Однак 
різні країни не можуть виконати ці завдання 
в уніфікованому вигляді через відмінності по-
літичних, економічних і соціальних обставин. 
Наприклад, соціалістичні країни не можуть 
уникнути появи іншого розуміння свободи 
слова, і там є певний конфлікт інтересів щодо 
авторських прав, так само, як і між країнами, 
що розвиваються, і розвиненими індустрі-
альними країнами. У Японії, приміром, досі 
законодавчий і суспільний контроль над неав-
торизованим копіюванням за допомогою копі-
ювальної техніки та механізмів звукозапису є 
доволі незначним. 

Оскільки жодний демократичний уряд 
не може ухвалювати закони, не врахувавши 
думки суспільства, виникає загроза того, що 
законодавство відставатиме на крок від до-
мінантної позиції того, що має регулюватись. 
Справді, відсутність легального контролю 
над неавторизованим копіюванням загрожує 
самому базису, на якому вибудована система 
захисту авторського права. 

Дослідження та консультування. Уряд 
як адміністративний орган держави виконує 
роль провідника і контролера над індустрія-
ми. Першим кроком виконання його повно-
важень як “провідника і контролера” повинне  
бути ознайомлення із справжнім станом ре-
чей, а звідси і визначення урядом потреби у 
дослідженні. 
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Результати дослідження аналізуються і 
вивчаються експертами й ученими в межах 
урядової бюрократії (або поза ними) і перево-
дяться в очікувані політичні заходи через об-
говорення Наглядовою радою. Якщо ці напря-
ми політики виявляться справді очікуваними 
і придатними до виконання, на підставі цього 
індустріям нададуть рекомендації та прове-
дуть консультації. 

Висновки. 
1. Попри розмаїття методів і інструментів 

втручання треба пам’ятати, що непослідовне, 
безсистемне та дискретне втручання у діяль-
ність культурних індустрій може не тільки 
не дати бажаних результатів, а й завдати до-
даткової шкоди індустріям загалом. У цьому 
криється причина, чому державне втручан-
ня, навіть у такий спосіб, як дослідження і 
консультування, не обов’язково приймається 
культурними індустріями. Наприклад, щодо 
заходів з раціоналізації мереж фізичного по-
ширення продукції, впроваджених у практику 
багатьма секторами економіки під керівницт-
вом Міністерства міжнародної торгівлі й про-
мисловості, видавці висловлюють підозру в 
тому, що вони радше вигідні великому біз-
несу, ніж здатні допомогти в розвитку їхньої 
сфери. Проте сумнівів щодо ефективності й 
можливості практичного застосування дослі-
джень і консультування як засобів урядового 
втручання немає.

2. Досвід Японії цікавий для України тому, 
що в обох країнах між відносинами держави 
(уряду) і приватним бізнесом, між урядом і 
громадськістю існують напруга, недовірливе 
ставлення до будь-якого прояву контролю та 
критична оцінка масштабів і дієвості фінан-
сової підтримки культурних індустрій держа-
вою. Хоча причина напруги в Японії та Україні 
і різна, досвід уряду Японії щодо втручання у 
справи культурних індустрій всупереч проти-
дійним силам видається актуальним і цікавим 
для України. Напруження може відчуватись у 
трьох аспектах: 

1. Сприйняття громадськості. Державне 
втручання в нефінансові аспекти зазвичай 
наражається на значне протистояння громад-
ськості та й самої індустрії. Громадяни дуже 
чутливі до дій уряду з ліцензування радіо і те-

лебачення або контролю діяльності вже ліцен-
зованих мовлеників. Державі необхідні зусил-
ля для того, щоб досягти більшого розуміння 
аудиторією дій уряду — вона проводить пу-
блічні слухання з питань вибору ліцензування 
або затвердження комітету з моніторингу, в 
якому погляди громадян могли б мати відо-
браження. З іншого боку, якщо є конфлікт ін-
тересів між різними секторами (видавцями та 
бібліотеками і таке інше), як і у випадку з не-
авторизованим копіюванням книг чи музич-
них записів, уряд постане перед проблемою 
у спробах отримати найбільшу можливу під-
тримку від найбільшого можливого сегмента 
країни. 

2. Фінансові ресурси і порядок пріоритет-
ності. 

3. Міжнародні угоди. Деякі міжнарод-
ні угоди неминуче обмежують можливість 
підтримки державою культурних індустрій.  
Наприклад, міжнародний розподіл радіокана-
лів фізично обмежує кількість ліцензій мов-
лення, які можуть видаватись у будь-якій за-
декларованій країні. 

Лібералізація грошового обігу (обігу капі-
талу) здійснює вплив на звукозапис. Мовний 
бар’єр захищає видавничу галузь від жор-
сткого впливу конкуренції з-за кордону, яка 
часто затримує розвиток місцевої видавничої  
індустрії.

Інше джерело підтримки і регулювання 
культури загалом і культурних індустрій зо-
крема — це благодійна допомога [3, 145]. 

3. Досвід Японії демонструє, що за ретель-
ної, спланованої та поступово реалізованої по-
літики навіть країна, що опинилась в руїнах, 
може подолати численні проблеми (занепоко-
єння громадськості й приватного підприємни-
цтва щодо втручання уряду і невідповідного 
фінансування, фактично неіснуючої системи 
благодійної підтримки через зруйнування по-
передньої системи) і можна отримати очікува- 
ні — і суспільством, і державою — результати.

Так, наприкінці 1980-х років Японія опи-
нилась в умовах так званої економіки мильної 
бульбашки і була просто заручницею масово-
го споживання культури, що зросло і підтри-
мувалось культурними стратегіями компаній, 
які створили величезний споживчий ринок. 
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Видатки компаній на культурні програми в 
цей період стрімко зросли, проте стрімко ж і 
зменшились після колапсу економіки мильної 
бульбашки у 1990 р. Того часу західний світ 
жорстко розкритикував політику країни. В се-
редині 1990-х років культурна політика зміни-
лась, видатки почали збільшувати. Протягом 
десятиріччя видатки на підтримку культури 
подвоїлись, а після 1996 р. Агенція з культури 

розробила і взялась до виконання програми 
“Мистецький план”, в якій закладено тенден-
цію до збільшення субсидій культурним інду-
стріям і традиційній культурі. Цей план став 
одним із пріоритетних проектів субсидування 
урядом різноманітних аспектів функціонуван-
ня культурних індустрій, зокрема покращення 
якості й сприяння розгалуженню головних ре-
гіональних культурних послуг [4]. 
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Витяг  із  Постанови  Президії  Вищої  атестаційної  комісії  України  від 
15.01.2003 р. №7-05/1  “Про  підвищення  вимог  до фахових  видань,  вне-
сених до переліків ВАК України”:
“Пункт 3:
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 
статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що ви ходитимуть 
у 2005 році та в подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні 
елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів;

• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Дотримання цієї схеми обов’язкове.

12. До статті слід додати рецензію від наукового керівника або витяг з протоколу 
засідання кафедри.

13. Матеріали мають бути набрані на комп’ютері в редакторі Word і подаватися 
до редакції у двох варіантах: електронному та роздрукованими на папері фор-
мату А4. Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 
1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. Обсяг статті 
(зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) має бути не 
більшим 10–13 стор.

14. Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позна-
чаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку 
літератури (література подається в кінці статті за алфавітом, згідно вимогам 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК 
України № 3, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/
prykl_bib_zap.pdf/).

15. У даних про автора  необхідно вказати прізвище,  ім’я  та по  батькові  (у 
називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, 
адресу, телефон.

Основний текст статті  обов’язково має  супроводжуватись  двома  анотація-
ми  (українською, англійською мовами)  з  переліком ключових  слів,  а також  
шифром УДК.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ,   
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ
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