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УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ
У ПОШУКАХ АКСІОЛОГІЧНИХ КООРДИНАТ
Об’єктом дослідження статті є аксіологічна невизначеність сучасної української ментальності. Проблема актуалізується і ускладнюється потужними впливами зовнішнього фактору: культурними, релігійними процесами Заходу і Сходу. Як "працювати" з цими впливами, як відсіяти з них
"полову" і зберегти "зерна" – саме про це йдеться у статті.
Ключові слова: Захід, Схід, ментальність, архетип, аксіологічні модуси, "виснаження буття".
The object of research is the axìological uncertainty of modern Ukrainian mentality. The problem is
compounded by the actualized and forceful influences of the external factors: cultural, religious processes of
the West and East. As to "work" with these influences, as weed out of them "chaff" and save the "grains" –
all about this you find in the article.
Keywords: West, East, mentality, archetype, aksìologìčnì modusi, "the exhaustion of being".
"Зосереджуючись, заглиблюючись,
замикаючись у собі, творився людський розум на Сході;
розкидаючись назовні, випромінюючись вусібіч,
борючись з усіма перешкодами, розвивається він на Заході"
(П. Я. Чаадаєв)
Перебуваючи у пошуках власної самоідентифікації, ми, українці, найчастіше апелюємо до сучасних глобальних аксіологічних усталеностей, з-поміж яких магістральними є культурні надбання
Заходу і Сходу. На сьогодні це універсалії, довкола яких розгорнулися найрізноманітніші філософування у зв’язку з нагальною потребою окреслювати і, зрештою, окреслити духовні орієнтири для
планетарного глобального мислення і його практичного оформлення. Україна також включилася в ці
процеси, намагаючись на зорі нашої незалежності одразу "вмонтувати" себе в європейську модель
культури, ні на йоту не замислюючись, а що ж власне являє собою ця модель. Міфологічна парадигма
нашого мислення і нашої філософської практики підвела нас до, на перший погляд, правильного категоричного судження – ми європейці, і центр Європи у нас, що стало беззаперечним, єдиним і вичерпним аргументом для вибору саме цієї моделі розвитку України і формування духовних цінностей у
щільній прив’язці до європейських. Схід чомусь сприймався буквально: все те, що лежить на сході
від України, куди потрапила чомусь і Росія, і Казахстан, де слов’янський (в тому числі й український)
етнос і культурно, і ментально проявлений, та кого це в Україні цікавить (це ж не Канада і не США).
Тому Схід як культурна модель в Україні до останнього часу демонстративно ігнорувався. Крига
скресла лише останнім часом, світова криза, економічна, соціальна, духовна, змусила багатьох задуматися і зрозуміти, що шлях до себе починається не з проголошення декларативних істин, а насправді
він тернистий і тривалий. Адже і Захід, і Схід йшли до своїх аксіологічних усталеностей також не© Герасимчук В. А., 2011
© Сидоренко Л. М., 2011
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просто, та й загалом удосконалення власної духовної ядерності, ментальності і людині, і людству дається складно і болісно. Скільки існує людство, а проблеми економічні, соціокультурні, духовні не
щезають, а часто набувають нечуваної гостроти (яскраві приклади цього демонструють "найдемократичніші" країни Європи – Франція і Англія).
Актуальність проблеми української ментальності, актуалізації в ній аксіологічних модусів
(перепрошуємо за тавтологію) "актуальна" завжди. Так склалося, що ми постійно стоїмо перед вибором. Як закріпити нашу ментальність, якими цінностями збагатити, щоб стати справді "модерною
нацією" – такі модуси філософування мають сьогодні особливу вагу і потребують розважливого до
них підходу.
Наукова новизна статті полягає в намаганні авторів розширити дискурс продуктивного аксіологічного пошуку в системі східних і західних традицій розуміння ментальності, духовності та культурних стереотипів.
Наукову розробленість проблеми розглядаємо як перманентний процес, до неї має долучатися
кожний, кому не байдужа доля України.
Україна сьогодні має унікальну можливість, попри всі переваги двох сформованих цивілізаційних систем, за багатьма ознаками двох протилежних традицій, двох типів духовності – Заходу і
Сходу [1], цілком свідомо обрати свій, третій, унікальний шлях економічного, соціокультурного духовного розвитку. І спричинитися до цього, хоч як це парадоксально, може всезагальна криза сучасної України, обтяжена аксіологічною релятивністю у суспільній думці.
Як привести до спільного знаменника різночитання стосовно нашого вчорашнього, нашого
сьогоднішнього, нашого завтрашнього? Як? Коли більшість із нас "переконана" у правильності лише
свого уявлення про Україну.
Західну цивілізацію, в лоно якої ми так прагнемо потрапити, упродовж всього XX ст., так само, як і нас, супроводжували складні економічні, соціокультурні катаклізми. Вона вже давно знемагає
від утоми, від своєї діяльнісної сутності, від генетичної потреби кожного європейця буквально щосекунди звірятися з годинником, тому почала настійливо шукати інші культурологічні парадигми, які б
видозмінили її спосіб світосприйняття, тип духовності, звичаєвий уклад. У цьому пошуковому процесі Захід орієнтувався і на східні ціннісні усталеності. Ілюстрацією до цих неоднозначних пошуків
може стати роман Г. Гессе "Гра в бісер" [2]. Г. Гессе одним із перших західних інтелектуалів зацікавився орієнталістикою з метою прищепити деякі її світоглядні моменти на західному ґрунті. Його
роман "Гра в бісер" розпочинався темою розрізнення типів культури, духовності західного і східного
зразка. Західний дух інтелектуальний, книжний, логічний, дуже віддалений від самого життя і природи. Східний інакший – природний, життєвий. Через психологічний стан "пробудження", після онтокомунікації, спілкування з природним світом, головний герой Гессе Йозеф, зрештою збагнув, що таки
існує цей інакший, предметно-чуттєвий світ з його естетичною розмаїтістю, з його позамежовими
станами, трансцендентними можливостями і неможливостями осягнення істини. Такою постає одна із
найхудожніших – остання сцена роману, де розкривається жагуче прагнення колишнього Маґістра
західної найвишуканішої, найскладнішої, але тепер вже, на його остаточне переконання, штучної гри,
стати часточкою природного, найістиннішого духовного досвіду східного зразка – природного життя.
Йозеф з учнем, який став йому духовно близьким, виїздять в гори для інтелектуального спілкування.
І тут у горах, учитель спостерігає метаморфози свого підопічного, раніше "некерованого" учня. На
тлі Сонця, що тільки-но з’явилося на обрії, учень танцює дивовижний танець, який уособлював стан
його душі. Сама природа в такий спосіб, через танець, являла світу свій дух, свої ритми, свою таїну,
своє одвічне культурне коріння, з якого проростає істинне і суще. До цього вітального стану долучився і сам Магістр, чим, власне, спалив усі мости між собою і Касталією. Учитель зі своїм учнем безстрашно ступають у води льодяного гірського озера, які поглинають учителя назавжди. Семантична
амбівалентність цієї художньої картини очевидна.
Елементи східної філософії, на якій розумівся Г. Гессе, буквально проймають усі його тексти.
З погляду буддизму, який прирівнює життя до смерті, смертю Кнехта знімається момент трагізму,
адже (і це засвідчує остання сцена) він продовжить життя у своєму учневі. З погляду, зокрема, даосизму, також можна потрактувати глибинну символіку останньої сцени. Як відомо, улюблений персонаж Г. Гессе Сиддхарта проходить декілька щаблів духовного сходження, з-поміж них і так званий
шлях Дао. Дао у стародавньокитайській філософії мислиться і як природний перебіг усіх речей, і як їх
прихований, сокровенний смисл з моральним відтінком. Чуттєвим образом Дао є вода, ріка. У своєму
символічному вираженні Дао – це цілісне буття, піднесене над духовними опозиціями, зняття протилежності між ними, зокрема між раціоналізмом і інтуїтивізмом (ірраціоналізмом). Обидва принципи в
системі Дао взаємно коригують один одного. Можливо, автор смертю свого героя зробив спробу зня6
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ти протилежності між полярними принципами, духовними опозиціями. Відтак образ Кнехта, який
завершає своє земне життя у водах гірської ріки, постає в поняттях Дао символом синтезу духовного і
чуттєвого, раціонального і ірраціонального, що, на гіпотетичну думку автора, і мало б стати парадигматичною основою європейської ідеї культуроцентризму у XX ст. Духовні настанови Йозефа (відтак
автора) про те, що будь-яка істина розуму має бути пережитою, щоб стати внутрішнім надбанням
особистості, зближує концептуально Г. Гессе і з "філософією життя" А. Швейцера, який, до речі, також розумівся на східній філософії (йому належить праця "Світогляд індійських мислителів"). Зближуючи в такий спосіб Захід і Схід, Г. Гессе намагався надати опозиційним аксіологічним вимірам
універсальної значущості в культурологічних координатах буття людини у світі як метареальності.
Шлях до зближення двох цивілізацій досі пролягав через чітке розрізнення їх ментальних
відмінностей. З одного боку, Захід абсорбував в собі етнонаціональні особливості європейських народів, з-поміж яких особливо греко-романську античну культуру, ставши по суті її спадкоємницею.
Східна культура – поняття дещо ширше і не таке прозоре, як європейська, проте і тут можна говорити
про відмінні особливості. Крім загальновідомих складових східної культури, хочеться зауважити і те,
власне, про що йдеться у романі Г. Гессе. Його можна потлумачити так. Захід раціональним чином
створював певні моделі культури, які завжди проголошувалися класичними, еталонними, на зміну їм
приходили інші моделі культури, часто за принципом від супротивного, долаючи протилежності, суперечності відповідно до законів діалектики. Створюючи культуру авторського, індивідуального зразка, Захід часто йшов за цією культурою, відриваючись від природних, космічних ритмів, від повноти
життя. Про це писав і Шпенглер, і особливо Ніцше,обґрунтовуючи потребу західної людини і в аполлонівському, і в діонісійському первні. І "філософія життя", і екзистенціалізм актуалізувалися власне
з цієї потреби, з усвідомлення, що процес формування нової західної культурологічної парадигми годі й мислити без онтологічної складової, яка відіграє основну смислотвірну роль у східній культурі.
Саме вона й досі орієнтована на пантеїзм, єдність з природою, якій вона "довіряє і довіряється", а не
підкорює її, східний тип мислення урівноваженіший, незалежніший від зовнішнього середовища,
спрямований "в себе", у таємниці свого внутрішнього буття. Тобто матерія культури східного зразка
майже ніколи не перекроювалася, вона тільки доповнювалася певними нюансами, певними деталями.
Релігійні вірування на Сході завжди збігалися з культурою. "Східні релігії, – пише Б. С. Єрасов, – являють собою соціокультурний комплекс, який поєднує в собі не тільки власні сакральні уявлення,
вірування і ритуали, але також нормативну мораль, право, естетику, соціальні вчення, а водночас і
відповідні інститути різного рівня сакралізації, що регулюють взаємини між віруючими з приводу
духовних чинників" [3]. Мають слушність деякі дослідники, що Схід для Заходу став певним "правильним" зразком, за яким прозоро проглядала "неправильність" Заходу. (Останні фільми Голлівуду –
"Молитися, їсти, кохати" та ін. яскраво це ілюструють). Відчувається, що для багатьох сучасних інтелектуалів (взяти хоча б Емерсона, філософа-трансценденталіста) східна культура стала скарбницею
основоположних філософських максим.
Перебіг взаємин культур Заходу та Сходу цікавив багатьох переважно в аспекті протиставлення або взаємодій і взаємовпливів. Але тільки Гегель дав філософське узагальнення, яке було першим в історії двох цивілізацій: "Схід та Захід притаманні кожній речі" [4]. Виходячи з цієї тези, світ
сьогодні починає шукати нові соціокультурні моделі цивілізаційного суспільства, які б абсорбували
цивілізаційні переваги і Сходу, і Заходу, а не копіювали б чужі. Це проект ненасильницької цивілізації Махатми Ганді, пошуки нового конфуціанства або японський варіант протестантизму тощо.
З-поміж тих, хто шукає третинний шлях, незважаючи на "шаманські заклинання" багатьох
наших поводирів щодо єдиного вибору – європейського, перебуває і Україна, особливо зараз, коли
фундаментальні смисложиттєві цінності в Україні перебувають під загрозою, коли немає чітких духовних орієнтирів та ідеалів. Сьогодні одна частина суспільства виступає за активне поширення соціокультурних інновацій, інша – займає охоронні позиції, оберігаючи традиції та звичаї. Слід
пам’ятати, що Україна в опозиції "Схід-Захід" і постає тією субстанцією, про яку говорив Гегель.
Україні в усі часи притаманні були і Схід, і Захід, і з цим розумінням ми маємо жити сьогодні і моделювати наше майбутнє. Звичайно ж, з урахуванням статус-кво української соціокультурної реальності. Причому це не тільки цінності Заходу і Сходу, які, поза сумнівом, присутні в українській культурі,
а і Візантія, православна культура якої з її етичними і естетичними настановами пронизала всю києво-руську, потім східнослов’янські культури; це і унікальна козацька культура, що її Маркс назвав
першою справжньою демократією в Європі. Це і цінності Радянського Союзу, орієнтація на наукове
знання, ерудицію, чітке розрізнення добра і зла принаймні для більшості населення (чого сьогодні так
бракує), і хоч їх назвали зневажливо "совковими", але при цьому в українському ефірі "співають" і
"переспівують" радянські пісні, телеканали не втомлюються показувати радянські фільми. Тобто,
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Україна має величезний шанс зосередити у своїй культурі надзвичайно цікавий і оригінальний аксіологічний спадок з тим, щоб переосмисливши і засвоївши його, сформувати і збагатити свою ментальність новими актуальними рисами, які зможуть започаткувати нову культурологічну парадигму в
Україні.
Філософія життя європейської людини і східної різна. Західна людина вміє жити, східна людина вміє жити і помирати. Для західної людини ніби існує примат матеріального, але на сьогодні це
швидше не примат, а звичайна необхідність, передумова у творенні її життєсвіту. Європеєць переважно екстраверт, матеріальна основа його – це те, що примножувалося і примножувалося, і він, спираючись на цю складову, будує духовну горизонталь і вертикаль свого життя. Східна людина віддає
перевагу духовним орієнтирам, матеріальні також важливі, але все ж таки меншою мірою, ніж для
європейця. Крім того, у східній культурі вони нівелюються складними релігійно-моральними установками, тому не такі явні, як у західній.
А на що орієнтована українська людина? На матеріальне, чи на духовне? Ще декілька десятиліть тому наша відповідь була б однозначною, зважаючи на чуттєво-ірраціональне підґрунтя нашої
ментальності, що закладалася упродовж століть. Сьогодні ми змушені констатувати, що не змогли
створити аксіологічних усталеностей у XX ст. Ми перебуваємо у стані не тільки повної невизначеності, а й певної розгубленості. Матеріальне чи духовне? Візьмімо таку цінність демократії, як соціальна справедливість: соціальний рушій багатьох демократичних революцій, у тому числі й нашої
перебудови. Чи підтримували б ми ці процеси, якби знали, що поки ми обстоювали національні духовні цінності, наші "поводирі" жили "матеріальним", обкрадаючи і нас, і країну, якби знали, що згодом
на соціальні проекти ми збиратимемо кошти по копійці, а на свої ювілеї "еліта" не шкодуватиме мільйонів. Та нізащо. Що таке соціальна справедливість сьогодні, нам ще осмислювати і осмислювати.
Без визначення цього аксіологічного поняття, надто важливого для будь-якої спільноти, демократія і
демократичні цінності ніколи не наповняться істинним смислом, а для української і поготів. Виникають питання і стосовно іншої дихотомії ментальних цінностей Сходу і Заходу – індивідуалізму і колективізму. Україна з такою заповзятістю і легкістю відхрестилася від "колективістської сутності",
приписавши її виключно старшому братові, це йому притаманна "общинність", а ми українці споконвіків індивідуалісти. Ірраціональне шаленство дуже швидко стануло, і ми нарешті зрозуміли, що індивідуалізм західного зразка нам не властивий, він у нас свій доморощений. Західний індивідуаліст
достойно проживає своє життя "і в горі, і в радості", і привчений давно вже покладатися лише на себе, не перекладаючи ні на кого свої клопоти. Ми ж "індивідуалісти", коли у нас все гаразд. Але якщо
раптом щось не складається, то втішаємося ми "колективно", шукаючи винних скрізь і всюди. Тобто
ми й "індивідуалісти" не за західним зразком, і "колективісти" – не за східним. У нас власний ментальний індивідуалізм і власний ментальний колективізм. Промовиста ілюстрація цього: де, в якій
культурі з року в рік перед кожним Новим роком переглядають (вкотре!!!) "Іронію долі…" зі стрижневою сценою в лазні. Чому цей фільм невтомно дивляться мільйони українців та їх дітей, а західний
менталітет його не сприйняв. Ну не втямить західна людина, що в лазні можна зібратися просто так,
для душевних рефлексій, а не для "ділових розмов". І хоча наше життя змінилося, набуло формальних
зовнішніх ознак західного зразка, наш внутрішній світ, як і раніше, "повернутий" до неутилітарного
недалекого минулого. І це не суб’єктивна думка, це просте споглядання і осмислення того, що коїться
довкола. Сенс життя українця різний. Українська ментальність зорієнтована на духовні орієнтири,
проте так склалося, що її українську постійно спокушають матеріальними, чужими цінностями, які не
є природними для неї, звідси страшні викривлення, деформативні покручі, перебір тощо. "Філософія
життя" в Україні ще тільки перебуває у процесі становлення. Ми повинні перехворіти матеріальним,
ми повинні повернутися до духовної вертикалі і, зрештою, навчитися видобувати духовну горизонталь для кожного, хто живе в нашій країні.
Cхідна людина – інтроверт, зосереджена на собі, на своєму внутрішньому єстві, його помислах та устремліннях. Відвічна, некоригована раціональністю віра в досконалість і гармонію Всесвіту
орієнтувала східну людину не на прогрес, не на кардинальні перетворення людини і світу, а на налаштування усіх своїх рецепторів на хвилю космічної музики, космічного ритму, космічного смислу.
Таке світовідчуття породжує глибоке усвідомлення єдності світу і повноти буття. Схід завжди був
своєрідною психотерапевтичною практикою, у підґрунті якої – щонайінтимніший внутрішній діалог з
природою. (Сьогодні це яскраво ілюструють східні фільми-медитації). Західна культура, починаючи з
XX ст. (дехто схильний починати відлік від часів "коперніканського повороту"), захопившись спочатку раціональним стилем мислення, згодом раціонально-економічним, яке поширилося на всі сфери
життя, невдовзі закономірно і вповні відчула на собі таку прогалину в духовному освоєнні світу, як
"виснаження буття". Україну цей процес дещо зачепив, але не такою мірою, як Захід, тому що украї8
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нська культура, хоча і є частиною західноєвропейської, багато в чому відмінна від неї і наділена,
причому генетично, рисами, близькими до східної культури, ірраціональністю, традиційністю, патріархальністю, що, принаймні для України має, поза сумнівом, позитивне значення, і чомусь не завжди
нами усвідомлюється. Безумовно, Україна перебуває на межі двох культур, і сьогодні це має бути
відправною точкою для культуроморфного формування сучасної української ментальності.
Ще від часів зачарування Україною відомого філософа і етнографа Й. Г. Гердера (саме їй у
майбутньому він відводив роль давньогрецької цивілізації [5]) українська ментальність стала предметом дослідження і західних, і російських, і українських дослідників. На їхню думку, українська ментальність презентує передовсім ідеалістичне світосприйняття, укорінене в етнічній свідомості.
Поєднання його з життєвим досвідом постає як суб’єктивний тип мислення, як практичне світовідношення. Досвід, що його набуває народ, у процесі свого становлення, так само, як і досвід кожної
людини, є унікальним, він зосереджує унікальні смисли, творить унікальний простір культури, через
який ментальність актуалізує свою духовну цілісність. Ментальність – це душа народу, яка тонує всі
сфери життєдіяльності людини специфічним світосприйняттям, системою цінностей, міжособистісними взаєминами, родинними засадами, ставленням до природи і праці.
Слід зауважити, що всі дослідники української ментальності підкреслювали в ній "східні" риси. Вони вважали українців інтровертами, самозаглибленими людьми, які надають перевагу почуттям, підсвідомому, інтуїції, тобто ірраціональному. Зосередженість на внутрішньому особистісноіндивідуальному світі часто спричинювала і не завжди позитивні явища. Схильність до усамітнення
призводила до самоізоляції індивіда в суспільстві, до його дистанціювання від соціуму, до опікування
лише власною долею.
М. Костомаров (як і свого часу Гердер) підкреслював в українській аксіології пріоритет духовного, відзначав мрійливість та поетичність натури, толерантність, талант до поезії та естетики, ідеалізм, м’якість, "ніжну мрію та творчу тугу" [6]. Усі ці феномени української ментальності, як і інші,
доповнювальні – мотиви скрушності, постійного плачу за нездійсненим і нездійсненним – складають систему архетипів, що її ґрунтовно описав академік С. Б. Кримський [7]. Що таке архетипи? Це духовні усталеності кожного етносу. Ментальність відбиває сутність колективної свідомості. Усвідомлені елементи
ментальності щільно пов’язані зі сферою несвідомого, яке проявляється як колективне несвідоме. Звідси у
найзагальнішому її вигляді ментальність може бути визначена як певний, характерний для конкретної
культури психологічний архетип, "темперамент" тієї чи іншої людської спільноти.
Як їх розпізнавати? Архетипи не пов’язані з етичними і естетичними межами. Вони наділені
тільки онтологічним статусом, "всюдисущі". Розрізняють їх за двома посутніми ознаками: висока інтенсивність переживання та культурно-незалежна повторюваність. Що ж "переживається" з найбільшою інтенсивністю українською людиною, що "повторюється" в її історії? Звичайно, українська
ментальність, як і будь-яка інша – амбівалентна. Формувалася вона в умовах дихотомічних зіставлень
– бінарних опозицій: інтровертність – екстравертність, інтуїція – сенсорика, раціональність – ірраціональність, чоловіче – жіноче тощо. В українській ментальності переважають перші поняття у поданих
опозиційних парах. Приміром інтровертність проявляється у схильності українців до естетизму, обрядовості у повсякденному житті, тяжіння до художніх форм (пісень, театральності); ірраціональність психіки позначається на чуттєвості, на розмаїтті чуттєвого спектру; жіночність презентує
неконфліктність характеру (в тому числі і чоловічого).
Українськими філософами, культурологами (Г. Сковорода, Д. Чижевський, П. Юркевич) сформульовано феномен, який визначає специфіку української ментальності – "філософію серця". Звичайно, поняття "серця" як осередку можливостей людського буття – це поняття багатьох культур,
релігійних систем (зокрема, і індуїзму, буддизму), проте так зване апофатичне християнство (православ’я) в києво-руській його інтерпретації, виходячи з первинності духовного, з ідей неоплатонізму
та візантійської і давньоруської патристики, піднесло поняття "живого, чутливого серця" до рівня
усвідомлення його як основи людського буття. Серце наділене безмежною можливістю проникати в
такі глибини розуміння світу, переживати такі душевні стани, які абстрактний розум осягнути не
зможе. Воно є своєрідною скарбницею людського Духу. Розум також відкривається не в голові, а в
серці, стає душевним станом, і в цю глибину серця він має проникнути, щоб стати діяльною силою і
рушієм духовного життя. Розум має стати світочем, яким опромінюється життя людського духу.
Свого часу Сковорода запропонував цікаву натурфілософію, яку щільно пов’язав з "філософією серця" [8]. Людина розглядалася ним як малий світ, "мікрокосм", тому що її "сердечна глибина" –
безодня, яка є вмістилищем усього, що є у світі – макрокосмі. Серце – "осердя" людини, воно виступає духовною субстанцією, що є основою людського буття і джерелом життєдіяльності. Природа людини – від Бога. Тому кожна людина, пізнаючи себе, пізнає своє унікальне єство, свою внутрішню
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сутність, свою духовність, або своє серце, відтак розпросторює свої можливості бути щасливою. Архетип "філософії серця" розгортав у XIX ст. яскравий представник "києво-руської школи" П. Юркевич [9]. Він обстоював тезу, що серце як осереддя душевного і духовного життя людини постає
універсальною категорією, що втілює в собі ідею всезагальності і всеєдності. Особливої актуалізації
"філософія серця" набула в українському романтизмі XIX ст., а на початку XX ст. відбувся її новий
сплеск у неоромантизмі, символізмі. Проте найпотужніше це розкрилося у творчості романтиків. Вони намагалися дати вербальне визначення тим емоціям і почуттям, що огортали їхню душу (Т. Шевченко, харківські романтики, М. Петренко, В. Забіла, Я. Щоголів, І. Франко та ін.).
На сучасному етапі у світі триває пошук нових шляхів розвитку, нових ідейних, змістовних
орієнтирів для всього людства. Цей пошук відбувається в різних галузях людської культури – у філософії, в мистецтві, в науці. Мова може йти про фундаментальні засади існування людини, про вироблення нових цінностей, які можуть забезпечити можливість виживання всього живого на Землі. Все
це можливо досягти, тільки осмислюючи усі проблеми духовності, її аксіологічні сутності з урахуванням ментальної специфіки, історико-філософських та соціальних умов формування тієї чи іншої
культури.
Висновки:
1. Досліджуючи особливості української ментальності в рамках соціокультурних координат
Заходу і Сходу, можна зробити висновок про її певну автономну специфіку, пов’язану передовсім з:
а) власною етнокультурою, яка збереглася в багатьох аксіологічних сенсах; б) візантійським впливом
(естетикою, етикою), що притаманне східнослов’янському культурному простору; в) прийняттям
апофатичного (багато в чому ірраціонального) християнства – православ’я; г) західноєвропейськими
впливами, які завжди на українському ґрунті коригувалися.
2. Соціокультурна та духовна спадщина окремих країн і Сходу, і Заходу, хоч дехто вважає це
дискутивним, має і близькі риси, що засвідчує період Відродження в обох регіонах. Ці риси притаманні українській культурі. І сьогодні в часи глобалізації, розвитку загальнолюдських цивілізаційних
процесів виникає потреба поглибленого вивчення спільних для всіх культур особливостей на предмет
їх спільної аксіологічної спрямованості в майбутнє.
3. Долученість України до світових процесів – це об’єктивний перебіг всезагального соціокультурного розвитку. Модернізуючи себе, віддаючи владу сучасним інноваційним технологіям, Україна, проте, має враховувати певні закономірності, які добре спостерігаються в культурах Заходу і
Сходу. Йдеться про співвідношення в культурі архаїчного і модерного, класичного і некласичного
(посткласичного), традиційного і інноваційного, йдеться про збереження власної культури, власних
цінностей у ситуації її часто нещадного розмивання. Адже сьогодні суспільства зі збереженими традиційними цінностями (а це східні суспільства), органічно поєднують їх з інноваційними запозиченнями, підтримуючи в такий спосіб стабільність. Україна має таку саму перспективу, не
"розхлюпуючи" ціннісно-архаїчне, класичне надбання своєї культури, процес абсорбції інших культур здійснювати в режимі саме культури, а не антикультури. І це стане найкращим стабілізатором
нашого суспільства.
Література:
1. Конрад Н. И. Запад и Восток / Н. И. Конрад. – М., 2001; Завадская Е. В. Культура Востока в современном западном мире / Е. В. Завадская. – М., 2004; Петякшева Н. И. Диалог цивилизаций: Восток-Запад / Н. И.
Петякшева // Вопросы философии. – 2003; Киплинг Р. Восток есть Восток: Рассказы, путевые заметки, стихи /
Р. Киплинг. – М., 1991.
2. Гессе Г. Избранное / Г. Гессе. – СПб. : Азбука-классика, 2004.
3. Ерасов Б. С. Социальная культурология : в 2-х ч. / Б. С. Ерасов. – М., 1994. – Ч. 1. – С. 111.
4. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – Т.3. Философия Духа. – М. :
Мысль, 1977. – С. 218.
5. Гердер И. Г. Идеи к истории философии человечества / И. Г. Гердер. – М., 1977. – С. 472.
6. Костомаров Н. Две русские народности / Н. Костомаров // Основа. – СПб., 1861. – № 3. – С. 33–80.
7. Кримський C. Б. Архетипи української культури / С. Б. Кримський // Вісник НАН України. – № 7–8;
Сковорода Г. С. Собрание сочинений : в 2 т. / Г. С. Сковорода. – Т. 2. – М., 1973. – С. 148.
9. Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия / П. Юркевич // Философские произведения. – М., 1990. – С. 69–72.

10

№ 2, 2011

Культура і Сучасність
УДК 378:130.2

Горбунова Людмила Степанівна,
кандидат філософських наук, доцент,
провідний науковий співробітник
Інституту вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України
©

ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ МИСЛЕННЯ
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОСТІ
Постнекласичні практики мислення і відповідні освітні стратегії розглядаються в контексті сучасного як перехідного, задля характеристики якого використовується метафора "плинності",
яка найбільш вдало передає нестабільність, постійну мінливість, розмивання стійких структур та
становлення мережної організації соціальних процесів.
Ключові слова: постнекласичні практики, трансверсальний розум, раціональність, трансгресія, номадизм.
Post-non-classical practice of thinking and appropriate educational strategies are discussed in the
context of the nowadays as a transitional period. The author uses the metaphor of "fluidity" for its
characteristic, which describes more precisely the instability, constant changeability, diffusion of stable
structures and becoming of network organization of social processes.
Keywords: post-non-classical practice, mind transversal, rationality, transgression, nomadism.
Звертаючись до постнекласичних практик, слід пам’ятати, що найважливішою методологічною вимогою дослідження та концептуалізації будь-якого об’єкта, як писав М. Фуко, є пізнання історичних умов, що мотивують цю концептуалізацію, історичного усвідомлення ситуації, в якій ми
живемо, розуміння типу реальності, з якою ми маємо справу [1].
"Плинна сучасність" – саме таку метафору застосовує З. Бауман для характеристики нинішньої стадії сучасної епохи [2]. Цей образ допомагає зрозуміти і виразити характер теперішнього як
перехідного з його нестабільністю, постійною мінливістю, розмиванням стійких структур і посиленням процесів індивідуалізації, з розгортанням інформаційних потоків і становленням мережної організації соціальних процесів. Світ стає все більш фактичним, фрагментарним, хаотичним і
різнорідним. Як пишуть Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі, світ втратив свій стрижень, світ перетворився на хаос [3]. Глобалізований світ постає як світ "дезорганізованого капіталізму", в якому на зміну ідеології
"порядку речей" приходить те, що може бути названо ідеологією "безладдя і розладу".
Як можливе буття людини в суспільстві криз і тотальних ризиків? Як можливе мислення в ситуації перманентної процесуальності, що вислизає не тільки від аналізу, але й від фіксації? Які практики буття і мислення релевантні в цих умовах? Феномен постнекласики в науці, методології та
філософії є відповіддю на виклик "плинної сучасності". Саме наукове знання, філософська думка
стають ні чим іншим, як продуктом осмислення хаосу, результатом "осмислення розбитого світу".
Такими є синергетика як наука про становлення порядку з хаосу, "філософія нестабільності" (І. Пригожин), філософія та соціологія постмодернізму і after-постмодернізму тощо.
У постнекласичному дискурсі формується уявлення про постнекласичні практики як практики
свободи. Це положення вимагає уточнення, тому що йдеться не про ту свободу, яка системно і структурно детермінована, а про практики свободи вибору, що відбуваються в "якісному часі" (П. Тілліх).
Структурно ці практики бачаться як практики фазового переходу, перехідності, або "зв’язування"
різного.
Переходи відбувалися завжди, отже, ці практики були присутні, але, оскільки ми знаходимося
в стані всесвітньо глобалізованої перехідності, по суті перманентної перехідності (весь ΧΧ і початок
ХХІ століття – це стан перехідності, напруженість якої посилюється), то для нас історично і соціокультурно актуалізується ця проблема.
До практик перехідності відповідно до структури переходу ми можемо віднести практики сепарації (відділення), відсторонення, деконструкції, хаотизації, перемішування, нарешті, практики реагрегації нової цілісності, реконструкції, а також хаосмологічного мислення, коли на основі
чутливості до хаосу можливо конструювання нових смислів. Саме завдяки постмодерністській чутливості до хаосу ми можемо щось конструювати, а не пливти за течією.
© Горбунова Л. С., 2011
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Таким чином, в цілому це практики переходу, а саме: трансгресії, номадичного руху, руху в
просторі "між" (трансдискурсивні, між- і трансдисциплінарні, мульти- і транскультурні практики),
або практики свободи.
Відповідно до тематики моєї основної роботи і спеціалізації я вибудовую своє коло інтересів
у зв’язку з вихованням і освітою. Мене цікавить виховання і формування особистості в цьому контексті. Які практики, який досвід має опановувати особистість "епохи біфуркацій", і як можливо, щоб
ця особистість стала не маніпульованою, а такою, що вільно вибирає та конструює себе?
Якось М. Фуко зауважив, що вся наша епоха намагається уникнути Гегеля. Досвід Гегеля – це
"філософія тотожності", досвід гармонії, що досягається шляхом подолання діалектичних протиріч,
досвід свободи в рамках системної детермінації, тобто (вже за Марксом) як пізнаної необхідності.
Феноменологія це долає. Її досвід – це рефлексія над повсякденністю в її перехідній формі, це рефлективна робота, що дозволяє схоплювати значення, підвішені в пережитому, розгортаючи все поле
можливостей, пов’язане з повсякденним досвідом. Але вже для Ніцше, або для Батая, Бланшо, Фуко
досвід – це, навпаки, спробувати досягти такої точки життя, яка була б можливо ближче до того, що
не можна пережити. І тут потрібні максимум інтенсивності і максимум неможливості.
Якщо феноменологія намагається виявити суб’єкта таким, яким він є, як основоположника
цього досвіду і цих значень, то філософія Ніцше і його послідовників в постмодернізмі, осмислюючи
зовсім інший досвід, його головною функцією вважає – вирвати суб’єкта у нього самого, зробити так,
щоб він уже не був самим собою, таким собі самототожним суб’єктом, щоб він був зовсім іншим, ніж
він є. Така практика пов’язана одночасно як з величезним ризиком, так і з відкриттям нових можливостей для індивіда. Тобто вона може призвести або до його знищення, підривання, дисоціації, або до
становлення його в новій якості.
Якраз для епістеми сучасного цивілізаційного та соціокультурного переходу характерна така
своєрідна провідна конструкція у вигляді дискурсу про досвіди-межі, або трансгресії. Як писав Фуко,
функція досвідів-меж – "вирвати мене у мене самого і не дозволяти мені бути тим же самим, що я є",
здійснити "розрив між собою колишнім і нинішнім", "раптове корінне перетворення себе" [4, 238].
Трансгресія, таким чином, виступає як новий досвід свободи, свободи подолання меж, встановлених, насамперед, розумом. Філософія трансгресії – це філософія виходу за і крізь межу, за якою
втрачають сенс базові опозиції, цінності і смисли. Поняття трансгресії відіграє важливу роль в становленні нової культури і нового досвіду свободи мислення. Майже так, як свого часу "протиріччя" виступило фундаментом мислення "діалектичного".
Трансгресією відкривається "досвід неможливого", який не пов’язаний і не обмежений зовнішнім і можливим буттям. Якщо залишатися в якійсь певній системі відліку, трансгресія є неможливим виходом за межі наявного даного. Вона виявляє неможливість людини зупинитися як
неможливість його несвободи. Це власне свобода номада (кочівника).
Концепція трансгресії імпліцитно містить ідеї, які фіксують механізми нелінійної еволюції,
що в експліцитній формі фіксуються синергетикою, насамперед, в ідеї "схрещення" різних версій
еволюції як аналога біфуркаційного розгалуження. Сам акт трансгресії порушує системну лінійну
процесуальність і знаменує перехід від одного досвіду свободи до зовсім іншого її досвіду.
Це досвіди свободи у хаотизованому просторі лімінальності. Йдеться про перехідність в її загальному сенсі, про вихід в постконвенціональний простір комунікації та про рух у ньому, про відповідальність будь-яких перетинів у цьому ризоморфному просторі.
Ми реально перебуваємо в мультикультурному світі, в транспарадигмальному і трансдискурсивному просторі, який не є чимось статичним і визначеним. Навпаки, турбулентність і невизначеність "плинної сучасності", в якій ми себе виявляємо, прирікає нас на абсолютно новий досвід
свободи. Як говорить З. Бауман, "ми вступили на територію, яка ніколи раніше не була населена людьми, – на територію, яку культура в минулому вважала непридатною для життя" [5, 316]. Ця територія і є простором "між", простором "терміналу" і, можливо, навіть простором антропологічної межі.
Виклики сучасності такі, що відповіді на них можливі лише при зусиллі людини помюнхаузенськи "витягнути себе за волосся". І проблема полягає в тому, як реальна людина мислить
себе, як вона вибудовує свій простір свободи, і перш за все простір внутрішньої свободи. Трансгресуючи в простір "між", вона рухається від однієї цілісної впорядкованості до іншої не для того, щоб в
ній залишитися і бути вільною "в межах поліса", а для того, щоб їх перетнути лише як пункти короткочасного відпочинку на своєму шляху, залишаючи, поєднуючи, склеюючи на цьому шляху місця і
відрізки, конструюючи і переконструйовуючи саму себе, рухаючись від однієї збірки до іншої і т.д.
Дуже добре про це сказав Джанні Ваттімо, коли, проблематизуючи поняття свободи, він говорив, що
"важливо помислити свободу як постійне коливання між причетністю і покинутістю" [6]. Знаходження в цьому номадичному коливанні і є свобода нової реальності.
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Рух у просторі "транс" є свобода і є відповідальність, бо здатний до відповідальності – це той,
що може дати відповідь не тільки сучасному, а й майбутньому, а в умовах наростаючої нелінійності і
різноманітності – це той, що може давати відповідь на виклики багатоваріантного майбутнього. Такі
виклики формують нові вимоги до людини постсучасності. Остання вимагає нового суб’єкта як самоорганізованого віртуально універсального суб’єкта, з різними модусами внутрішньої свободи, який
мислить не тільки в рамках тієї чи іншої цілісності, а вміє трансгресувати, рухатися шляхом самоподолання, переструктурування, складання, перескладання тощо.
І ось тут і виявляється небезпека такої свободи як саморуйнування, бо ми, розвиваючи свою
креативність і дотримуючись принципу необхідної різноманітності, відкриваємося цій нелінійності і
машинерії хаосу; ми впускаємо її, фрагментуючи і на певний час як би втрачаючи себе, разом з цим
ризикуючи втратити прагнення, або здатність, до відтворення цілісності свого я, до збирання себе у
внутрішньому просторі, або самоорганізації. Що, до речі, знаходить своє вираження в "кризі ідентичності". Наше перебування в просторі "транс" небезпечне саморуйнуванням.
Саме тому нам необхідний новий тип адаптації, здатність адекватної дії в зовнішніх просторах
кризового типу. Цю проблему треба вирішувати з самого початку, перш за все, засобами виховання та
освіти, спираючись на сучасні педагогічні теорії і практики, такі як "критична педагогіка" П. Фрейре,
"гранична педагогіка" Г. Жиру, теорія "навчальної гри" М. Барбера, теорія "співрозмірності" і "демістифікації" А. Ілліча, революційна педагогіка П. Макларена та інші радикальні педагогіки, які можна назвати
педагогіками свободи, а також використовуючи адекватні сучасним педагогічним потребам психологічні
практики, зокрема психосинергетику (І. Єршова-Бабенко).
Індивід, який вільно вибирає і конструює себе в ситуаціях криз і ризиків, напевно, має бути віртуально універсальною особистістю. У зв’язку з цим актуалізується проблема універсальності. Це поняття в
свій час було цілком справедливо розкритиковане постмодерністами. Але нам важливо побачити в розглянутому контексті якусь перспективу для універсальності, що можливо зробити на шляху поділу в
її розумінні абстрактно-загального та індивідуально-конкретного, а саме – в розумінні універсальності як індивідуально-різноманітного на відміну від загального як всесвітньо-одноманітного. Можливо,
в цьому випадку правильніше було б говорити про трансверсальність як нову якість особистості в
умовах "плинної сучасності".
У зв’язку з цим також актуалізується проблема онтологічної укоріненості суб’єкта. Її класичне розуміння нас уже не задовольняє. Ми бачимо, як світ змінюється; відповідно, ця укоріненість набуває іншої якості: внаслідок неспокійного номадичного руху "причетності-непричетності" ця
укоріненість починає формуватися як різоморфна поліукоріненість вільної особистості. При цьому
остання виявляється більш укоріненою в бутті, ніж особистість моноукорінена, тобто укорінена в одній традиції, в одній культурі, в одній мові, в одній парадигмі.
Як можлива така рухлива, пластична, гнучка укоріненість? Тут знову актуалізується проблема
свободи як способу буття віртуально універсальної особистості. І, перш за все, як проблема її внутрішньої свободи.
Яка онтологія цієї свободи? Насамперед, вона пов’язана з формуванням внутрішнього інтерсуб’єктивного простору, внутрішньої здатності до перебудови мислення з одного гештальта на інший, внутрішньої здатності "розпадатися", не втрачаючи себе, і "реагрегуватися" знову. Йдеться про
нове мислення, релевантне в світі плюральності, в умовах нескінченних дроблень, переплетень, конфліктуючих відмінностей в контексті глобальних загроз буття. Нові горизонти для вибудовування
інтелектуальних стратегій відкриваються в концепціях "складного мислення" Е. Морена, "глобального мислення" Е. Ласло, "трансверсального розуму" В. Вельша та ін.
Центральною темою концепції Вельша є тема переходів, перехідних станів між різними типами раціональності, тема транссекторального (трансдисциплінарного, трансдискурсивного) руху розуму як перехідного, або трансверсального [7].
Як можливі такі переходи? В умовах розвиненої диференціації та спеціалізації окремі типи
раціональності утворюють транссекторальні констеляції. Такі зв’язки позначують можливі шляхи
трансверсального мислення, показуючи, що вони як граматика вже закладені у формування окремих
типів раціональності.
Такі конститутивні переплетення типів раціональності виявляються вже на рівні аналізу генезису одиничних парадигм, що завжди формуються як опозиція одна одній. Парадигми з самого початку існують в умовах їх зміни, реінтерпретації і критики. Окремі концептуальні побудови мають
інтерконцептуальну конституцію. Такі інтерконцептуальні відносини відкривають можливість інтерраціональних відносин транссекторального, трансдисциплінарного і трансдискурсивного типу.
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Змістовні переплетення обумовлені тим, що будь-яка концепція будується на історикокультурному ґрунті, що належить не тільки їй, а й багатьом іншим концепціям. Цей базис завжди залишає на них загальний відбиток, наприклад, у формі запозичення або у формі специфічних інтерпретацій. Крім того, окремі типи раціональності часто можна правильно зрозуміти лише тоді, коли
видно їх загальний контекст.
Таким чином, окремі раціональності існують не як монади. Незважаючи на всю їхню автономію, вони характеризуються численністю переплетень з іншими раціональностями. Це означає, що
існує не тільки безліч типів раціональностей, а й широкий спектр переходів між ними, який, у свою
чергу, має високий ступінь диференціації. Переходи, термінали, розбіжності, зв’язки – все це середовище трансверсального розуму, який уникає декретів, експлікуючи, артикулюючи, виявляючи прогалини в профілі раціональності і тим самим сприяючи її подальшому розвитку.
В силу своєї перехідності трансверсальний розум є посередником у вирішенні конфліктів раціональності. Адже всі ці конфлікти з’являються перш за все в його обрії і вирішити їх можна тільки
через рефлексію над межами, кордонами і переплетеннями.
Полеміка з різними формами раціональності вимагає такого типу розуму, який умів би поводитися з відмінностями і тотожністю, не віддаючи з самого початку переваги жодній зі сторін. Саме
таким і є перехідний розум. Він починає з ситуації розрізнення, але потім акцентує можливість переходів. Тим самим він звільняється від системних однобічностей.
Трансверсальний розум власне і є здатністю виявлення переходів. "Виявлення" тут означає,
що переходи вивести дедуктивно, тобто з системи в цілому, неможливо. Їх слід відкрити. На цьому
рівні трансверсальний розум має багато чого від відчуттів, інтуїції, і в цьому сенсі він близький до
давньогрецького поняття розуму nous. Він реалізує єдність, але тільки через здатність до переходів,
тобто у формі, яка принципово базується на різноманітності.
Визнання імпліцитних переплетень і експліцитних переходів – як це розуміється в концепції
перехідного розуму – допомагає уникнути як деспотизму і репресивності в мисленні, так і анархії,
оскільки трансверсальний розум уникає позиції абсолютної гетерогенності і несумірності. При цьому
його не можна розглядати як протиотруту від гетерогенності, а тільки як посередника між експлікацією гетерогенності і переходом, між відмінністю і тотожністю.
Концепція трансверсального розуму в сучасних умовах існування різних позицій має значний
евристичний потенціал. Серед її критичних прихильників ми бачимо і Б. Вальденфельса, який виступав за "множення" розуму і при цьому підкреслював небезпеку цього кроку, оскільки "іншість" і різноманітність тим самим проникають в "серцевину розуму". З іншого боку, він також говорив, що це
не має призвести до "розчинення розуму", бо цьому будуть протистояти "латеральні форми обміну",
які представлені вузлами, переходами, можливостями переміщень. Тобто Вальденфельс говорив про
мережу гетерогенних, але багаторазово переплетених площин раціональності, дискурсів, життєвих
форм, які не тільки відокремлюються, а й перехрещуються [8].
Концепція трансверсального розуму відображає також інтенції Ю. Габермаса і його опонента
Ф. Ліотара. Вона здійснює комунікацію за межами гегемонії, а також виявляє відмінності, не спалюючи мости. Перехідний розум встановлює зв’язки без примусу до єдності, перекидає мости через рови, а не засипає їх.
Наша плюральна дійсність вимагає здійснення переходів між різними системами смислів і
констеляціями раціональності. І ця здатність узгоджується з перехідним розумом. Він забезпечує те,
що потрібно для постмодерної форми життя: подолання замкнутих меж, перехід від однієї системи до
іншої, одночасний облік різноспрямованих зусиль, уміння заглянути по інший бік концептуальних
перегородок.
В даний час перехідність стала ідеалом. А усвідомлення меж – мінімальною вимогою. Будьяка абсолютизація протипоказана. Цей спосіб визнання плюральності і мінливості став сьогодні найпоширенішим стандартом. У всякому разі, на рівні практичної орієнтації. Нам важливо рухатися до
того, щоб не просто сприймати різне і ставитись до нього толерантно, але й поважати його власну
цінність, що означає його підтримку і захист. Але кожен раз нам також необхідно зосереджувати увагу на двох моментах: як на осмисленні відмінностей, так і на здатності до переходів.
Це можливо здійснити в контексті діалогу зі світом, світом Іншого, резонуючи з ним, на основі відкритості і готовності до самотрансформацій і синергійності. Чи існує межа безпеки такої рухливості, і в чому полягають ризики її перетину?
Такі проблеми, як і багато інших, пов’язаних з ними, актуалізуються для нас у зв’язку з розглядом постнекласичних практик у різних сферах життя як творчої діяльності людини.
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АНАЛІЗ ТЕОСОФІЇ
З ТОЧКИ ЗОРУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті аналізується тритомник А. І. Клізовського "Основи світорозуміння нової доби",
який будується на теософській теорії і розкриває й доповнює теософську доктрину; робиться спроба проаналізувати теософію з точки зору філософської та релігійної свідомості.
Ключові слова: теософія, теософська концепція, філософія, релігія.
In the article it is analysed three-volume edition of A. I. Klizovskyi "Weltanschauung essentials of
new epoch" which is also built on the grounds of theosophy theory and unveiled, complemented the
theosophy doctrine. In the article there is being done an endeavour to analyse theosophy with relation to
philosophic and religious consciousness.
Keywords: theosophy, theosophical concept, philosophy, religion.
Актуальність статті обумовлена загостренням інтересу до нетрадиційних форм пізнання і свідомості, однією з яких є теософське тлумачення світу. Мета статті – подати філософське тлумачення
теософії, а також проаналізувати її з точки зору традиційних релігійних вчень.
Наукову розробку даної проблеми здійснював М. Бердяєв, який також робив спроби філософського аналізу теософії.
В основі онтології теософської концепції перебувають боги, божественні сили. Світ поділяється на добро та зло. Про теософську концепцію у свій час писав М. Бердяєв. Він наголошував, що
теософи не можуть здійснити синтез науки, релігії і філософії, про який вони так багато говорять і на
який вказують як на вершину і ціль свого вчення. На його думку, це пов’язано з тим, що серед теософів важко знайти творчих, обдарованих мислителів – їх рівень дуже невисокий, як і їх книги. Теософія критикує і виправляє помилки релігії, філософії і науки, але розповсюдження теософської
концепції є, за М. Бердяєвим, показником кризи офіційної ідеології.
Виданий на початку XX століття тритомник А. Клізовського "Основи світорозуміння нової
доби" спирається на такі твори, як "Листи Сада Морії", "Серце", "Агні Йога", "Нескінченність", "Ієрархія" та "Світ вогняний".
У своїй онтологічній основі теософська концепція базується на християнстві, буддизмі, ведах
та окультних вченнях. Аналіз інтерпретації теософськими теоретиками певних релігійних, наукових
та філософських ідей дає нам уявлення про те, як світове зло давить на цих мислителів, спотворюючи
їх писання і зображену ними картину світу. Крім вищеназваних творів теософська концепція спирається також на езотеричну картину світу, розроблену стародавніми єгиптянами.
© Красавін С. В., 2011
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Теософія із самого початку визнає і бога, і сатану, тому подальші наші коментарі будуть базуватися в тому числі і на вірі. Теософія вважає бога світлим і темним водночас, що суперечить офіційній ортодоксальній релігії – апостол Петро казав "бог є світле і немає в ньому темряви" [1]. Ще один
аспект, на який звертає увагу М. Бердяєв, це те, що, на думку теософів, все береться працею, тоді як
християнський світ знає традицію благодаті божої і дарів божих. Крім того, за М. Бердяєвим, згідно з
теософською концепцією люди повинні дотримуватись принципа "скільки нашкодив, стільки відповідай", а в християнстві бог має можливість прощати гріхи, тобто помилкові вчинки та певні злочини
людей. М. Бердяєв пише, що за Біблією злочинець, якого розп’яли разом із Христом, одержав прошення, тобто скасування своїх земних гріхів і злочинів [2].
Онтологію А. Клізовського можна віднести до онтології дуалістичної філософської концепції.
Світ, на його думку, розподіляється на дух і матерію. Це, за А. Клізовським, два протилежних полюси
світу і світобудови: з однієї сторони – розум космосу, а з іншої – інертна матерія [3]. Цей дуалізм світу і темряви, добра і зла, духу і матерії принижує усе вчення теософських теоретиків. У книзі А. Клізовського читаємо, що весь світ заснований на законі антиномій [4].
Етика теософської концепції так само "сіра", як і її онтологія. А. Клізовський пише, що світлотінь є великою рівновагою світу [5]. На його думку, боротьба за існування практикується і аналізується як необхідність існування світу, водночас, у Даниїла Андрєєва у "Троянді світу" це трактується
як падіння, відхилення світу від бога.
Теософська доктрина багато говорить про старших космічних братів людства, маються на
увазі позаземні розумні цивілізації космосу, у книзі А. Клізовського про них написано немало. Теософія стверджує, що: жодна сутність не може досягти світла і очищення, обминувши зони страждань
і зла; є певні центри свідомості, які існують у ділі або у свідомості людини [6]; темрява, зло, сатана –
оборотна сторона медалі бога і світу. На думку А. Клізовського, сатана – лише цап відбувайло для
бога, якому люди приписують найкращі якості. Багато у Клізовського написано і про карму – закон
рівноваги, але і тут образ зла є невідривним від образу бога: "бог і сатана є тим самим, тобто єдиним
у світі" [7]. Великий змій Едему і бог є тотожними – так пишуть А. Клізовський і О. Блаватська.
У онтології теософської концепції є і певна плутанина. Так в одному місці йдеться про те, світ
створений з небуття, а в іншому – що з небуття і буття одночасно.
Багато сказано у А. Клізовського про розвиток людства, на думку вченого, цей розвиток іде за
принципом спіралі. За теософською концепцією на Землі існувало декілька історичних періодів життя розумного і декілька історичних рас людей. У книзі "Основи світосприйняття нової доби" дається
детальний аналіз цих рас. Втрата духовності розцінюється теоретиками теософії як необхідна фаза,
ступінь, крізь яку треба пройти людству [8].
В етиці теософської концепції ми бачимо певну романтизацію сил зла і сатани зокрема. Сатана, за А. Клізовським, є духом землі, тобто планети, і в цьому його позитивна місія, а провина сатани
лише в тому, що він хоче правити по-своєму [9]. Хай сяє світло Люцифера, але за ним не будуть приховані й вогні інших. У той час, коли Люцифер підносить світ землі як планетний, бог Ісус Христос
підносить світ усього світобуття.
Водночас, у книзі А. Клізовського є цікаві моменти, які гармоніюють із сучасною ортодоксальною релігійною свідомістю. Так, він пише, що все у божестві є живим, живими є і кожна клітина, і
кожний атом світу, що бог є життя [10]. На думку вченого, існує необхідність об’єднання всіх церков
в якусь єдину вселенську церков. Він вважає, що всі церкви на землі багато погрішили і їм треба очиститися від гріхів; що матір світу сховала своє обличчя у темну епоху Калі-юги, Темної Епохи, що
проходить зараз згідно з езотеричним теософським вченням (теософія виникла у кінці XIX на початку XX століття, а книга А. Клізовського написана у 30-ті роки XX століття).
Дуже важливим елементом філософської і релігійної свідомості є етика. Взагалі, можна сказати, що крізь призму принципу "все через все", який сформулював ще античний філософ-мислитель
Анаксагор, все у світі є етика, навіть онтологія світу. Адже все у світі, в тій чи іншій формі, є живим,
свідомим. За езотеричною концепцією людина може спілкуватися навіть із рослиною чи деревом. Це
підтверджують і сучасні екстрасенси. А якщо у світі все є живим, то й відношення до нього є етичною проблемою. Гносеологію також можна поєднати з етикою, бо ми пізнаємо себе і світ, ми і світ є
живим, а відношення до живого – це етика.
У працях А. Клізовського і О. Блаватської багато уваги приділено проблемі аналізу руху світу
до бога. І це характерна риса теософії. Теософія визнає бога, що наближає її до релігійної свідомості.
Водночас, теософія визнає і позитивні риси сатани, називаючи його богом землі і Землі як планети.
Це віддаляє теософію від класичної релігійної теорії та класичної релігійної свідомості, яка вказує,
що бог є світло і в нього немає ніякої зворотної сторони – зла, хиби, брехні, сатани, а диявол відпав
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від бога, свідомо обрав хибний шлях, він не повстав проти бога, а просто, як говорив Ісус Христос,
був "слабким в істині, не втримався і пав".
Проблема життя людства і його руху до бога викладена в теософській концепції досить цікаво: існує сім схем еволюції людства, в кожній з яких є сім ланцюгів, що складаються з семи кіл. Кожне коло – це сім світових періодів, в кожен з яких розвивається сім рас людських, а в кожній расі –
сім підрас. За теософами, бог навмисно визначив такий шлях і спостерігає за людством, яке ще не
скоро з’єднається із ним. При цьому наголошується на магічності цифр сім. Є у теософів і своя думка
про те, на якому щаблі еволюції людства, беручи за основу сімковий шлях і сімкову періодичність,
знаходиться людство зараз.
Аналізуючи епізод Біблії, в якому бог виганяє людей із раю, А. Клізовський пише, що прокляття працею є спірним, бог не міг проклясти перших людей і людський рід в цілому працею, тому
що вона є вінцем творіння, світу і життя, бо це не тільки зовнішні зусилля, а і самобудівництво, самопізнання, як сказав би Сократ.
В теософії взагалі і у А. Клізовського зокрема людина виступає як пасивний ретранслятор космічних і божественних ідей і це суттєво зменшує роль людини та її цінність у світобудові. Тут теософська концепція суперечить сама собі, бо з одного боку наголошує на великій цінності і
самоцінності окремої людини, а з іншого – вказує на людину лише як на ретранслятора ідей космосу і
бога через себе до інших людей. Також теософія наголошує на богоподібності людини, але як же при
цьому людина може бути лише ретранслятором зовнішніх ідей?
Теософія поділяє всесвіт на декілька сфер – світ тонкий, світ вогняний і так далі. І на цій підставі онтологічного роз’єднання світу допускає онтологічне роз’єднання свідомості людини. Наприклад, емоції та бажання в людині – це світ тонкий, а розум, ідеї, думки – це світ вогняний. Але чи зміг
би світ існувати як цілісність взагалі, якби він був так онтологічно розділений?
З точки зору чистої, або ортодоксальної, етики, теософія розділяє світ і живих на чорних –
тобто зло, білих – добро і сірих, що між першими і другими. Це здається доречними, бо навіть із точки зору естетики мистецтва будь-які чисті кольори мають свої напівтони.
А. Клізовський вважає 30-ті роки XX кульмінацією боротьби зі злом, на думку ж автора статті,
зло наступає поступово, спочатку один удар, потім – другий і т. д., удари ці раз за разом зростають. З точки зору релігійної свідомості ані Сталін, ані Гітлер, ані Муссоліні, Мао-Цзедун чи інші темні лідери не
можуть бути вершиною боротьби зі злом, бо цією вершиною за Біблією є боротьба з Антихристом.
У викладі А. Клізовським теософської концепції є навіть збіг із філософією Фрідріха Ніцше,
якого, мабуть, з етичної точки зору не можна назвати світлим філософом. Дослідник пише, що жодна
сутність, особистість не може досягти абсолютної чистоти та досконалості без пізнання зла та страждань. У Фрідріха Ніцше зустрічаємо знайому тезу: хто бажає бути чистим – той повинен вміти пити із
брудного стакана брудну воду.
Такод А. Клізовський категорично виступає проти біблійної ідеї непорочного зачаття, і це
змикає теософську концепцію із апокрифічними релігійними текстами християнства, які не були канонізовані вселенськими соборами, де також піддається сумніву непорочне зачаття діви Марії.
Характерною рисою теософської концепції є увага до космосу, позаземних цивілізаціях, із
якими, за теософією, контактують деякі люди. Це питання поки що залишається відкритим, бо офіційно визнаних контактів людей і людства в цілому із позаземними цивілізаціями ще не відбулося.
Щодо релігійної свідомості, то Ісус Христос казав: "в обителі Отця мого багато дворів", що може
означати й існування позаземних цивілізацій.
На нашу думку, велика онтологічна, етична, і, мабуть, естетична помилка теософії полягає в
тому, що теософія не розуміє полярні сили світу, які розуміє філософія, зокрема класична антична
філософія. А. Клізовський пише, що ніч і день, чоловіче і жіноче, світло і темрява є полярними, і так
далі, що дуже поверхово, адже це все один полюс світу, який називається, за філософською традицією, буттям. А інший, дійсно протилежний полюс світу – це небуття. Якоюсь мірою це і зло: вбивство,
насилля, зґвалтування, крадіжка тощо. Але небуття – ширше – це чисте ніщо. І вони не співпадають,
як у Гегеля. Небуття – абсолютна порожнеча, і якщо туди провалитися свідомо – то із тебе вийде зло.
А. Клізовський пише, що Матерія і Дух – це два полюси єдиного первинного елементу. І це, на нашу
думку, вірно – бо це все є Буття, один могутній полюс світу, а йому протистоїть, можливо, і позитивно – Небуття. Тут доречно згадати середньовічного містика Якоба Бьоме, який казав, що сама матерія, матеріальність – це занурення буття в небуття. Можливо, це так. Але дійсно небезпечним і
шкідливим для буття є занурення у небуття якої-небудь свідомої істоти – бо тоді виникає зло.
Помилковим у теософії, у Клізовського і Блаватської є, на думку автора, вчення про безмежність, безкінечність ієрархії, адже щось повинно бути межею, десь повинен бути кінець, повинна бу17
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ти міра, яка все тримає. На нашу думку, це стосується всіх ієрархій, в тому числі і світлої, доброї, тієї,
що має владу у світі.
Багато місця в теософській теорії відведено такому шляху вдосконалення і самовдосконалення
людини, як відкриття її божественних центрів. Чи повинна тут бути біль, чи не повинна – це для теософії відкрите питання. Але людина – богоподібна, і тут ми знову стикаємося із суперечністю теософії,
що визначає людину, з одного боку, богоподібною, а з іншого боку – лише як ретранслятора ідей.
Теософи досліджували також соціальні революції, зокрема жовтневу революцію в Росії 1917 року. На їх думку революції не зачіпають основ соціального буття і приречені на поразку, що, в загальних
рисах підтверджує і розвал СРСР у 90-х роках XX століття.
За теософською доктриною людина повинна пізнати шлях руху, починаючи з найнижчих щаблів, щаблів зла За християнською традицією – це не є обов’язковим.
Теософська традиція або концепція близько перебуває із буддистською традицією. Так, за
теософією, кожен стан людини або бога відповідає певному кольору на палітрі. Лотос з дев’яносто
шістьма пелюстками, що відповідає третьому оку у людині чи істоти, має золотисто-фіолетовий колір. Вілсудха –лотос з шістнадцятьма пелюстками (центр гортані) відповідає якомусь іншому кольору
і так далі. Взагалі, все за теософською концепцією поділяється на тезу і антитезу. У теософському
вченні А. Клізовського проглядається діалектика, він пише, що без невидимого світу не було б невидимого, а без невидимого не було б видимого.
Слушною є думка А. Клізовського про те, що кожна жінка в земному житті є проявленням матері світу. Але ж є недостойні матері, як і є недостойні діти. Тут ми виходимо на точку зору традиційної релігійної свідомості щодо розподілу світу на добро і зло.
У своїй роботі А. Клізовський також аналізував антропоцентричну концепцію Ф. Штайнера,
яка, на думку О. Блаватської і А. Клізовського, протистоїть теософській концепції. У центрі уваги
теософії, незважаючи на усі її вади і суперечності, є бог, божественна сутність, а в основу антропософії Ф. Штайнера покладена людина та її всі надможливості.
Багато уваги у теософській концепції приділено Шрі Ауробіндо Гхошу – східному теоретику
релігії, який аналізував буддистську та індуїстську релігійні концепції. Зазначимо, що теософська
концепція О. Блаватської і А. Клізовського багато запозичила від вчення буддизму про карму та ідею
перевтілення.
Отже, хоча теософська концепція і є певними самостійним видом теоретичних знань, все ж
таки і О. Блаватська, і А. Клізовський припустилися багатьох помилок. Це стає очевидним, якщо,
спираючись на Біблію та інші канонізовані релігійні тексти і концепції, оцінювати їх діяльність крізь
призму традиційної релігійної свідомості. Із іншого боку, деякі теософські ідеї можна віднайти і в
офіційних релігійних джерелах світу, наприклад, про те, що не вступивши до гріха не очистишся, а не
очистившись не увійдеш до царства божого. Це ідея спільна для теософії і католицизму.
Теософія досить суперечливо оцінює головну силу зла – сатану, і це, на нашу думку, є результатом "затемненості" свідомості теософів. Ортодоксальні релігії визначають бога тільки як світло, у
якому немає темряви і зла.
Також теософія, на відміну від матеріалістичної філософії, визнає метасвіт, метафізичну оборону буття.
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ІНТУЇЦІЯ ЯК СПОСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ МОРАЛІ
У статті розглядається інтуїція як основа моральних відношень.
Ключові слова: мораль, інтерсуб’єктивність, Інший, відчуження, буття-у-себе, інтуїція, споглядання.
Intuition as the basis of moral relations is observed in the article.
Keywords: morals, intersubjectivity, Other, alienation, of being-in-itself, intuition, contemplation.
Актуальність проблеми інтуїції в сучасну епоху обумовлена насамперед кардинальними соціокультурними перетвореннями, які відбуваються в світі. Система звичних норм та принципів, критеріїв
суспільних оцінок особистості, її прагнень, шляхів реалізації індивідуальних здібностей повсякчас змінюється. Реальність стає "текучою" (З. Бауман) і змінюється настільки швидко і непередбачувано, що людина відчуває "шок від майбутнього" (Е. Тоффлер). Вчені відмічають статистику росту психологічних
розладів: депресії, фрустрації, суїцидальних нахилів, немотивованої агресії, насилля. Людина доби постмодерну гостро відчуває загальні тенденції сучасної культури (уніфікацію, стандартизацію, деперсоналізацію), що провокують ситуацію розгубленості та ізоляції, замкненості та відчуження, тривоги тощо. Все
це підводить нас до думки про важливу роль інтуїції в нашому житті, особливо у вирішенні одвічних
екзистенційних питань сенсу життя, любові тощо. Там, де раціональність безсила або призводить до
самозаперечення, на перше місце виходить інтуїтивне осягнення світу.
У статті ми спиралися на ідеї, викладені в працях Е. Левінаса, М. Бубера, П. Тілліха, К. Ранера,
М. Шелера, А. Шопенгауера, Г. Генгстенберга, Д. Генриха, а також коментарі таких вітчизняних та
іноземних дослідників, як А. Гусейнов, Т. Любімова, О. Артем’єва, Ф. Коплстон та ін.
Хоча традиційно інтуїція розглядається з точки зору естетики і проблем творчості, нашим завданням є з’ясувати зв’язок між поняттями мораль та інтуїція.
Щоб збагнути зв’язок між інтуїцією та мораллю, потрібно чітко зрозуміти, що ми маємо на
увазі під моральним. Ми повністю солідарні з думкою Е. Левінаса, який зазначає в роботі "Тотальність і безкінечне", що етичне завжди починається з інтерсуб’єктивного. Отже там, де є відношення
Я-Інший, тобто "фундаментальний досвід par excellence" [3, 10], вже імпліцитно присутні етичні відношення. Саме у відношенні людини до Іншого в буття привноситься смисл. Моральне тісно
пов’язане з інтенціональністю. Якщо переосмислити гуссерлівське поняття інтенціональності в етичному ключі, то замість свідомості, що спрямована на об’єкт, слід говорити про зверненість людини до
іншої суб’єктивності. Отже, в моральних відношеннях йдеться про "аксіологічну інтенціональність"
(Е. Левінас), в процесі якої буття Іншого розкриває себе і ми схоплюємо його зміст. Така постановка
питання дає право називати саме етику, а не метафізику і онтологію, першою філософією. В етичному
як первинному відношенні, первинному освоєнні людиною світу сходяться всі інші філософські проблеми. Але що слід розуміти під Іншим? Першим Іншим для мене, як це не парадоксально звучить, є Я
сам. Адже в акті самоспостереження, самоаналізу, рефлексії Я об’єктивую себе, виступаю для себе Іншим. Власне, поділ на Я-Інший відбувається всередині самого Я завдяки тому, що Я має подвійну онтичну структуру. Я виступає одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт. В етичному аспекті це означає, що Я
сам собі даний, сам собі доручений. Я вільний і несу відповідальність за свою свободу передусім перед
самим собою. Говорячи про самого себе як про Іншого, також можемо згадати деякі положення теорії
символічного інтеракціонізму Дж. Міда, що підтверджуються сучасними психологічними розвідками
(зокрема, працями К. Уілбера), де йдеться про те, що моральне виникає завдяки інтеріоризації (перенесенню всередину відношень Я-Інший). Саме завдяки інтеріоризації ("овнутрішненню") Я ніби роздвоюється на "Me" та "I" і може подивитися на себе очима іншого. В процесі інтеріоризації зовнішня
моральна інстанція ("фігура батька"), що виконує функцію цензури, табу, санкцій, поступово перетворюється на внутрішню цензуру (совість), або те, що З. Фрейд називає Super-ego. Отже, через інтеріоризацію діалогу Я-Інший можна пояснити виникнення самосвідомості, а відтак й моральної свідомості.
Крім того, Іншим виступає інша людина, мій ближній, з яким я вступаю в стосунки в "життєвому світі
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повсякденності" (А. Шюц). Також Іншим на макрорівні є інша культура, мова, традиція, ментальність,
релігія, епоха. По відношенню до теперішнього Іншим на "вісі часу" може виступати минуле і майбутнє. І нарешті, ми можемо говорити про досвід абсолютно трансцендентного Іншого. Взагалі, будь-який
Інший є якоюсь мірою трансцендентним по відношенню до свідомості Я (якщо ми, звісно, не приймаємо соліпсизм). Але в даному разі мається на увазі такий специфічний Інший, що знаходиться по той бік
сущого і виступає його абсолютним джерелом. В залежності від тієї чи іншої філософської або релігійної традиції, таким Іншим є буття, Ніщо, Бог, Порожнеча, Дао тощо.
В основі морального відношення Я-Інший лежить специфічний процес. Цей процес є умовою
можливості морального розвитку і самоздійснення людини, своєрідною "формою" в кантівському
сенсі цього слова, крізь яку проходить наш чуттєвий досвід, і завдяки якій досвід набуває структури і
зв’язку. Як зазначає Пауль Тілліх в праці "Систематична теологія", цей процес подвійний. З одного
боку, Я тяжіє до індивідуалізації, відокремлення, що виражається в процесах "самоінтеграції" [7, 33].
Це означає, що Я прагне встановити свій центр в собі самому і стати незалежним, вільним. Я прагне
до "самодіяльності" (Г. Фіхте), самоволодіння і самопанування. Без цієї внутрішньої свободи, тобто
самозалежності Я від Я, що можна позначити як "автодетермінізм" (К. Войтила), моральний суб’єкт
не відбудеться. Оскільки людина – це духовна істота, що здатна до перевищення (трансцендіювання)
своєї матеріальної природи, ми можемо проілюструвати цей процес самоінтеграції або центрування
цитатою з Г. Гегеля, який зазначав в своїй "Феноменології Духу", що "…саме духу властиво мати
центр в собі, його єдність не поза ним, він знайшов її у себе, він в собі і у себе. Субстанція матерії
знаходиться поза нею, дух є у себе буття. Саме це є свобода, тому що якщо я є залежним, то відношу
себе до чогось іншого, чим я не є; я не можу бути без чогось зовнішнього; я вільний тоді, коли я є у
самого себе. Це у себе буття духу є самосвідомість, свідомість самого себе" [1, 68].
З іншого боку, Я прагне вийти за свої межі – і ось тут вже відбувається зворотній процес самотрансценденції, вихід на Іншого. Таким чином етичний зміст інтерсуб’єктивності полягає в тому,
що під час зустрічі з Іншим центрована структура Я розмикається, Я виходить за власні межі, долає
себе, але при цьому не втрачає власної самості. Я переосмислює, розширяє свої знання про самого
себе як про іншого, про ближнього як про іншого і (в граничних випадках) про абсолютного Іншого.
Якщо моральне лежить в площині інтерсуб’єктивного, то фундаментальною етичною проблемою є дослідження умов можливості інтерсуб’єктивності. Перефразовуючи Г. Фіхте, можемо сказати,
що етика повинна не встановлювати правила, за якими дискурс має відбуватися, а обґрунтовувати
саму можливість постановки питання про їх наявність. Отже, перед етикою постає низка запитань:
Яким чином можна побачити в Іншому цінність? Як можливо налагодити діалог з Іншим? (В дужках
зазначимо, що в ситуації, коли Іншим для себе виступаю Я сам, діалог можна розуміти як "внутрішній діалог" з самим собою. Наприклад, цей діалог може бути у вигляді каяття, щоденника, мемуарів. У буддистській традиції "внутрішній діалог" – це характеристика непросвітленої свідомості, що
знаходиться в полоні ілюзії щодо існування Я, і ми повинні "зупинити" його).
Слід згадати й перепони, що заважають встановленню зв’язку Я-Інший, які пов’язані із загальною екзистенційною ситуацією людини, в яку людина "закинута". Це можна позначити як відчуження. Щоб у читача не виникало асоціацій з марксистським дискурсом, позначимо відчуження як
амбівалентний стан, що спричинений розривом потенційного (сутнісного, ессенціального) та дійсного (актуального, екзистенціального). Відчуження характеризує зв’язок Я-Інший, і тому його слід розуміти у декількох аспектах: а) особа відчужена від самої себе, вона "сама собі чужа" (Ю. Крістєва);
б) особа відчужена від Іншого, який з конкретного Ти перетворюється на безособове Воно, "річ серед
речей"; в) особа відчужена від абсолютно Іншого як джерела сущого і забуває про буття, її мислення
та спосіб буття перетворюється на "постав" (М. Гайдеггер).
Окресливши загальну екзистенційну характеристику людини, нам слід відповісти на питання,
яким чином Інший нам відкривається і як ми можемо здолати вище окреслену ситуацію відчуження?
Тут етика має використовувати герменевтичний апарат, адже ще Ф. Шлейермахер зазначав, що лише
зрозумівши Іншого як унікальну особистість, ми зрозуміємо його тексти та промови. Звісно, ми можемо пізнавати Іншого через "прочитання" його зовнішніх форм, поведінки, просте описування або
ґрунтовний аналіз. Такий спосіб пізнання умовно назвемо розсудковим. В чому специфіка такого
способу пізнання? Нагадаймо, що в європейській інтелектуальній традиції традиційним є протиставлення розуму і розсудку. Розум і розсудок не є тотожними, адже ще Фома Аквінський розвів ці поняття. На його думку, слово розум (intellectus) слід застосовувати до здатності безпосереднього
проникнення в істину, а розсудок (ratio) – стосується вивчення і правил мислення. Якщо згадати
І. Канта, то у критиці "Чистого розуму" він зазначає, що "розсудок – це здатність, що створює єдність
явищ згідно правилам", але саме розум дає правила розсудку. На наш погляд, розсудок у фундамен20
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тальних питаннях етики є мало продуктивним. На недоліки розсудкового пізнання вказували такі мислителі як А. Бергсон, М. Бердяєв, Н. Лосський, С. Франк, М. Гайдеггер і багато інших. Йдеться не
лише про прагматизм, корисливість розсудку, але і його неповний, або навіть неадекватний характер.
Розсудок виявляє і впорядковує зв’язки і відношення між "мертвими речами" (А. Бергсон), він не здатний схопити життя у його тривалості, безперервному процесі, а отже й цілісності. Розсудок позбавляє
людину творчого пориву (А. Бергсон) і замикає, герметизує екзистенцію в життєвому світі повсякденності (А. Шюц), у світі Das Man (М. Гайдеггер). В результаті особа втрачає автентичність та ідентичність власного існування, власну унікальність та неповторність. В термінах філософії І. Канта,
розсудок схоплює річ не такою, якою вона є сама по собі (річ-у-собі), але як явище (речі в нашому уявленні). І навіть, пізнаючи самих себе, ми також, на думку Канта, знаємо себе тільки як явище.
Розсудок лежить в основі інструментальної раціональності, що унеможливлює розгляд життя
як цілісності, а отже і відповідь на фундаментальне етичне питання про сенс життя. Адже у концепції
інструментальної раціональності (М. Вебер) враховуються лише фрагменти нашої екзистенції, але не
береться до уваги кінцевість, смертність людини. Якщо ми візьмемо до уваги той факт, що людина є
"буттям-до-смерті", це знівелює загальний смисл інструментальної раціональності та цілепокладання.
Наприклад, я працюю на фірмі для того, щоб заробити гроші, для того, щоб вкласти їх в свій власний
бізнес, для того, щоб купити машину, для того, щоб і т.д. Тут спрацьовує традиційна аристотелівська
телеологія. Але чи є остаточна мета мого життя і яка вона? Невже все, що я роблю в своєму житті, я
роблю лише для того, щоб в один прекрасний день померти і звести всі свої зусилля нанівець. Отже,
інструментальна раціональність не може відповісти на питання, для чого я помираю, і який смисл
мого життя в цілому. Як зазначає німецький філософ Дитер Генріх, моральна особистість здатна формулювати "остаточні дефінітивні думки" стосовно себе, в яких вона немовби "збирає своє життя докупи" [4,
6], підводить підсумки, з’ясовує для себе щось справді суттєве і ціннісне. Але, продовжуючи Д. Генріха,
можемо сказати, що такі "остаточні думки" – також є не продуктом розсудку, а інтуїції. Адже в них відбувається антиципація життя як цілого.
Вищесказане підводить нас до формулювання гіпотези дослідження. На нашу думку, умовою
можливості морального (тобто інтерсуб’єктивного), відкритості Іншому та схоплення життя в цілісності є інтуїція. За допомогою інтуїції ми здатні подолати відчуженість, амбівалентність нашого існування і досягаємо стану не-амбівалентності, або гармонії. Інтуїція розкриває внутрішні ресурси
особистості, уможливлює цілісне і творче ставлення до дійсності, без яких моральне самоздійснення
неможливе. Коротко нагадаємо, що термін інтуїція (з латинського intuitio – споглядання, безпосереднє сприйняття) – здатність прямого, нічим не опосередкованого пізнання або "схоплення" істини.
Стосовно етики можемо сказати, що за допомогою інтуїції ми пізнаємо моральні цінності, принципи,
імперативи. Інтуїтивне в даному випадку пов’язане саме з нерозсудковим, недискурсивним пізнанням. Інтуїція є або вище розсудку (антично-християнська традиція, кембриджські неоплатоніки, етичні інтелектуалісти), або "нижче" розсудку, тож її слід шукати у до-розсудковій царині, наприклад, у
сфері безсвідомого (А. Шопенгауер, А. Бергсон, З. Фрейд). Але в будь-якому випадку інтуїція не належить "раціо". Наприклад, ми можемо раціонально пояснити, що таке цінність свободи, і яке значення вона має для побудови громадянського суспільства, гуманізму і т.д. Але чому свободі ми
приписали позитивну цінність, чому свобода апріорі є цінною – про такі речі ми знаємо й без спеціальної рефлексії – нетематично, дорефлексивно.
Тепер подивимося, яке значення відіграє інтуїція у ситуації відчуження. Розглянемо випадок
відчуження Я від самого себе. В одній з можливих версій, смисл самовідчуження полягає в тому, що
на сутнісному рівні в людині закладено безмежні властивості, але на рівні екзистенції вона кінцева,
смертна. Сутність людини – це її потенції самореалізації та самоздійснення. Але час обмежує їх, і ми
завжди змушені обирати між різними можливостями і повсякчас жертвувати реальним задля можливого і можливим задля реального. В цій жертві закладено моральний зміст, адже людина жертвує вільно і відповідально, але така жертва все одно не знімає амбівалентності безкінечної сутності та
скінченого існування. В даному разі можна звернутися до спадщини Жака Марітена, який писав, що
наш розсудок сприймає факт нашої смертності як остаточний і невідворотній. Розсудок апелює до
"здорового глузду", до думки "я помру, і все буде закінчено" [5, 10]. Але на до-рефлексивному, нетематичному, себто інтуїтивному рівні людина знає про власне безсмертя, вона знає, що її Я як духовна
сутність ніколи не помре. Те саме стосується й над-розсудкового пізнання безсмертя Іншого в акті
любові, яка забезпечує проникнення на духовний рівень. (Г. Марсель, В. Франкл). Отже, лише на рівні інтуїції людина може подолати амбівалентність безкінечної сутності та скінченого існування.
Можна виразити самовідчуження і з точки зору свободи і автономності суб’єкта. На трансцендентальному рівні людина являє собою цілісність та єдність, вона є вільною і незалежною (завдяки
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здатності до "само-діяльності", чи, в термінах Канта, "трансцендентальної єдності апперцепції"). Але
на емпіричному рівні особа розглядає себе як залежну від економічних, соціокультурних, ідеологічних, несвідомих, або навіть мовних структур (так поступають марксизм, фрейдизм, структуралізм).
На рівні розсудку окрема людина багатьма способами усвідомлює, що вона – продукт того, чим сама
не є. Всі емпіричні науки про людину в своїй методології націлені на те, щоб пояснити, вивести людину з чогось іншого, побачити в ній результат або точку перетину реальностей, які з одного боку
знаходяться в сфері досвіду, а з іншого – пояснюють, визначають людину ніби ззовні. Хімія, біохімія,
генетика, соціологія розділяють людину на частини, піддають її аналізу, зводять до продукту якоїсь
зовнішньої причини. Дивлячись на усі окремі прояви власної реальності, людина здатна відсторонитись від самої себе і перекласти відповідальність за те, що вона є, на те, чим вона не є. Вона розуміє,
що відбулася завдяки чомусь принципово іншому. І це інше є щось безсуб’єктне (історія, природа,
еволюція), його можна трактувати як певний принцип, з якого людина виникла. Проте, на думку католицького філософа Карла Ранера, існує первинний базисний досвід людської суб’єктності і особистісності, такий, що дається ще до всякої рефлексії, нетематично. Тобто людина, оточена зі всіх боків
детермінованістю, яка здавалося б руйнує її, перетворюючи на продукт оточуючого світу, тим не
менш (інтуїтивно) відчуває себе особистістю і суб’єктом, що має свободу. І це не є частковою констатацією, виходячи з якої ми могли б створити ще одну часткову антропологію. Щоправда, людина
може не помічати того, чим вона є, тобто не помічати того цілого, яким вона є, не виявляти до цього
інтерес, не приділяти цьому уваги. У такій ситуації людина "заглушає" і не дає проявитися своєму
первинному досвіду. Карл Ранер називає це "екзистенційним небажанням помічати" [6, 20]. Але це не
скасовує того факту, що у людини є досвід себе, висхідна самоданність, що існує на нетематизованому, дорефлексивному рівні. Йдеться про єдність висхідного володіння самим собою та подальшою
рефлексією. Рефлексія в понятті йде пізніше, аніж первісне володіння собою знаючого себе і вільного
буття. Адже існує не лише чиста об’єктивна дійсність (дійсність-в собі), з одного боку, і ясне поняття
про неї. Існує єдність дійсності та її "у-себе-самої" буття, про що ми вже зазначали, коли цитували
Гегеля. Особливо це стосується реалізації людського буття. Є речі, які не можуть бути опосередковані адекватно науковим об’єктивуючим поняттям. Висхідне знання про себе та рефлексія в мові через
поняття – це моменти, що пов’язані один з одним, але не тотожні. Тут спостерігається рух в протилежні боки. Висхідне у-себе-буття суб’єкта у здійсненні свого власного буття намагається перевести
себе в поняття, мову, розказати іншим. Але в той же час рефлексія, понятійність, мова мають бути
спрямовані на те висхідне знання, на той досвід, в якому те, що мається на увазі і досвід того, що мається на увазі, складають єдність. На наш погляд, цей рух самопізнання по колу є герменевтичний
рухом від перед-розуміння до безпосереднього розуміння. В цьому самовідношенні вже закладене
моральне відношення до себе як до цінності.
Моральне пізнання і моральна діяльність людини засновані на інтуїтивній антиципації буття
взагалі. Саме тому, вслід за К. Ранером, робимо висновок про те, що людина – істота, здатна до
трансценденції. Ця антиципація являє собою неконкретне (інтуїтивне) знання про безкінечність реальності. Там, де людина стурбована буттям, що розкрилося їй, і там де вона розпитує про нього, вона усвідомлює себе як суб’єкт. Людина зіштовхується сама з собою, приймає відповідальність за саму себе і
таким чином стає особистістю. Саме там, де людина закинута в безкінечність буття і розпитує про нього, кінцеве суще намагається зайняти своє конкретне місце, визначитися з власною точкою зору, відмітити себе на системі координат і, виходячи з цього, прийняти моральну відповідальність за себе. Отже,
людина апріорно відкрита буттю взагалі. Ранер називає це трансцендентальним досвідом трансценденції. Цей досвід не є досвідом особливої предметності, але відчуттям, що передує предметному досвіду
та керує ним. Він погано схоплюється в поняттях і рефлексії, саме тому він може легко залишитись непомітним. Людина – суще, якому непідконтрольна і мовчазна безкінечність реальності приходить як
таємниця. Відкритість цій таємниці дозволяє людині побачити в собі особистість і суб’єкт.
Тепер розглянемо ситуацію відчуження Я від Іншого як ближнього. Відчуження від Іншого
полягає в тому, що, як пише А. Шопенгауер, індивід впевнений у тому, що "індивідуація реальна.
Будь-який індивідуум є істота, що докорінно відрізняється від решти інших. Будь-яке інше не-Я мені
чуже" [8, 235]. Інший виступає як Чужий, і це призводить до аморальних (несправедливих, злих, безсердечних) вчинків. Запобігти цьому може чуттєва інтуїція. Під останньою ми розуміємо "вчування",
емпатію та симпатію. Ця традиція йде від етичних сентименталістів XVIII ст. (Шефтсбері, Батлер),
які стверджували, що в основі моралі лежить вроджене та інстинктивне моральне почуття (совість), і
що моральне пізнання є самоочевидним, безпосереднім та інтуїтивним за своїм характером. У філософії А. Шопенгауера тема симпатії перекликається з поняттям співчуття, на якому ґрунтується моральне ставлення до іншого, при чому це співчуття носить метафізичний характер. Як зазначає
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філософ в праці "Дві основні проблеми етики": "співчуття – це єдине джерело безкорисних вчинків і
тому є істинним джерелом моральності. Для пробудження цього відчуття не потрібно нічого абстрактного, а достатньо інтуїтивного пізнання, без посередництва думок" [8, 235].
Кульмінацією і своєрідним переосмисленням цих ідей є вчення М. Шелера про симпатію як
принцип, з якого можна вивести інтерсуб’єктивність та соціальність. Симпатія виступає основою спільноти. Симпатія в своїй глибинній структурі передбачає інтерсуб’єктивність. Це – зустріч і співучасть у житті іншого без порушення її власної екзистенції. Симпатія є не наслідком, а передумовою
соціалізації, а отже й моральних відношень. Розуміння поняття симпатії набуло трансформації у творчості німецького мислителя Г. Генстенберга, який застосовує поняття Sachlichkeit, що з німецької
означає "предметність", "річ", "посутність", "щойність". Це здатність до співчутливого, доброзичливого погляду на речі, метод, яким речі розкривають себе у повноті буття, показують свою суть і стають "речами, які речуть". За допомогою цієї здатності людина само розкриває себе для світу, для
Іншого, ближнього, і приходить до себе. Спільнота можлива лише тоді, коли її члени діють посутнісно.
Ситуація відчуження від джерела сущого (буття, ніщо, Бога) – це також моральна проблема.
Тут йдеться про амбівалентність відносного і абсолютного, скінченого і безкінечного. Незважаючи на
власну кінцевість, людина дана сама собі (доручена собі) як ціле. Вона може ставити під питання все,
отже людина – істота з безкінечним горизонтом. Пізнаючи власну кінцевість, людина долає її (виходить за межі власної кінцевості) та пізнає свою духовну сутність. Безкінечний горизонт людського
запитання – це такий горизонт, який відступає тим далі, чим більше відповідей дає собі людина. Найчастіше людина намагається не замислюватися над тією тривожною нескінченністю, в яку вона закинута своїм актом запитання. Тоді людина шукає притулок в знайомому та повсякденному. На думку
Карла Ранера, існує три способи уникнення досвіду трансценденції, або, в нашій термінології, відчуження від трансцендентного: а) Більшість людей роблять це наївно. Вони проживають своє життя в
конкретності, осяжності, предметності (їх буттєва настанова є "поставом" (Гайдеггер)); б) Людина
свідомо відкладає запитання про смисл цілого на потім; в) Людина переживає відчай, бо на її думку,
ціле взагалі не має жодного сенсу. Проте, досвід безкінечного все одно присутній в повсякденному
житті людини. М. Гайдеггер пише про стан тривоги, в якому вислизає суще і відкривається Ніщо
(буття). Якщо ми це Ніщо персоніфікуємо, то йдеться про відношення "людина – божественне Ніщо".
Тут можна згадати про особливий тип інтуїції – так звану духовну, або містичну інтуїцію, що є надчуттєвою і над-інтелектуальною і пов’язана зі спогляданням божественного Ніщо. Традиція духовної
інтуїції сягає православної практики ісихазму ("мовчання"), основні положення якої були викладені у
працях Діонісія Ареопагіта, Григорія Палами тощо. Оскільки споглядання Бога (у схоластичних термінах – "visia beatifica") є найвищим сенсом людського життя для віруючого, і воно також стосується
інтерсуб’єктивності в граничних своїх проявах, то можемо говорити, що таким чином духовна інтуїція є моральною проблемою і заслуговує на те, щоб бути об’єктом уваги етики.
Отже, інтуїція є умовою спонтанного творчого пориву особистості. Без інтуїції неможлива
творча діяльність і свобода. Звідси ми можемо вивести етику творчості. Якщо людина – це творець
самої себе, і все життя її – це творчість, то вона покликана "творчо вирішувати моральні задачі"
(М. Бердяєв). За допомогою інтуїції особа торкається "вершин буття" і виходить з повсякденності для
того, щоб стати особистістю.
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РАДЯНСЬКА СМІХОВА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ:
ОПОЗИЦІЯ ЧИ КОНВЕНЦІЯ?
У статті йдеться про методологічне підґрунтя для вивчення радянської сміхової культури.
Якщо зміст останньої визначається протистоянням тоталітарним практикам, то на рівні форм
ми спостерігаємо складні конвенційні відносини між сміховою культурою та ідеологією.
Ключові слова: радянська сміхова культура, тоталітарні практики, сакральне, профанне,
титанізм.
The article deals with the methodological base of studying the soviet laugh-culture. While its content
is determined with the resistance the totalitarian practices, we point out the difficult conventional
connections between the laugh-culture and ideology on the form-level.
Keywords: soviet laugh-culture, totalitarian practices, sacral, profane, titanism.
На сьогодні загально визнаним є положення про те, що М. М. Бахтін протиставив монологічній релігійній традиції діалогізм народної сміхової культури. Про це йдеться в чисельних працях
дослідників (Д. С. Ліхачов, О. М. Панченко, М. С. Каган О. В. Волкова, Л. С. Дмитрієва, В. К. Кантор, В. Ф. Кормер, О. В. Королькова, Л. В. Карасьов, Т. Б. Любімова, О. Р. Мєньшикова М. Є. Соболєва, Т. М. Титаренко та ін.), що присвячені сміховій, карнавальній культурі.
На нашу думку, М. М. Бахтін говорить не про будь-який монологізм ідеології, а про монологізм пристрасної релігійності, що виродилася до рівня сакралізованої ідеології. Це не можна довести
шляхом безпосередніх посилань, але добре відомо, що релігія доби пізнього середньовіччя та Відродження в колі однодумців Бахтіна була синонімом спотвореної релігійності, єретичного варіанту християнства. Не релігії протиставляє Бахтін (глибоко віруюча людина) сміх карнавального натовпу, а
псевдорелігії, якою стала редукована до рівня ідеології єретична релігійність доби інквізиції. Хыба не
те саме ми маємо у випадку із радянськими тоталітарними практиками, які базувалися на сакралізованій онтології марксизму-ленінізму?
Треба зрозуміти, що людина ніколи не сміється над тим, що є для неї особисто святим, священним. Сакральне (йдеться про дійсне сакральне, а не про те, що претендує на статус сакрального)
та смішне – не сумісні. Смішним виступає не сакральне, а сакралізоване, не Бог, а кумір. Тому процес
куміротворення в культурі має дві стадії – перша: сакралізація чогось, а потім десакралізація за допомогою сміхової культури.
Нажаль, сьогодні майже у стані забуття з боку культурології є велике, непересічне протистояння
радянської сміхової культури тоталітарним практикам – протистояння, в якому ще з 60-х років минулого
століття почала потроху перемагати культура, відсуваючи ідеологію на другий план. Виключення треба
зробити для теми анекдоту. Окремі аспекти цього артефакту сміхової культури досліджено досить
ретельно такими авторами, як М. Каган, Ю. Борєв, В. Безнисько, М. Воробйова, Л. Орнатська, О. Соколова, В. Сорокіна, Л. Столович, В. Хімік, О. Краснухіна та інш. [3, 5]. Однак автори, як правило, обмежуються концепцією опозиційного по відношенню до тоталітарних практик змісту анекдоту, не звертаючи
увагу на те, що відносини радянської сміхової культури з ідеологією були значно складнішими, і модель
опозиції пояснює лише сутність сміхової культури, але не розкриває її специфічних форм.
Радянська сміхова культура, а особливо її могутній сплеск у 60–90 рр. – унікальне культурноісторичне явище, що не знає світових аналогів і не тільки в ХХ ст. В жодній цивілізації не було такої
причини для сміху, як в СРСР, тому що майже ніде в світі не обіцялось людям царство Боже на землі.
Тоталітарна утопія пропонувала не просто нову картину світу. Це була сакралізована онтологія, псевдорелігійна картина буття. При цьому контраст ідеологічно піднесеного (комуністичного ідеалу) та
низького (реальних практик) був настільки яскравим, що не сміятися радянський народ просто не міг.
Та унікальною була не тільки сила сміху, але й його зміст. Справа в тім, що процес сакралізації марксистсько-ленінської онтології відбувався за рахунок запозичень численних релігійних сенсів,
© Столяр М. Б., 2011
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пов’язаних із месіанством, есхатологією, аскетизмом тощо. Як вважають представники крипторелігійної культурологічної концепції, комуністичний світогляд саме тому охопив широкі маси, що він
імітував релігію. Такої думки дотримуються західні (Ж. Марітен, А. Тойнбі, К. Поппер, М. Еліаде,
М. Епштейн та інш.) та вітчизняні автори (М. О. Бердяєв, С. М. Булгаков, О. Ф. Лосєв, С. Л. Франк,
В. О. Лекторський, Е. Ю. Соловйов, та інш.). Втім, треба зазначити, що запозичення релігійних сенсів
використовувалися в ідеології не в прямій формі, а в вигляді спотворених, карикатурних сенсів. Тобто псевдорелігійний зміст радянських тоталітарних практик був профанацією релігійних ідей.
Задамо собі питання: що залишалося радянській сміховій культурі, якщо профанація вже відбулася і закріпилася у формі псевдосакрального, офіційного, панівного. Адже сміхова культура завжди реагує на псевдосакральне відповідною профанацією. Якщо на рівні держави відбувається або
ідеологізація релігії, або сакралізація ідеології, то сміхова культура відгукується на це профанаціями.
Отже, радянська ідеологія здійснювала численні профанації сакральних сенсів через механізм карикатурного запозичення. Відповідно, радянська сміхова культура зреагувала на це "профанацією профанацій". Така подвійна профанація і створила унікальний зміст радянської сміхової культури,
породила загадковий феномен повернення до християнських сенсів, але вже у секуляризованому вигляді. Найбільш яскраво це видно в іронії О. Лосєва, сатирі та гуморі Є. Шварца, В. Войновича,
Е. Рязанова, в яких можна побачити могутній потенціал таких духовних сенсів, як перетворення, покаяння, смиренність, залучення змісту архетипів різдвяного дива, страшного суду тощо [4; 5].
З іншого боку, радянська ідеологія мала в собі ще таку релігійну компоненту, як титанізм –
релігію, що на місце Бога ставить людину. Титанізм 20-х років ХХ ст. змінився на новий різновид
титанізму в 30-х рр., коли всі риси титана уособлював в собі правитель. Отже, сталінізм як різновид
владоцентризму виявився профанацією антропоцентричного титанізму. Звідси зрозумілим стає "повернення" сміхової культури до висхідного титанізму революційної доби. В контексті цієї парадигми
відкривається сенс того, що можна назвати "реформаційний дух" радянської сміхової культури. Наприклад, в анекдотах та у виступах сатириків реальне суспільство найчастіше критикували не з антирадянських позицій, а з точки зору того, що вважалося "ленінським образом соціалізму". Саме за це
постраждав і видатний радянський актор Аркадій Райкін, який після спектаклю "Плюс – мінус", побудованому на ленінських цитатах, отримав заборону виступати в столицях і з інфарктом потрапив
до лікарні. Особливо яскраво титанічну парадигму представляють такі артефакти сміхової культури,
як цирк з його матеріалізованим розумінням дива як трюку; сміхова культура наукової інтелігенції
60–80-х років як форма десакралізації культу науки на користь культу яскравої особистості науковця;
творчість видатних радянських комедіографів Г. Олександрова та Л. Гайдая тощо.
Отже, дослідження Бахтіна сприяють розкриттю характеру взаємовідносин офіційної ідеології
та сміхової культури. Перш за все, поняття сміхової культури передбачає опозицію ідеології. "Цілий
неозорий світ сміхових форм і проявів протистояв (виділено нами, – М. С.) офіційній і серйозній (за
своїм тоном) культурі… феодального середньовіччя", – пише Бахтін [6, 8]. Зіткнення, протиставлення, випадання з певних норм, перекручування сенсу – ось варіанти відношення сміху до державної
ідеології за Бахтіним. Тобто, сміхова культура розглядається як явище не тільки принципово чужорідне, але й вороже по відношенню до ідеології.
Проте, якщо з культурологічної точки зору, паралелі між добою Відродження і радянською
цивілізацією є вельми продуктивними, то наявність деякої схожості між ренесансною і радянською
сміховою культурою ще не дозволяє говорити про їх тотожність. Наразі йдеться про тоталітарне суспільство і відповідні практики, тобто про суспільство, в якому ідеологія прагнула повного контролю
над культурою. Отже, свободи, навіть в межах свята, сміхова культура майже не мала – вона повинна
була знаходити певний компроміс з ідеологією, шукати форми конвенції або зашифровувати опозиційний сенс в образах, що мали подвійний сенс – офіційний – для всюдисущої цензури та опозиційний – для тих, хто "має вуха".
Якщо застосовувати бахтінівський підхід до аналізу радянської сміхової культури, то, на перший
погляд, предмет не втрачає своєї специфіки по суті, проте і обмежитися опозиційним змістом сміхової
культури ми не можемо. Дійсно, модель протистояння виражає один з рівнів взаємин державної релігії і
культури, проте ця модель не описує різноманітність форм перетину ідеологічного та сміхового. Відкрито
опозиційне відношення сміху до державної ідеології фіксується лише на завершальній стадії еволюції радянського суспільства, та і в цьому випадку опозицією зміст сміхової культури не вичерпується.
Між іншим, С. С. Авєрінцев вважає, що і сміхові артефакти середньовіччя не були абсолютно
вільними від ідеології: "Із століття в століття можна спостерігати прагнення католицької гомілетики
приборкати сміх, приручити його, інтегрувати в свою власну систему. Досить пригадати німецького
каноніка-августинца… часів Тридцятирічної війни – Абрама а Санта-Клара. Та і більш ранні звичаї,
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докладно досліджені Бахтіним, як це risus paschalis та інші види "сміхової" практики підлягали розпорядку церковного року, укладалися в ту ж саму матрицю. Важливим тут є саме момент календарності, інакше кажучи, умовності, конвенціональности, звичайно, згадуваний, але, як здається,
недостатньо оцінений у Бахтіна (виділено нами, – М.С.). Для останнього "карнавал" є свободою і лише свободою; та якщо свобода регулює себе відповідно до вказівок церковного календаря і відшукує
для себе місце усередині конвенціональної системи, її характеристики як свободи підлягають певному уточненню" [7].
Якщо відношення ідеології і сміху не можна звести до формули протистояння, то коректніше
буде говорити про різноманітність конвенціональних форм, про типи взаємин ідеології і сміхової
культури. В межах радянської цивілізації таких типів можна назвати, щонайменше, п’ять.
Перший тип з точки зору змісту є переважно ідеологічним. Твори цього типу демонструють
значну область перетину ідеологічної та сміхової сфер. Вони мають головну ідею, яка знаходиться в
руслі "політично актуального", а побічні сюжети, будучи ідеологічно коректними, існують поза політикою. При цьому сміхові образи створюються не тільки в цих сюжетах, але й в основній темі. Прикладом першого типу сміхової культури є радянські довоєнні кінокомедії. У "Веселих хлоп’ятах"
режисера Григорія Олександрова "ідеології" нібито менше всього, але ця комедія є ідеологічною за
своєю надзадачею, за результатом впливу на людей усередині країни і, особливо, за кордоном. І цю
надзадачу можна виразити таким чином: простий народ в СРСР дістав можливість реалізувати свої
таланти, люди в країні рад не тільки працюють, але й сміються (та ще й як сміються!). Безперечним
шедевром першого типу сміхової культури є поема Олександра Твардовського "Василь Тьоркін". Та
якщо проаналізувати духовне підґрунтя цієї поеми, то ми знайдемо цілком несподівану для атеїстично налаштованого поета настанову боротися, перш за все, із духовним ворогом, який виступає у формі розпачу, відчаю, страху. Тобто основна думка "Тьоркіна", що адресована воїнам, які ведуть
смертний бій, перетинається з однією з "максим" святих отців, зверненої до духовного воїнства – чернецтва: "тримай розум в пеклі і не зневіряйся" (преп. Сілуан Святогорець – 1938 рік смерті). Сміх
Твардовського зрозумілий тільки в цьому контексті: "не зневіряйся навіть в пеклі!"
Все худое он изведал
Он терял родимый край
И одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай
Другий тип відношення ідеології і сміхової культури представляють твори, які, крім ідеологічної ідеї (або ідей), мають ще і якусь надідею, антиідеологічну по суті. Яскравим прикладом є такі
класичні твори радянської сміхової культури як "Дванадцять стільців" і "Золоте теля" І. Ільфа та
Є. Петрова. Суто ідеологічних тем тут декілька: крім висміювання троцькізму з його ідеєю світової
революції критикується спосіб життя "віджилих" класів – дворянства, буржуазії, священства [8]. Проте, ці романи не стали б творами сміхової культури, якби в них все звелося до "актуальних" тем. Головне, як мені здається, – мова романів. На противагу радянській ідеологічній кострубатості (нового
вербального канону, що відповідав тоталітарній практиці "влади народу") зазвучала яскрава, дотепна
мова. Щодо надідеї роману, то її антиідеологічний сенс сьогодні здається очевидним: найталановитіший і по-людськи найпривабливіший герой опиняється в країні рад зайвим, його таланти не можуть
знайти тут гідного застосування.
Третій тип взаємовідносин ідеології та сміхової культури ми спостерігаємо у тому випадку,
коли зовні ідеологічний текст має антиідеологічний підтекст. Твір такого типу має практично амбівалентне звучання – офіційне та опозиційне. До цього типу артефактів сміхової культури відноситься
п’єса Є. Шварца "Дракон". За зовнішнім її виглядом – німецьким іменам і деяким реаліям нацистської Німеччини – п’єса була сатирою на німецький фашизм, та в цьому творі немає жодного одностороннього критичного випаду. Все, що говориться про диктатуру Дракона, взнається, перш за все, в
тоталітарних практиках радянського суспільства. Цей самий тип творів сміхової культури ілюструє
філософська іронія О. Лосєва, коли філософ під виглядом критики буржуазної філософії висміює атеїзм, прогресизм та матеріалізм.
У суспільстві, де всі сфери життя були ідеологічно залежними, аполітичність теж була своєрідною формою опозиції. Прикладом цього типу артефактів сміхової культури була така улюблена телепередача радянських людей як "Кабачок "13 стільців". Майже аполітичною і просто веселою була і
друга частина новорічного "Блакитного вогника" – першу частину (до години ночі) дивився генеральний секретар Л. Брежнєв, тому тут були ідеологічні вкраплення у вигляді патріотичних радянських
пісень і бесід з передовиками виробництва.
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І, нарешті, п’ятий тип – це сміхова культура в її традиційному значенні – переважно антиідеологічна, антиофіційна. Це справжні народні, або "нелітературні", частівки, анекдоти, сатира самвидаву, частково виступи сатириків і пародистів. Структурний аналіз цих артефактів не виявляє
антиідеологічної спрямованості в чистому вигляді (за рідкісним виключенням). Наприклад, в політичних анекдотах найчастіше представлено суто радянське розуміння "належного", ідеального, з позиції якого критикуються реальні практики соціалізму.
У радянській сміховій культурі високо цінувалося не тільки те, що сказано, але й те, як сказано, які знайдено слова, які можливі асоціації, паралелі, контексти, підтексти і тому подібне. Також,
радянська сміхова культура обходилася практично повністю без еротики. Заборона на цю сферу була
ідеологічного походження. Ідеологія тим самим вільно або мимоволі "сприяла" розвитку тоншого,
інтелігентнішого гумору за межею ідеологічних обмежень. Інакше кажучи, цензурні, моральні заборони і естетичні обмеження в частині випадків давали позитивний результат.
Крім прагнення ідеології формувати культуру, у тому числі і сміхову, в наявності була активна дія сміхової культури на ідеологію. Якщо перша особа держави приймала конкретну критику, що
прозвучала, наприклад, в кінокомедії, то ця критика використовувалася вже як прикраса ідеології.
Наприклад, на ХХV з’їзді КПРС (1976 р.) генеральний секретар ЦК КПРС Л. Брежнєв згадав фільм
Е. Рязанова "З легкою парою!" у зв’язку з темою будівництва. Це посилання на кінокомедію, що полюбилася народові, дещо пожвавило доповідь генсека і атмосферу в залі Палацу з’їздів. З тих пір
критика стандартної, одноманітної архітектури була офіційно схваленою. Інша справа, що така згадка
не мала видимих соціальних або виробничих наслідків – будували, як будували, тому що і жили, як
жили. Змінити стиль будівництва – означало змінити стиль життя.
Підводячи підсумок, можна сказати, що розуміння можливості перетину, здавалося б, несумісних площин сміхового та ідеологічного є надзвичайно важливим для вивчення саме радянської сміхової культури. Легально існуючий артефакт сміхової культури повинен був виглядати соціально
актуальним або хоча б бути політично коректним. Це один бік впливу ідеології. Інший полягає в тому, що якщо для будь-якого твору культури використання ідеологічного сенсу є небажаним, то тим
більше воно є неприйнятним для артефакту сміхової культури. Ідеологічні сенси є носіями особливих
"вірусів", що сприяють швидкому старінню культурних текстів, в тканину яких вони потрапляють.
Якщо ж враховувати, що твори сміхової культури застарівають теж достатньо швидко, то політичні
теми і мотиви в даному випадку були не просто небезпечними, але несли пряму загрозу життєздатності того або іншого твору.
На межі цих двох "смертей" – небезпеки випасти з ідеологічно патронованої сфери і потрапити в соціальне небуття і небезпеки введення в твір дуже великої (смертельної) дози "ідеологіну" –
пульсувала радянська сміхова культура. Можна сказати, що вона існувала між сциллою знищення
фізичного і харибдою культурної смерті. І цей межовий стан додав їй особливої, неповторної чарівності. У такому вузькому просторі могли працювати тільки люди з особливою інтуїцією, тонким відчуттям гумору, наділені глибоко моральною свідомістю, з гострим відчуттям міри і дивовижною
тактовністю. Такими майстрами були Олександр Твардовський, Євген Шварц, Аркадій Райкін, Іраклій Андронніков, Леонід Гайдай, Ельдар Рязанов, Еміль Брагінський і багато інших представників
радянської сміхової культури.
Таким чином, аналіз радянської сміхової культури приводить нас до двох, на перший погляд,
абсолютно протилежних висновків. Перший: радянська сміхова культура була продовженням і завершенням радянської ідеології, її необхідним придатком, а крім того – вона сама впливала на ідеологію, сприяючи її еволюції у бік пом’якшення класового підходу, переходу від класовоморалістичного змісту до загальнолюдського. Другий: сміхова культура була явищем антитоталітарним, спрямованим на розхитування та руйнування панівної ідеології. Як це не дивно, наразі не можна
обмежитися одним з положень. Обидва висновки вірні. Тому, на нашу думку, їх слід поєднати, а саме: радянська сміхова культура була одночасно і діонісійською стороною державного аполонійського
культу (ідеології), що зміцнювала офіційний культ, і такою, що руйнувала цей культ культурою.
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ЕСТЕТИЧНИЙ ВИМІР КАТЕГОРІЙ "ПОЕТИЧНЕ" – "ПРОЗАЇЧНЕ"
У статті здійснюється спроба обґрунтування естетичного змісту категорій "поетичне""прозаїчне". Необхідність трансформування зазначених понять із теорії літератури в теорію естетики обґрунтовується як особливостями теоретико-пізнавальної ситуації, так і характером художньої практики, що склалися в XX сторіччі.
Ключові слова: поетичне, прозаїчне, поетика простору, поетика історії, роман, наратив.
This article attempts to justify the aesthetic content categories "poetic" – "prosaic." Need to
transform these concepts from literary theory to the theory of aesthetics is substantiated as a particular
theoretical and cognitive situation, and the nature of artistic practice that has developed in the 20th century.
Keywords: poetic, prosaic, poetics of space, poetics of history, romance, narrative.
Класична естетика, її поняттєвий апарат були сформовані на ґрунті узагальнення досвіду певного періоду в історії художньої практики з притаманними їй особливостями, з одного боку, а з іншого – це була "філософська естетика", результат екстраполяції певних світоглядних, науковотеоретичних положень того чи іншого мислителя на сферу, що мала відношення до людської чуттєвості. По-друге, класична естетика – це ідеалістична естетика з її приматом трансцендентального, самототожнього суб’єкта. Останнє мало своїм проявом в естетичному дискурсі тлумачення мистецтва
як діяльності, що орієнтується на певні ідеальні зразки, які конкретно-історично співвідносилися, передусім, з художньою практикою античної класики. Зрозуміло, що у своєму поступі мистецтво набуло форм, які не підлягали аналізові засобами традиційного поняттєвого інструментарію, доказом чого
було намагання естетичної науки на межі XIX–XX століть віднайти адекватні аналоги репрезентації.
Свідченням зазначених пошуків був, зокрема, позитивістський рух "естетики знизу", з його
акцентом на необхідності долучення психологічних досліджень проблем художньої творчості, а також момент "радикального номіналізму", пов’язаний з розвідками Б. Кроче. У наших умовах, коли
ситуація "естетизованого довкілля" є визначальною в людській життєдіяльності, актуальною лишається проблема рецепції нових форм художньої практики та естетичного досвіду, що у свою чергу зумовлює необхідність в розробці відповідних поняттєвих засобів аналізу. Одним із шляхів вирішення
зазначеної проблеми, на нашу думку, є залучення до сфери естетичної науки категорій "прозаїчне" та
"поетичне".
На пострадянському просторі вищезазначені категорії ставали предметом уваги дослідників,
але при введенні їх в науковий обіг дублювався зміст традиційних естетичних понять. Так, для відомого радянського естетика М. Кагана "прозаїчне" ототожнюється з "комічним" [8, 166], а "поетичне"
за своєю спрямованістю на "одухотвореність певного явища" [8, 166] уподібнюється змісту категорії
"піднесене" в її гегелевому тлумаченні. Звісно, що і суть мистецтва у відповідній проекції і у згоді із
притаманному романтичній традиції дистанціюванню від сфери буденного вбачається "у перетворенні прози життя в поезію мистецтва" [8, 166]. На наше переконання, причина подібних колізій
пов’язана з домінуванням в естетичному дискурсі тієї парадигми мислення, що ґрунтується на пріо© Федоренко М. О., 2011
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ритеті належного, еталонного, класичного у його стосунках з буденним, повсякденним, яке у свою
чергу сприймається у якості чогось скороминущого і несуттєвого. Це, власне, і є точка зору класичної
естетичної традиції, яка передбачає, що існує повсякденність, яка є позаестетичним феноменом, і існує світ мистецтва, який відкриває можливості для людської чуттєвості. Ми ж виходимо з тієї позиції
у тлумаченні категорій "поетичне"-"прозаїчне", за якої сфера буденного, повсякденного є в сучасних
умовах буття мистецтва визначальною щодо художньої практики.
Заявляючи про необхідність залучення категорій "поетичне"-"прозаїчне" до сфери естетики,
ми ставимо перед собою завдання передусім теоретично обґрунтувати зазначений перехід. Цей перехід, тобто набуття зазначеними категоріями статусу загальноестетичних (а не лише термінів теорії
літератури), ми будемо аргументувати, спираючись, по-перше, на концепцію "прозаїки Бахтіна" американських славістів Г. Морсон та К. Емерсон [7], а, по-друге, на "поетику простору" французького
філософа Г. Башляра [5] та "поетику історії" американського історика Х. Уайта [13].
Розуміння категорії "поетика" (і похідної від нього модифікації "поетичне") історично ототожнювалося передусім з віршованими текстами і по суті з теорією літератури. Терміни "проза", "прозаїчне" тривалий час, аж до романтизму, мали суто негативний відтінок. Особливо жорсткого
протиставлення зазнали ці поняття в руслі класицистичної традиції. Але вже для Ф. Шлегеля, з його
пріоритетом романтичної форми, що передбачала наявність двох умов – сентиментальності (те, що
зачіпає нас, де панує духовне чуття, – за словами Шлегеля [12, 402]) та фантастичності, теорія словесної творчості надавала місце і романному жанрові, що ототожнювався зі зображенням повсякденного. Підґрунтям для подібного бачення була творчість самих романтиків, яка ґрунтувалася на
історичному матеріалі ("справжня історія є фундаментом всієї романтичної поезії" [12,405]). Протиставляючи античну міфологічну поезію із історичністю власної позиції, романтизм саме в художньому романі вбачав її (історичності) відтворення. Але виходячи із норми фантастичності як необхідної
умови для художньої творчості, для Ф. Шлегеля до "всіх так званих романів… ідея романтичної форми…не може бути застосована" [12, 405].
Для Гегеля прозаїчне також ототожнюється з повсякденним, звичайним [6, 358–359]. Загалом,
для німецького мислителя буржуазне життя є таким, що не відповідає вимогам поетичної творчості.
Прозаїчність сучасної буржуазної епохи виражається, згідно з Гегелем, як у незворотності знищення
античної самодіяльності, так і у безпосередньому зв’язку особистості з суспільством, в якому індивідуальність є "другорядною і байдужою". Гегель визнає історично необхідним результатом розвитку
людства безумовний прогрес у порівнянні з примітивізмом "героїчної" епохи. Але цей прогрес призводить до того, що знищується об’єктивне підґрунтя для розквіту поезії, яку витісняє проза і буденність. Хоча Гегель вважає неможливим усунення цього протиріччя між поезією та цивілізацією, тим
не менш він наполягає на його пом’якшенні. Цю роль виконує роман, який для буржуазного суспільства відіграє ту ж роль, що і епос для суспільства античного. Роман як "буржуазна епопея" повинен,
на думку Гегеля, примирити вимоги поезії з вимогами прози.
І романтики, і Гегель, незважаючи на їх здобутки на шляху емансипації романної форми і,
відповідно, сфери прозаїчного, повсякденного, все ж таки залишалися на позиціях тієї точки зору, для
якої мистецтво асоціювалося з класичними уявленнями, зокрема, про суть поетичної творчості. Одним із проявів подібного уявлення була і ситуація в естетичній царині, де категорія "піднесеного" як
теоретичне узагальнення зазначеної художньої практики мала пріоритетний статус.
Як вже зазначалось, на межі XIX–XX століть відбувається певне переосмислення предметного буття естетики, у першу чергу із огляду на необхідність дистанціювання та незалежності її теоретико-пізнавальних можливостей від безпосередньої обумовленості філософськими категоріями.
Одним із варіантів вирішення цієї проблеми була "естетика словесної творчості" Бахтіна, розуміння
поетики як певного різновиду естетики.
В одній із своїх статей відомий російський культуролог С. Аверінцев, прагнучи якимось чином визначити місце "естетики словесної творчості" М. Бахтіна серед дослідників цієї дисципліни,
характеризує особливість мислення останнього як полеміку з тисячолітньою поетичною традицією,
що бере початок від Аристотеля. Саму ж поетику Аристотеля, як похідну від його науки логіки з притаманними їй законами тотожності та протиріччя, визначає за допомогою таких категорій, як "рівний
собі характер, що виражає себе через рівне собі слово та… образ, вибудуваний у рамках рівного собі
жанру, при співвіднесенні всіх цих рівних величин з однозначними координатами "верху" та "низу"
("піднесеного" та "низького") [1, 100]. Саме критичний перегляд принципу тотожності, розуміння
"слова як такого, що вийшло із рівності собі" [1, 100], амбівалентність "верху" та "низу", визначають
особливість "поетики свободи" [1, 101] Бахтіна. У подібному "полемічному" ключі загалом розглядається творчість останнього, зокрема і американськими дослідниками, для яких творчий спадок росій29
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ського дослідника – це спроба перегляду всієї традиційної поетики від Аристотеля і аж до російських
формалістів, але з певними застереженнями. Для них Бахтін – творець прозаїки, тобто не лише всебічної теорії літератури, що надає перевагу прозі та роману, а прозаїки у більш ширшому сенсі слова:
"як форми мислення, що передбачає важливість повсякденного, звичайного, прозаїчного" [7, 72].
Перегляд традиційної аристотелівської поетики здійснювався Бахтіним значною мірою в руслі полеміки з російською формальною школою та її концепцією поетичної мови, згідно з якою
об’єктом дослідження для теорії літератури виступала передусім віршована творчість. Згодом перед
формалістами постало завдання включення до предмету поетики також і романного жанру. Намагаючись віднайти точки дотику поезії та прози, російська формальна школа, виходячи із ототожнення
суті художнього твору з індивідуально-авторським вираженням, вбачала цю спільну для обох сфер
територію у понятті "стиль". Тому, наприклад, при аналізі роману Сервантеса, головний герой Дон
Кіхот поставав чимось другорядним, оскільки сам персонаж, з огляду на висхідні позиції, тлумачився
як результат лише нової сюжетної техніки, особливим стилістичним засобом (реальне життя персонажу Сервантеса, його "фабула" була суттєво відмінною від того, як це викладено художником у
"сюжеті" як сукупності певних прийомів – повтори, ретардації і т.п. – тобто творчо переробленій фабулі). Крім того, ототожнення ознак художності твору лише з поетичним (у традиційному його
сприйнятті, тобто як віршованого передусім) мовленням призводило до певного парадоксу – розуміння роману як позалітературної форми, а відтак і полишеної ознаки художності.
Для Бахтіна був неприйнятним і той варіант вирішення зазначеної проблеми, що виходив із
того, що проза може бути розглянута на основі спільних для неї та епосу сюжету, ідеї та тематики.
Але хоча зазначений підхід і породив певну традицію дослідження прозаїчних творів, що ґрунтувалася, зокрема, на аналізі сюжету (В. Пропп, наприклад), в той же час ці технічні прийомі більш-менш є
адекватними, на думку Бахтіна, лише при вивченні народних казок, детективів та утопій, і є недостатніми для коротких оповідань та романів.
Мала у той час розголос і концепція відомого феноменолога, випускника Київського університету та перекладача гегелевих текстів Г. Шпета. Останній пропонував розглядати роман по аналогії
з риторикою, і тому для нього роман виступав лише певною формою "моральної пропаганди". Згідно
з Бахтіним, романи, зазвичай, використовують риторичні форми, тому і риторика, і поетика можуть
сприяти розумінню романів. Більше того, вся художня проза і роман знаходяться у тісному зв’язку з
риторичними формами, підкреслює Бахтін. І тому протягом усього періоду розвитку романної форми
цей зв’язок з риторичними жанрами (публіцистичними, моральними, філософськими і т.п.) не зупинявся, а, навпаки, його взаємодія з ними була не меншою, ніж з художніми жанрами. Але оскільки
зазначений підхід із самого початку визнає за романом статус словесного мистецтва, що відрізняється
від поезії, з одного боку, і від риторики – з іншого, то застосування до прози лише засобів риторичного аналізу рівнозначно запереченню її літературності [3, 81–82].. (Слід зазначити, що подібний підхід
не є новаторським. Зокрема для Гегеля риторика також – різновид прози [3, 374]. У сучасному літературознавстві дослідження поетики по аналогії з риторикою характерне для американського літературного критика Поля де Мана [10], і загалом для постмодерністської традиції).
Ототожнюючи "художнє" з "поетичним", формалісти прирівнювали прозу до нелітературної
мови, яка, у свою чергу, характеризується як "практична", тобто як щось однорідне та "автоматизоване". З точки зору Бахтіна, подібна схема невірно тлумачить нелітературну мову і взагалі сферу повсякденності. Адже якщо повсякденна мова за визначенням є автоматизованою, то в ній не
знайдеться місця для суспільної та індивідуальної. "В дійсності, – зазначає Бахтін, – життєве спілкування безперервно здійснює свій поступ, хоча і поступово… Взаємовідносини між тими, що спілкуються, завжди змінюються. У процесі цього становлення постає і сам зміст, що повідомляється.
Життєво практичне спілкування має характер події, і навіть мізерний словесний обмін причетний до
цього постійного становлення події. В цьому становленні слово живе напруженим життям, хоча і
відмінним від життя в художній творчості" [4, 273]. Для формалістів повсякденний світ автоматизований і по суті позбавлений творчого характеру. На противагу їм Бахтін почав дослідження "проблеми автора в найбільш звичному, стандартному, повсякденному вираженні" [2, 246]. Звичайно,
прозаїчне творення починається у вузьких сферах і ледь помітне. Тому ми не помічаємо його і думаємо, що воно починається десь в іншому місці. Але нове, як зазначають сучасні дослідники, фактично, "є продуктом незліченних дрібних змін, що відбуваються безперервно. Його важко роздивитися
та зрозуміти хоча б тому, що воно нам уже надокучило" [7, 81].
Аргументуючи тезу про те, що Бахтін був не лише представником того напрямку, який обґрунтовував тезу про самоцінність прозаїки щодо поетики, а і одним із мислителів, що тлумачив прозаїку як форму мислення з її пріоритетом повсякденного, американські дослідники вказують на
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наявність зазначеної традиції у російських художників слова, передусім, Л. Толстого. Так, зокрема, в
"Анні Кареніній" Толстой вказаний тип мислення застосував для з’ясування суті любові, праці та побутової етики. Його персонажі заплуталися в рутині сімейного життя та повсякденних турбот, що вимагають вирішення. Левін рятується від свого скептицизму, коли доходить розуміння всього
багатства буденного життя. "А я искал чудес, жалел, что не видел чуда, которое бы убедило меня…
А вот оно, чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его" [11]. Прозаїка Толстого має безпосереднє відношення і до етики. У розумінні
Бахтіна і Толстого, які не приймають ані того уявлення про мораль, що ототожнює сутність останньої
з певними правилами, ані того, що пропагує етичний релятивізм, найбільш актуальними були б описи
певних моральних ситуацій, які ми знаходимо в великих романах. Для Толстого і Бахтіна "романи,
найбільш прозаїчні із прозаїчних форм, займають специфічне місце в етичному просвітництві. Добре
чи погано, але це – потужні засоби збагачення наших моральних оцінок специфічних ситуацій. Вони
поміщають вимоги належного в подієвість, – хоча і не в цілісності, але значною мірою більш повно у
порівнянні з іншими формами репрезентації" [7, 86].
Ідеї, схожі на концепцію прозаїзму Бахтіна, притаманні і відомому французькому історикові
Ф. Броделю. Як для першого, так і для другого характерним є неприйняття при дослідженні історичної події
як визначальної якоїсь однієї домінанти або структури. Бродель наполягає на тому, що історія складається
не із криз та драматичних подій, які самі є продуктом нескінченних повсякденних вчинків, звичок і т.п. Таке
бачення не помічає незначних елементів життя, що змінюються дуже поступово і можуть не спричиняти
певної дії досить тривалий час, і тому чинять спротив намаганням надати їм форми оповідання. Тому вчені
"повинні бути готовими до вивчення історії більш повільної, ніж історія цивілізацій" [7, 96].
Дещо протилежної думки у своїй концепції "поетики історії" (розуміючи поетику широко як
теорію літератури, включаючи сюди і прозаїчні жанри) дотримується відомий американський історик
Х. Уайт. На його думку, своєрідність історичної науки визначається передусім тим, що вона будується як оповідання, наратив. Розглядаючи історичне дослідження передусім "як вербальну структуру у
формі оповідального прозаїчного дискурсу" [13, 24], Уайт не цікавиться питанням міри достовірності
тієї чи іншої історичної події як вона викладена тим чи іншим дослідником, а намагається з’ясувати
структурні компоненти самого викладу. Оскільки сенс тієї чи іншої історичної події може адекватно
бути розтлумачено лише за умови представлення "всієї сукупності подій, як завершеної історії" [13, 27],
то відповіді на те, яким чином відбувається перетворення процесів реальності в сюжет (словами Уайта:
"хроніки" в "історію") можуть бути дані: 1) шляхом пояснення побудови сюжету (події, що викладені
по аналогії з сюжетною структурою комедії, трагедії, роману та сатири; так, зокрема, Мішле виконав всі
свої історії як роман, Токвіль – як трагедію, а Буркхардт використовував сатиру); 2) шляхом пояснення за
допомогою формального доказу (дедуктивна аргументація, прикладом якої для Уайта є марксове вчення
про детермінування ідеологічної надбудови матеріальним базисом); 3) шляхом ідеологічного підтексту
(етичний момент, пов’язаний з оцінюванням історичної події з позиції певної ідеологічної платформи –
анархізму, консерватизму, радикалізму та лібералізму). Оскільки обґрунтування певної історичної події
у дослідника не обумовлюється безпосередньо його світоглядом, а залежить від вибраного ним способу
нарації, тобто, по-іншому, зміст викладеного значною мірою визначається його формою, то перед Уайтом постає проблема того, якими прийомами досягається наративність історії. Він їх запозичує із того
розділу поетики (теорії літератури), що іменується тропами (метафора, метонімія, синекдоха, іронія),
використовуючи як свій концептуальний інструментарій.
Більш широкий зміст в поняття "поетичне", "поетика" вкладає і Г. Башляр, який виходячи із
ідеї французького антрополога Л. Леві-Брюла про дологічність первісного мислення, суть художнього акту, як і його колега Е. Суріо (приклад впливу досягнень антропології на розуміння суті мистецтва), пов’язує з тим проявом людської свідомості, який іменує маренням (російський аналог –
"грёзы"). Здійснюючи акт феноменологічної редукції, розглядаючи народження образу в індивідуальній свідомості, він доходить висновку про зв’язок творчої поетичної уяви з "основоположними актами свободи, що захоплюють все наше єство, збагачують мову, надають їй функцій надутилітарних"
[5, 21]. Говорячи про метафізику уяви [5, 9], не ототожнюючи останню лише з простими спогадами,
поетизацією пам’яті (як у Пруста), стверджує, що явище людського житла, будівлі – "одне із найбільш потужних сил, що інтегрує людські думки, спогади та марення. Об’єднуючий принцип цієї інтеграції – уява" [5, 28]. Тому, підкреслює Башляр, наше пізнання самих себе – це, передусім, пізнання
не в часі, а "в деякому просторі стабільності…, що противиться плинності буття" [5, 31]. Одним із
проявів поетичної уяви є спроможність наділяти ціннісними смислами і самий простір природи.
Теоретичне усвідомлення категорій "поетичне"-"прозаїчне" в XX сторіччі вийшло за вузькі
межи розуміння їх суто літературного вжитку, надавши їм статусу загальноестетичних. Це означає,
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що їх більш розлоге тлумачення, евристичне наповнення стосується не лише сфері мистецької (поетичне кіно О. Довженка чи поетичний живопис М. Шагала), а поширюється на області, далекі від
безпосередньо художньої творчості, зокрема, царину історичної самосвідомості. Не йдеться, звичайно, про альтернативне протиставлення зазначених категорій, адже художня практика надає нам численні приклади змішаних форм (пушкінський "роман у віршах", наприклад), тим більше в історії
літератури, зокрема, для Сервантеса поезія та риторика фігурують як рівноправні "дві найсолодші та
чарівні науки" [9, 500]. (Адже, власне, їх жорстка дихотомія – вплив класицистичної традиції). В другій половині XX сторіччя відбувається певний перегляд внутрішнього змісту зазначених категорій у
напрямку, передусім, емансипації романної форми і на цій основі створення поетики як "естетики
словесної творчості" з яскраво вираженим пріоритетом прозаїчного, повсякденного начала (у дослідженнях Бахтіна); з іншого боку, в практиці постмодернізму, зокрема, з його акцентуванням на "риторичних модусах тексту", здійснюється ревізія класичного виміру поняття "поетика" з притаманним
йому бінарними позиціями "високого" і "низького". Окрім того, про що говорилося, в другій половині
XX сторіччя в історичній епістемології набуває поширення принцип наративної форми як когнітивного інструменту [14]. Зазначена і є підставою для заявлення вказаної у назви статті проблематики,
хоча, звичайно, і не вичерпує її.
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ОНТОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ШТУЧНО-ПРИРОДНИХ СИСТЕМ
У статті розглядаються онтологічна невизначеність та подвійність як властивості штучно-природних систем, зокрема феномену нанотехнологічних розробок, що створюються на основі
нанобіотехнологій і теорії самоорганізації.
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The article deals with ontological uncertainty and ambiguity as the properties of artificial-natural
systems, in particular the phenomenon of nanotechnology developments, which are based on
nanobiotechnology and self-organization theory.
Keywords: the artificially-natural phenomena, ontological vagueness, nanotechnologies, factor of
chance, self-organization theory.
Французький філософ-постмодерніст Жан Бодрійяр каже в одному з інтерв’ю: "Cучасна доба
– доба Модерну – явище необоротне, а тому чіткої межі між ним і Постмодерном немає. Доба модерну – це доба криз: починаючи з дев’ятнадцятого століття, криза незмінно супроводжувала прогрес і
все, що його супроводжує. У фазі прискорення криза набуває характеру катастрофи, і отут можливі
мутації" [1, 194–195].
Проблема необоротності Модерну виявляється насамперед в тому, що сьогодні об’єктом наукового дослідження є не просто природа, а онтологічна подвійність штучно-природних феноменів,
які розглядаються як результат сполучення двух принципово різних явищ. Одне з них – це "друга
природа" у її відношенні до науки: штучні цілі, проекти, норми, техніка та технології, експериментальні засоби дослідження, формалізована мова. Друге – "перша" природа, яка таким чином досліджується за допомогою наукового опису, моделей та законів штучної "другої". Тому штучність як ознаку
суто людської діяльності "другої природи", яка не лише пізнає, а й перетворює "першу", вже неможливо чітко відрізнити від природності.
Штучно-природні онтологічні подвійності були описані Г. П. Щедровицьким в рамках системодіяльнісної онтології та названі кентавр-системами або штучно-природними утвореннями. Сьогодні ця назва може бути поширена на феномени людино-машинних систем, масової свідомості,
штучного інтелекту, віртуальної реальності, нанотехнологічних розробок та інші подібні явища, що
виявляються у всіх сферах людського існування.
Однієї із цілей розвитку науки і техніки індустріального суспільства, у якому ми жили дотепер, було вивчення природи, її можливостей. У постіндустріальному суспільстві відбувається перехід
від технічного копіювання природи на основі простих неорганічних матеріалів до відтворення штучно-природних систем на основі нанобіотехнологій і теорії самоорганізації.
Наприклад, це пов’язано з появою міждисциплінарних досліджень у сфері нанотехнологій
(які впроваджують найновіші досягнення фізики, хімії і біології), інформатики і досліджень в області
когнітивних систем. За визначенням вченого Еріка Дрекслера, нанотехнології – технології виробництва, орієнтована на дешеве створення пристроїв і речовин із заздалегідь заданою атомарною структурою, яка примушує самі атоми і молекули самоорганізовуватися в упорядковані групи і структури
розміром у кілька нанометрів, оскільки за допомогою зондового мікроскопа можливо не лише пересувати атоми, але й створювати передумови для їхньої самоорганізації [2].
Такі наноструктури назвали квантовими точками. Своїми властивостями вони нагадують атоми, однак це штучні атоми, що мають нанорозміри. На відміну від дійсних атомів, внутрішню структуру яких людина змінити не може, параметри квантових точок залежать від людини.
Префікс "нано" (у перекладі з грецької nannos – "карлик") означає нанометр – одну мільярдну
частину метра. Сьогодні фізики намагаються створити пристрої, здатні оперувати окремими атомами,
заміняючи методи традиційного хімічного синтезу прийомами "атомної зборки". При цьому, як вва© Фур’єр І. А., 2011
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жав вчений Ричард Фейнман, фізики дійсно можуть навчитися синтезувати будь-яку речовину, виходячи із записаної хімічної формули. Хіміки будуть замовляти синтез, а фізики – просто "укладати"
атоми в пропонованому порядку, штучно складати з атомів нові матеріали із будь-якими заданими
властивостями [7].
Людина намагається створити молекули, які самоорганізуються та утворюють наноструктури
– вуглецеві нанотрубки, квантові точки і дендримери, квантові дроти, квантові ями, кристали – матерію, якої взагалі не існує в природі. Нанотехнології, наноматеріали – це клас матеріалів, чиї властивості виникають із таких фізичних явищ, що з’являються лише внаслідок штучної зміни структури
матеріалу. Квантова точка – це штучний атом, створений у лабораторії, властивостями якого можна
керувати. На основі нанотехнологій з’являються принципово нові прилади у сфері електроніки, мікроелектроніки, біотехнологій.
Більшість з гіпотез і прогнозів щодо нанонауки поки занадто далекі від реальності. Так, інвесторам, що вкладають надзвичайні кошти у ці розробки, обіцяють, що нанотехнології дозволять створити медичних нанороботів, розміром менших за клітину, які здатні знищувати ракові клітини,
інфекції, тромби в артеріях, створювати нові клітини, що в перспективі зробить "постлюдину" безсмертною. Вперше подібні гіпотези висловив учений Ерик Дрекслер у 80-і роки. Тоді більшість його
колег твердили, що це неможливо. Однак, за словами одного з російських вчених, академіка РАН М.
Алфімова, "схоже, що реальні плоди нанотехнологічної революції перевершать будь-які фантазії...Майбутній ривок можна порівняти з революцією, зробленою паровою машиною Уайта, а потім з
електрикою" [4].
Промислові компанії, що займаються хімією, новими матеріалами, напівпровідниками, медичними приладами, фармацевтикою, виробництвом пристроїв для збереження інформації, національною обороною інвестують значні грошові кошти в нанотехнологічні дослідження в області
електроніки, біотехнологій, фармацевтики, енергетики, національної безпеки та ін. Американський
Національний інститут здоров'я (NIH) включив наномедицину в п’ятірку найбільш приоритетних областей розвитку медицини в XXI столітті.
Висуваються гіпотези і прогнози про заміну традиційних методів виробництва конструюванням будь-чого за допомогою молекулярних роботів (ідея "універсального конструктора") безпосередньо з атомів і молекул – тут починаються фантазії. Трансгуманісти стверджують, що з переходом на
рівень нанотехнологій стане можливим зниження мінімально допустимих розмірів комп’ютера до
субклітинного рівня. Людина перетвориться на постлюдину.
За канонічним визначенням ведучого вченого в даній області Р. Фрейтаса, нанотехнології – це
спостереження, виправлення, конструювання і контроль над біологічними системами людини на молекулярному рівні, за допомогою використання створених нанопристроїв і наноструктури. Так, компанія Rutgers намагається створити наномотор (проект Viral Protein Nano Motor) для пристрою, що
рухається по кровеносній системі людини і відновлює ушкоджену клітинну структуру. Сьогодні всі
найбільші фармацевтичні компанії займаються створенням систем клітинної доставки ліків, що припускають перенесення нанороботами цілющих молекул прямо до шкідливих бактерій, використовуючи дендримери як нанокапсули, що доставляють ліки безпосередньо клітинам.
На зміну проекту "Геном людини" прийшов проект, що фіксує хімічні процеси, здатні запускати або припиняти роботу різних людських генів. Таку роботу намагаються виконати на базі сучасних нанотехнологій. Звичайну бактерію, що володіє природною здатністю проникати в живі клітини,
можливо було б навантажити наночастками з ліками, і вона буде працювати як транспорт по доставці
ліків клітинам. Ще один проект розробляється під егідою NASA – можливість ін’єкцій наночастинок,
що будуть менші за клітини крові, менше бактерії і навіть менше довжини хвилі світла. Проста
ін’єкція може випустити мільйони цих капсул, які зможуть ремонтувати ДНК, у кровоток людини.
Подібні приклади свідчать, що мутації, про які пише Ж Бодрійяр, вже відбуваються: людина
перетворює власну природу. Створюються засоби контролю над процесами атомно-молекулярного
складання живої матерії, штучні матеріали з характеристиками, що кардинально відрізняються від
природних. "Нанотехнології із самого початку спрямовані на створення (конструювання, виробництво) різних типів сурогатної матерії... Природа не створює такого роду матеріальних структур. Тому
названі структури оцінюються як штучні, синтетичні, сурогатні. Вони називаються так не тільки тому, що створені людиною, але й тому, що вона може програмувати їх властивості, взаємодії, поведінку" [3, 159].
Однак у нелінійній сфері самоорганізації програмування завжди пов’язане з фактором випадковості. Мислимий у рамках лінійного детермінізму як зовнішня стосовно розглянутого процесу перешкода, яку можливо відкинути без відчутних втрат для процесу пізнання, фактор випадковості
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набуває статусу фундаментального у механізмі детермінації нелінійного процесу, функціонування
якого залежить від флуктуацій параметрів системи.
Тут не може бути однозначного прогнозу щодо майбутніх її станів, оскільки непередбачуваність – не результат технічної недосконалості керування (тоді комп’ютер майбутнього був би здатний
пророкувати і контролювати все), така неможливість закладена в самій основі самоорганізації детерміністичних і нестабільних частин процесу, у якому вони одночасно доповнюють один одного. У світі що стає, виникає, тобто є принципово процесуальним і спонтанним, невизначеність "відображає не
обмеженість наших можливостей робити спостереження та обчислення, а внутрішню структуру
явищ, які описуються" [5, 4]. Це не означає, що система не може бути керованою, однак вона є керованою не до кінця, здатна самочинно виходити з-під контролю, – пише І. Пригожин.
І. Пригожин вважає, що бачення класичною наукою свого предмету дозволяє порівняти його
поведінку з поведінкою автомата: запрограмований, автомат неухильно виконує розпорядження, що
закладені у програмі. За словами Пригожина, західноєвропейська думка завжди коливалася між "світом-автоматом та теологією з її світом, що абсолютно підвладний богу. У цій роздвоєності – суть того, що Нідем називає "характерною європейською шизофренією". Насправді обидва погляди на світ
взаємопов’язані. Автомату необхідний зовнішній бог" [5, 15].
Саме цей параметр і виявляється критеріальним при розрізненні будь-яких природних і штучних кібернетичних систем, керованих за допомогою централізованих команд. За таким критерієм
Пригожин розрізняє штучне та природне: штучне може бути детермінованим, природне ж
обов’язково має в собі елементи випадковості.
Штучно закрити систему, яка самоорганізується, у рівновазі (оскільки рівновага дає можливість контролю, стабільності) неможливо, і зовсім не тому, що наші технократичні засоби такого контролю ще недосконалі. Проблема полягає не в тому, що неможливо контролювати штучно створені
системи, а в тому, що неможливо контролювати природні. У будь-яку кентавр-систему входять природні явища і сама людина. Тому, якщо нанотехнології чи будь-яка наука майбутнього і зможе контролювати штучно створені системи та речі – вони завжди будуть пов’язані з самою живою людиною,
однак чи можливо контролювати саму людину, якщо її розглядати як природну істоту?
Постнекласична наука лише починає приймати до уваги аксіологічні категорії, однак наука
пов’язана з практикою: конкуренцією в сфері економіки, виробництва, політики, у військовій області.
Ця конкуренція визначає шляхи розвитку цивілізації прибутками та розширенням сфери споживання,
а не етичними концепціями. Тому той, хто отримує споживницький інтерес чи прибутки з практики,
із власної запрограмованості та запрограмованості інших, не має найменшої потреби у рефлексії, –
вважає філософ П. Слотердайк. Сучасний розум, – пише він, – невпинно продовжує рухатися у стрімкому активістському плині практики. Розум Нового часу бачить себе намертво прив’язаним до спини
тигра практики. "Поки цей тигр іде своєю передбаченою дорогою, суб’єктивний розум перебуває у
відносній рівновазі; але біда, якщо він потрапляє у свої явні кризи й через опір або чуття жаданої
здобичі починає скаженіти. Тоді він дає зрозуміти вершникові, що хижака такого роду вже не втримати під контролем лише за допомогою етичних транквілізаторів" [6, 521].
Наука орієнтує людину у світі, її зусилля спрямовані на побудову картини світу з метою використання природних сил для потреб людей. У процесі споживання людина як біологічна та соціальна істота активно взаємодіє з "першою природою", добуваючи з неї енергію та ресурси, необхідні
для підтримання життя. У такій взаємодії людина відчуває свою відчуженість, страх перед силами
природи, оскільки вимушена постійно відстоювати своє право на існування. Це діяльність людини,
що пізнає та впорядковує природу, яка розуміється принципово відмінною від "я", існує як об’єкт.
У процесі такого впорядкування створюється штучна "друга природа". Якщо вона – складова
частина дарвінівської боротьби за існування, то необхідність боротьби виходить із того, що існує певна загроза існуванню. Однак коли ми кажемо про хижацьке ставлення до природи, не обов’язково
мається на увазі, що активізм означає загарбництво. Скоріше сучасний активізм виходить з принципу
самозбереження та оборони, про який сьогодні кажуть трансгуманісти, оскільки нанотехнології обіцяють практичне вирішення глобальних проблем. Цей самозахист передбачає, що людині необхідно
знати природу: знати, що робити і як діяти, щоб вижити, зберегти себе у нестабільному світі.
Однак у напіввіртуальному світі "постлюдина" може опинитися у ситуації "онтологічно невпевненої особистості" – типу особистості, описаного психологом Р. Лейнгом. Це тип особистості,
що характеризується дефіцитом первинної онтологічної впевненості. Така особистість відчуває себе
скоріше нереальною, ніж реальною, скоріше мертвою, ніж живою; їй не вистачає відчуття індивідуальності, автономності, темпоральної неперервності, цілісності. Це пов’язано з тим, що люди епохи
Постмодерну переживають реальне як образ чи формулу, як віртуальну реальність, тобто як інфор35
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маційний дискурс, вони перетворилися на глядачів та споживачів образів. "Весь час до та після полудня ви споживали образи McDonald`s і Coca-Cola, Shell та AT&T, вуличної реклами, білизни від
Calvin Klein та поп-музики на хвилях радіостанцій, нового костюму вашого колеги від Армані, жартів
за обідом про озеро Печалі і аромату парфумів жінки з бухгалтерії, не кажучи вже про образи на вашому робочому комп’ютері, отриману та відправлену електронну пошту, пошукові системи, якими
користувались та про різні сайти, на яких були. Ваш день був багатий досвідом відсутності досвіду,
не-досвідом" [9, 93].
Однак втрата людиною онтологічної цілісності світу виявляється навіть не в тому, що реальні
речі замінені знаковою реальністю. "Справа не в тому, що представлення реальності хибне у тому чи
іншому аспекті, а в тому, що сама реальність стала онтологічно хиткою" [9, 92], – пише автор дослідження "Постмодернізм" К.Харт.
У цій роботі К. Харт наводить думку Ж.Бодрійара про те, що у Х.Л. Борхеса у збірці "Всесвітня історія безчестя" є казка "Про точність у науці". У казці картографи досягли такої досконалості у
своїй справі, що склали мапу імперії у масштабі один до одного. З закатом імперії мапа втратила значення, була забута та застаріла. Через багато років мандрівники бачили, як вітер пустелі носить її рештки. У роботі "Симулякри і симуляції" Жан Бодрійяр говорить, що казка не має відношення до
Постмодерну, оскільки сьогодні втрачений пріоритет місцевості перед мапою. Для нас, міркує він,
мапа, важливіша за територію, "і якщо б дослідники опинилися у імперії Постмодерну, вони б побачили, як вітри носять залишки реальності...Істотної різниці між реальністю та мапою вже не існує...Ми живемо не реальністю, а гіперреальністю: означуване замінене знаками" [9, 45].
У світі абстракцій, коли людина стала пасивним глядачем та споживачем знаків та образів,
термін "нанотехнології", який походить від "nannos", що перекладається з давньогрецької "карлик",
дещо нагадує іншого карлика, з праці Ф. Ніцше "Так казав Заратустра". В одній із своїх робіт М. Гайдегер аналізує цю роботу Ф. Ніцше з позицій екзистенціальної філософії наступним чином. "Земля
стала маленькою, – пише М. Гайдегер, читуючи Ніцше, – і на ній копошиться остання людина, що
робить усе маленьким. Рід її вічний як земляні блохи; остання людина живе довше всіх. "Ми відкрили
щастя", – кажуть останні люди і ... кліпають очима." [8]. Дивлячись на маленьких людей, Заратустра
показує карлику ворота, на яких написано: "Мить". У воротах зустрічаються дві дороги, які розходяться в протилежних напрямках: з "миті", з теперішнього часу, із "зараз", один шлях веде у майбутнє, у "ще не зараз", а другий – у минуле – "вже не зараз". Заратустра ставить карлику запитання:
"Якщо хто-небудь піде дорогою все далі й далі, чи вважаєш ти, карлик, що ці шляхи так і будуть вічно суперечити один одному? Тобто, розходячись у протилежні сторони, вони так і будуть вічно віддалятися?"
"Все пряме бреше, – презирливо бурмоче карлик, – істина крива, сам час – коло".
Гайдегер наголошує, що карлик, відповідаючи, презирливо бурмоче, оскілки проблема не здається вартою довгих зусиль – обидва шляхи ведуть до вічності, отже – зустрічаються у вічності,
з’єднуються в один безперервний шлях. Те, що здається людині двома розбіжними прямими дорогами, є найближчим видимим відрізком гігантського кола, що у своєму русі постійно повертається назад. Круговорот часу існує як вічне повернення, так розгадав карлик загадку.
Однак, – пише Гайдегер, – Заратустра не задоволений відповіддю карлика: одного лише уявлення про рух по колу не досить – чим більше люди знають, тим очевидніше: все рухається по колу.
Але це і є думка про коло, як її зрозумів карлик, який однак, занадто легко поставився до запитання,
тому він не бачить відгадки, яку міг би знайти, якби не залишався карликом.
Проте Заратустра ставить карлику друге запитання, цього разу – що дуже важливо – стосовно
не доріг, а до самих воріт, до "миті": "Поглянь –"мить!". Над загадкою пропонується заново подумати
з "миті" і у відношенні до "миті". З "миті" ідуть дві дороги, всі речі пов’язані між собою, "ще не зараз" переходить у "зараз", яке перетворюється у "вже не зараз" і так без кінця. І якщо, таким чином,
все вже було, вічно повторюється одне й те ж, що ти думаєш, карлику про цю "мить"? – запитує Заратустра. Ніби те ж саме, однак цього разу карлик мовчить: запитання поставлене так, що стає ще складнішим для нього. Зараз Заратустра висуває такі умови розуміння запитання, які занадто великі для
карлика саме тому, що він – карлик. Виявляється, що він не може розгадати загадку.
Розбіжні в різні сторони від воріт дороги зустрічаються в нескінченності, все рухається по колу, все є коло. Заратустра, який на відміну від карлика поставився до запитання як до найтяжчої думки, називає себе "захисником кола". Таким чином, карлик і Заратустра говорять те саме. Між ними, –
пише Гайдегер, – лише "маленька прірва": карлик, який сам стоїть в воротах під назвою "мить", вважає, що дороги зустрічаються далеко від нього, – дороги зустрічаються у вічності. Але карлик не звертає уваги на те, що дві дороги зустрічаються в воротах – саме там, де стоїть він сам.
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Нові умови полягають у тому, що запитання ставиться з "миті", а це вимагає власної позиції в
самій "миті", – каже Гайдегер. Карлик бачить не себе, а лише дві дороги, що йдуть у нескінченність,
міркуючи так: оскільки обидві дороги ідуть у вічність, там вони і зустрічаються; оскільки ж у нескінченності – десь дуже далеко від мене – коло замикається, все повертається у своєму впорядкованому
різноманітті, послідовно одне за одним, "ще не зараз" переходить у "зараз", проходить через ворота
під назвою "мить", тобто "зараз", одразу плавно перетворюється в воротах у "вже не зараз" і так нескінченно пливе собі та повторюється байдуже й непорушно.
Однак, за Гайдегером, "бачити мить" – означає в ній перебувати. Те, яким буде майбутнє – залежить від того, хто і як у "миті" перебуває. Той, хто відповідає на запитання, сам є "мить" – центр
суперечностей і розбіжностей, він сам роздирається протилежностями чи сам узгоджує їх.
З синергетичної точки зору подібна невизначеність виявляється в тому, що іманентне включення в процес самоорганізації фактора випадковості робить принципово неможливим передбачення
майбутніх станів системи. Так, синергетика бачить природу не як незмінний простий об’єкт, керований відстороненим спостерігачем-суб’єктом, а як відкриту складну систему, здатну до самоорганізації. Еволюція відбувається не тому, що реалізується зовнішній план – внутрішнє посилення
флуктуації призводить до вибору системою подальшого шляху з декількох можливих.
Синергетичне бачення дещо зближується зі східною традицією у розумінні спонтанності космічного процесу (даоська концепція "цзи-жань" – спонтанних та таких, що не потребують зовнішнього
управління "само-властивостей"). Даосизм пояснює сутність речей загальним космічним резонуванням "жань" (властивостей), іманентною взаємозалежністю та рівновагою між ними. Космос перебуває у спонтанній гармонії Дао, концепція "увей" не потребує зовнішнього закону. Даоське поняття
"чжи-жань" визначає властивість, яка створена штучно та привнесена ззовні як нав’язана природі людиною, оскільки природні процеси є настільки гармонійними, що не потребують аксіології, яка необхідна людині: "Чжи- жань" – це властивість, яка цілком залежна від аксіологічних інтерпретацій.
Там, де на місці Бога або новоєвропейського суб’єкта, що є персоніфікаціями ідеї зовнішнього
чинника, виявляється іманентний діалог Інь-Ян, можливо говорити про ідею спонтанної самоорганізації. Для західної філософської традиції звично характерні моделі розвитку космосу, який потребує
необхідності та першості зовнішнього суб’єкта. Однак, знімаючи, за виразом І. Пригожина, лінійні
окуляри, неодетермінізм базується на відмові від феномену зовнішньої причини, яка замінюється поняттям "випадкової флуктуації" як вирішального фактора у визначенні еволюційних шляхів.
Описані Пригожиним структури – це нові динамічні стани, що з’явилися в результаті взаємодії системи з навколишнім середовищем. Системи, до яких належать ці структури, – і сама людина є
такою системою, – існують завдяки відкритості до зовнішнього світу, оскільки потребують обміну
енергії та інших речовин. Тому відкритість та випадковість, на відміну від контрольованої штучності,
є необхідними умовами існування складних систем, до яких належать і біосфера в цілому, і живі
об’єкти, які у процесі самоорганізації еволюціонують до все більшої складності.
Фундаментальні закони природи описують процеси, що пов’язані з випадковістю, у той час як
закони, що описують детерміністські й оборотні процеси, мають лише обмежене застосування. Більше
того, І. Пригожин вважає, що у нерівноважній сфері не існує єдиного універсального закону для всіх систем, які самоорганізуються, кожна з них вимагає окремого розгляду, оскільки її поведінка може якісно
відрізнятися від поведінки інших схожих систем. Сама природа як еволюціонуюча система опирається
зведенню її до універсальної схеми – визначеної схеми еволюції у постнекласичній науці не існує.
Отже, дослідження нелінійного середовища, у якому виникають і еволюціонують наносистеми й нанопроцеси, свідчать, що функціонування всіх пристроїв мікросвіту має ймовірнісний характер, тому завжди можливі мутації мікроавтоматів під впливом непередбачених зовнішніх та
внутрішніх впливів системи як цілого, можливі відхилення від виконання заданої програми. Тому
наслідки зміни людиною першооснов живої та неживої природи, самої людської природи, є непередбачуваними, оскільки наука, за словами П.Слотердайка, – аж ніяк не страхування життя від ілюзій.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ
НАУКОВОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
У статті розглядається взаємодія наукової та релігійної картини світу, розкривається взаємовплив науки і релігії та їх синтез на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства.
Ключові слова: наукова картина світу, релігійна картина світу, синтез, наука, релігія.
Co-operation of scientific and religious picture of the world is examined in the article, interference
of science and religion, and also their synthesis opens up on the modern stage of development of informative
society.
Keywords: scientific picture of the world, religious picture of the world, synthesis, science, religion.
Наукова картина світу є домінантною у суспільній свідомості та науковому пізнанні світу.
Вона формує цілісне уявлення про світ, його минуле і прогнози на майбутнє та є основою світосприйняття, спираючись на яку людина діє у світі. Наукова картина світу включає такі найбільш істотні
складові: природу, людину, культуру, релігію як органічно взаємопов’язані частини єдиного буття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що на даному етапі наукова картина світу має не тільки теоретичне, але й прикладне значення, оскільки відбувається формування якісно нових явищ і здобутків в розвитку науки, що визначається динамічністю пізнання та формуванням
нових інформаційних технологій. Одночасно слід зазначити, що дегуманізація культури і суспільних
процесів, що спричинена сучасною науково-технічною революцією, спонукає шукати поглиблений
синтез між наукою і релігією. Тому і набуває актуальності дослідження змісту сучасних тенденцій
взаємовпливу наукової та релігійної картини світу, якій присвячені наукові праці І. Барбура, Н. Бора,
С. Грофа, В. Гейзенберга, А. Ейнштейна, Ф. Капри, С. Козицького, О. Мільруда, А. Склярова,
М. Стріха, А. Тимощук та інших.
Невирішені питання даної проблематики полягають у необхідності аналізу формування сучасної наукової картини світу та її складових, зокрема дослідженню її взаємовідносин з релігійною
картиною світу та впливу на розвиток суспільства та особистості. Тому метою статті є розкриття саме
сучасних тенденцій взаємовпливу наукової та релігійної картин світу та їх значення у розвитку як
особистості, так і суспільства в цілому. Мета статті обумовила постановку таких завдань:
– проаналізувати дослідження сучасних науковців стосовно взаємовідносин наукової та релігійної картини світу;
– розкрити взаємовплив науки та релігії на сучасному етапі розвитку суспільства;
– показати синтез науки та релігії на прикладі синтетичних релігій.
Наукова картина світу в аспекті нових пізнавальних цінностей, нових технологій має як теоретичне, так і практичне значення. Ще М. Планк та А. Ейнштейн висували вимоги до максимальної
характеристики об’єктивності картини світу і зауважували, що з появою нових знань, нових відкриттів картина світу суттєво змінюється, поглиблюється і набуває нових горизонтів аналізу. Ці зміни зу© Головач Н. М., 2011
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мовлюються не лише науковими відкриттями, а також і тим, що паралельно із науковою існує парадигма релігійної і художньої картини світу. Таким чином, культура складається з декількох підсистем, які генерують власне знання, одними з яких є наука, релігія і мистецтво, а також канали їх
розповсюдження, що на сьогодні є самостійними факторами культурного розвитку [9].
Узагалі, розвиток науки відбувається нерівномірно, оскільки старі теорії замінюються новими, які не вкладаються в ці теорії і тоді з’являються нові, котрі на той момент пояснюють практично
всі факти. Тому розвиток науки, як зазначає Т. Кун, проходить декілька етапів, які циклічно повторюються: "нормальна наука" – криза – наукова революція – адаптація "революційних змін" та поява
нового етапу "нормальної науки". Т. Кун пояснює "нормальну науку" як один із етапів її розвитку, на
якому домінує та чи інша парадигма, яка і зумовлює правила наукового дослідження на певному історичному етапі розвитку [9].
Науковці визнають, що сучасна наука має ряд специфічних рис, які не були притаманні попереднім етапам її розвитку. Так, основоположним для наукового знання на даному етапі є осмислення
співвідношення характеру отриманих в результаті наукових пошуків знань про об’єкт не тільки з
особливостями засобів та операцій діяльності суб’єкту (як це було в ХХ столітті), а і з ціннісноцільовими установками цієї діяльності, що характеризує нинішній етап науки як постнекласичний.
Означена риса сучасної науки має надзвичайно важливе значення для усвідомлення механізмів взаємовпливу науки та релігії на сучасному етапі.
Однією з тенденцій науки ХХІ ст. є інтерес вчених до світоглядних і гносеологічних ідей східних мудреців, східного стилю мислення. Як зауважує С. Козицький, інтерес до східного стилю мислення у багатьох фізиків досить закономірний і відповідає сучасній фазі розвитку науки, коли
відбувається концептуальна революція, а стара картезіанська парадигма поступається місцем новій,
системній парадигмі, в якій гармонійно поєднуються досягнення західної науки з цілісним баченням
світу східних філософів. Системна парадигма діалектична по своїй природі і затвердження її в фізиці
означає вихід на новий етап розвитку [6].
Теоретики квантової фізики Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Ейнштейн були переконані в тому, що
між наукою та релігією, між суб’єктивним та об’єктивним описом реальності є багато спільного, оскільки
обидві форми пізнання спрямовані на утаємничену основу всього сущого. Єдина різниця між ними в тому, що релігія говорить мовою символів та образів, тоді як наука мовою формул та доказів.
Цікаві ідеї стосовно взаємовідносин релігії і науки висловлював А. Ейнштейн. На його думку,
якщо ці відносини розглядати з історичної точки зору, то релігію і науку необхідно вважати протилежними сторонами. Для людини, яка впевнена в універсальності дії закону причинності, ідея про
Бога здатного втручатися у світові події абсолютно неможлива, якщо насправді застосувати гіпотезу
причинності. Така людина не має потреби в релігії страху, а також у соціальній чи моральній релігії.
Для неї Бог, який винагороджує за заслуги і карає за гріхи, не існує, тому що вчинки людей визначаються зовнішньою і внутрішньою необхідністю, внаслідок чого перед Богом люди можуть відповідати за свої вчинки не більше, ніж неживий предмет за той рух у який він залучений. На цьому факті
науку звинувачують у підриві моральних устоїв. Але насправді релігійна основа не потрібна для етичної поведінки людини, яка повинна базуватися на співчутті, освіті та суспільних зв’язках, а не на
відчутті страху і кари та на винагороді після смерті. Хоча для науковця, як вважає А. Ейнштейн, космічне релігійне відчуття є сильним і благородним, із нього черпаються сили для науководослідницької роботи. Для А. Ейнштейна найбільш прекрасним і глибоким переживанням, що випадає на долю людини, є відчуття таємничості, яке лежить в основі релігії, а також у мистецтві і науці.
Здатність сприймати те недосяжне для нашого розуму, що приховане під безпосереднім переживанням, чия краса і досконалість, яка проникає в нас у слабому відгуку – це і є релігійність. Релігія для
А. Ейнштейна – це віра в раціональну природу реальності, тієї її частини, яка доступна свідомості, а
там де відсутнє це почуття, наука вироджується в безплідну емпірію [13].
Також засновники квантової механіки Н. Бор і В. Гейзенбер звернули увагу на ідейну схожість східного світогляду з філософськими основами квантової теорії. Між тим, М. Толбот притримується думки, стосовно збігання поглядів індуської містики і нової фізики, що виявляється в
розумінні природи простору і в уявленнях про елементарні часточки матерії.
У свою чергу, Ф. Капри вважає, що існує гармонія і навіть збігаються деякі вузлові ідеї сучасної фізики і містичної традиції Далекого Сходу, а саме Індії, Китаю, Японії. Дослідження взаємозв’язку між поняттями сучасної фізики і основними ідеями філософських і релігійних традицій
Далекого Сходу Ф. Капра виклав у своїй книзі "Дао фізики", основна ідея якої полягає в тому, що сучасна фізика пропонує нам тип світогляду, котрий нагадує містичне світосприйняття всіх часів і традицій. Так, представники східних філософських шкіл вважають, що знання про світ отримуються
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прямим шляхом, безпосередньо в інтуїції і тому його неможливо адекватно виразити буденною мовою, а в європейській науці атомні і суб’єктивні рівні реальності також неможливо описати за допомогою класичної логіки і буденної мови. Таким чином, парадокси як у фізиці, так і в східній
філософії не підлягають логічному рішенню, а сприймаються як неординарні явища, що притаманні
реальності і є джерелом інтуїтивних здогадувань [5]. На сучасному етапі Ф. Капра як возвеличують,
так і критикують за його намагання знайти точку дотику науки і релігії (особливо східної) та погляди
на природу дійсності, оскільки він суміщає чудову обізнаність в науковому знанні з сучасної фізики з
особистою зацікавленістю практикою містицизму.
Водночас, варто зауважити, що пошук спільного між релігією та наукою стосується не лише
східних релігій. Подібні процеси відбуваються і у взаємоосмисленні християнства та наукового світогляду. Яскравим прикладом тому можуть бути праці американського вченого Ієна Барбура. У своїх працях
"Релігія та наука. Історія та сучасність" та "Етика в вік технології" він осмислює сучасні досягнення в галузі фізики, астрономії, еволюційної біології у взаємозв’язку з християнським (католицьким та протестантським) віровченням. В здобутках сучасної науки він знаходить новий підхід до осягнення ідеї Бога,
космосу та природи людини, як "філософії процесу". В "теології іманентності" він вбачає шлях подолання
екологічної кризи, оскільки екологічна теологія сприяє збереженню оточуючого середовища.
Водночас, підвищений інтерес до аналогій між ідеями новітньої науки і релігійними ідеями у
деяких вчених, виявляється не лише їх творчими пошуками в окремих галузях знання, але і прагненням до створення цілісної картини світу, тобто до формування нової парадигми пізнання, що є не випадковими фактами, а характерними тенденціями змін світоглядної парадигми ХХІ століття.
Наша епоха, на думку В.Паулі, досягла точки, в якій раціоналістична позиція дійшла кульмінації свого розвитку і сприймається досить вузько. Сучасний рівень накопичених людством знань
призводить до необхідності зміни тих філософських положень, які лежать в основі сучасної наукової
парадигми. Тому, використовуючи моністичне філософське направлення, на позиціях якого стояв ще
Джордано Бруно (його суть полягає в тому, що реально існують два світи – матеріальний і духовний,
які складають єдине ціле та в основі якого існує єдина істота, котра має властивості як матерії, так і
духу) можна сумістити "несумісне", що зніме всі протиріччя сучасного стану науки. А складовими
частинами нової наукової парадигми стають наступні базисні положення: поряд із матеріальним світом реально існує світ духовно-нематеріальний, а в основі двох світів знаходиться єдина істота, єдина
субстанція природи, що володіє властивостями як матерії, так і духу [11].
Таким чином, відбуваються радикальні зміни в сфері науки, одними з яких є напрямок на гуманістичні орієнтири, що визначають стратегії наукового пошуку і отримання наукової істини. Поновому осмислюються її задачі, засоби і методи взаємодії з навколишнім середовищем, її місце в суспільстві та переосмислення фундаментального для неї поняття раціональності. Наукова раціональність важлива тим, що вона привчає людину до усвідомлення відносності і обмеженості суджень, до
пошуку рішень, до побудови моделей наших уявлень про світ, до прагнення об’єктивних знань.
Проте в сучасному світі велика кількість вчених, наприклад О. Ейнштейн, Н. Чичерін, Л. Чухін, А. Швейцер та ін. звертають увагу на те, що тільки наукового підходу для розуміння матеріального світу, Всесвіту, космосу – недостатньо, бо існує дещо духовне, яке знаходиться набагато вище
матеріальних процесів і закономірностей. Релігія більш повно характеризує матеріальні процеси і тому вона стала першою формою духовного освоєння людиною світу, а наука більше задовольняє практичні потреби людини, тому на сучасному етапі вони намагаються взаємодіяти, оскільки є формами
одного і того ж процесу – пізнання світу. Адже самі вчені зауважують, що осягнення світобудови
лише за допомогою раціонального пізнання буде не достатньо.
Тому розвиток науки поступово формує новий тип відношення до світу, тип культури і розуміння можливостей та призначення людини. Упродовж всієї людської історії наукові уявлення стосовно світу були обмежені, хоча і на сучасному етапі наукове пізнання Всесвіту навряд може досягти
кінцевої точки і сформувати закінчену картину світобудови. На сучасному етапі так і залишаються
непізнаними сфери, які знаходяться за межами фізичного простору, змінювалися лише параметри
пізнаного наукою світу, хоча є намагання дослідити, пояснити їх. Як показано вище, нині багато вчених не заперечують можливості точок дотику релігії та науки у пізнанні світу.
Означені процеси надзвичайно посилюють інтерес науковців до феномену віри в Бога, вони
намагаються його осягнути, дослідити науковими методами. Наприклад, вчені Оксфордського університету розпочали широкомасштабні міждисциплінарні дослідження, метою яких є знаходження
наукової відповіді на питання: чому люди вірять в Бога? Вчені намагаються з’ясувати, чи є віра у вищу
істоту природним явищем, властивим людській ментальності, чи це продукт виховання або соціальної
еволюції. Цей проект включає як теоретичні розробки, так і польові дослідження із залученням рес40
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пондентів різного віку, освіченості та соціального статусу. Реалізація цього проекту припускає залучення методів етнології, еволюційної біології, психології, неврології, лінгвістики і комп’ютерних
технологій, а особливу увагу вчені приділяють конфліктам, які виникають на релігійному грунті,
психологічному механізму виникнення релігійного почуття та соціальної ролі релігії.
Керівник дослідницької групи психолог Дж. Барретт відзначає, що відокремити природне в
людині від набутого вихованням дуже важко, оскільки обидва ці феномени співіснують у єдності.
Більшість людей вважає, що залучення до релігії вимагає знайомства з її доктринами, тому релігійність пояснюють вихованням, але факти засвідчують протилежне: тільки значна психологічна схильність до віри в Бога призводить до релігійності. Тому Дж. Барретт припускає, що релігійність – у
самій природі людини, а пояснює це так: якщо відправити двох різностатевих дітей, котрі не мають
жодного релігійного виховання, на безлюдний острів, то згодом їх нащадки будуть мати певні релігійні
уявлення, адже за своєю природою люди схильні продукувати такі уявлення. Дж. Барретт вважає себе
християнином, але не пов’язує свою наукову діяльність з релігійною догматикою. Він автор книги "Чому
ми віримо в Бога?", в якій пояснює походження релігії особливостями дитячої психології [3].
Специфічною спробою осягнення науковими методами релігійної свідомості є концепція
С. Грофа. Авторитет матеріалістичної науки у сучасному суспільстві, на думку С. Грофа, зробив атеїзм найбільш впливовою ідеологією індустріального світу. Хоча останнім часом ця тенденція стала
змінювати напрям, але розвинене суспільство знаходиться під владою матеріалістичної науки, тож
навіть віруючим людям іноді важко оминути дискредитуючий вплив науки на релігію. Прикладом є
люди, які зростають у релігійній родині, а в подальшому, отримавши наукову освіту, часто відмовляються від релігії. На його думку, організована релігія, яка не має емпіричного компонента, багато в
чому втратила зв’язок зі своїми глибинним витоками, стала більш відірваною від нашого життя.
У багатьох випадках на зміну живій духовності, в основі якої лежать особисті переживання, прийшли
догматизм та ритуалізм. Ситуація ще поглиблюється за рахунок невідповідності поглядів релігійних
авторитетів на ряд важливих проблем сучасного світу, а також через неправильне тлумачення духовного символізму священних писань, що характерно для фундаменталістичних рухів в офіційних релігіях. Духовний символізм не співвідноситься з тим, що відбувається в матеріалістичному світі
нашого повсякденного життя, але чітко відображає події і реалії, які переживає людина в незвичайних станах свідомості. Чимало дослідників вважають, що є лише один науковий підхід до духовності
– це дослідження свідомості, яке сконцентроване на систематичному вивченні її незвичайних станів.
С. Гроф відзначає, що погляди матеріалістичної науки явно несумісні з теологією офіційних релігій, і
авторитет, який має наука у суспільстві, безумовно, сприяє цій несумісності, тому що більшість людей у нашій культурі не усвідомлюють різницю між релігією і духовністю, що не тільки відображається в релігії, але й поширюється на всю духовну діяльність [4].
Одночасно слід відзначити і те, що за взаємодію науки і релігії виступають і богослови, хоча
їх бачення цього союзу дещо інше. На сьогодні в богослов’ї існують вчення, які заперечують протиріччя науки і релігії. Католицькі богослови пропагують теорію гармонії релігії і науки, згідно з якою
релігійні істини та істини науки належать одному автору – Богу. Істини релігії Він (Бог) записав в
книзі, яку люди назвали "Біблія", а істини науки – в книзі, яку люди називають "Природою". Лютеранські богослови пропагують інше вчення, а саме – теорію паралельних площин, суть якої полягає в
тому, що науку і релігію цікавлять зовсім різні проблеми, тому вони як паралельні площини ніколи
не пересікаються.
Між тим, сучасний православний теоцентризм панівним залишає твердження про те, що витоки наукового пізнання знаходяться у прямій залежності і зв’язку з розвитком християнського вчення. Сучасні православні теологи відзначають, що нова картина світу могла з’явитися завдяки
релігійним мотивам, які були сформовані середньовічним теологічним підходом, гносеологічне кредо
якого полягає в тому, що Бог відкривається лише суб’єктивним досвідом, а не науковим експериментом. Католицький та протестантський раціоналізм проголошує тезу про те, що через деякі сучасні
наукові відкриття можна частково пізнати Бога.
Проте основною розбіжністю релігійного та наукового пізнання вважається принцип верифікації. Як зауважує О. Мільруд, атеїстично мислячі люди вважають однією з проблем релігії неможливість перевірки основних фактів релігійного вчення, коли, на відміну від наукового пізнання,
неможливо застосувати так званий принцип верифікації. Верифікація – це перевірка істинності, встановлення достовірності і за її принципом висловлювання вважається осмисленим лише тоді, коли його істинність або хибність підтверджують дані відчуттів [7]. Атеїстично мислячі люди протиставляють релігії, де
все побудовано на сліпій вірі, науку, де на їх думку, можливо перевірити всі твердження та пересвідчитись в їх істинності. Але О. Мільруд зазначає, що сучасна наука у своєму розвитку досягла такого
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рівня спеціалізації, що перевіряти всі новітні відкриття неможливо фізично. Основним критерієм істинності в сучасній науці все більше стає так званий соціологічний критерій, суть якого полягає в
тому, що з кожного напрямку сучасної науки існують спеціалізовані друковані видання, які є авторитетними у даній сфері, і публікація у спеціалізованому виданні є вагомою ознакою серйозності цього
наукового дослідження. І виявляється, що при подальшому розгляді більшість постулатів сучасної
науки сприймається на віру, без будь-якої перевірки.
На думку О. Мільруда, при уважному розгляді можна побачити, що релігія, а саме християнство, також пропонує можливість верифікації своїх тверджень. Приходячи до Церкви, людина повинна
змінити своє життя та будувати його на виконанні євангельських заповідей, очистити свою природу
від пристрастей, тільки тоді вона зможе особисто побачити та переконатися в істинності християнського вчення. Тому не існує можливості дати повне, об’єктивно значиме доведення основних істин
християнства, але існує можливість верифікації християнського вчення кожною людиною за умови
присвячення цьому свого життя [7].
Між тим, означені тенденції взаємовпливу релігії та науки породили синтетичні релігії, в яких
поєднуються елементи східних і західних традицій, давніх і сучасних культур, філософських, езотеричних і релігійних вчень (Віра Бахаї, Духовна Валеологія та ін.). Так, наприклад, один із бахаїстських авторитетів Абдул-Бахі в образних висловах зазначає, що релігія і наука – суть два крила, на яких
парить людський розум, а душа прагне вдосконалення. Якщо людина спробує парити на одному крилі релігії, то вона потрапить в трясину забобонів; якщо на крилі науки, то впаде в пучину матеріалізму. Ця теорія стверджує, що релігія і наука однаково потрібні людству в його житті, а під "трясиною
забобонів" і "пучиною матеріалізму" необхідно розуміти не просто неправильні судження чи образ
життя, а той образ життя, який не дає людям душевного спокою, не приносить їм задоволення. Тому
релігія багатьом людям дає душевний спокій і цим забезпечує їм виживання, а наука все більше пізнаючи світ – забезпечує людству рух в напрямку прогресу.
Синтетичні релігії різняться віровченням, філософією, соціальними настановами та організаційною будовою, проте всі вони пропагують створення неоекуменічної і екологічної системи, етичного оздоровлення суспільства. Серед них вирізняється теософське вчення для якого характерний
раціоналізм і потяг до псевдонаукового дискурсу, визначення за основу особистісного зусилля для
духовного вдосконалення, захоплення соціальними утопічними проектами. Це свідчить про генетичний зв’язок теософії з європейською культурою та неповерхове переймання східних ідей. Теософія –
це західний модернізм в масці східного езотеризму [8].
Таким чином, у теософії картина світу базується на синтезі буддизму, християнства і деяких
наукових знань та домінує релігійно-етична система як основа соціокультурної регуляції. Езотерика,
на відміну від релігії, більш синкретична і має в собі не лише релігійні, але і філософські, наукові,
художні, моральні уявлення. Більше того, езотерика претендує на певне поєднання наукового та релігійного знання як єдино можливий досконалий варіант. Як зазначається в книзі Едуарда Шюре "Великие Посвященные. Очерк езотеризма религий": "езотерична доктрина не лише наукова, не лише
обґрунтована з філософської позиції, моральна та релігійна, але вона сама наука, сама філософія, сама мораль і сама релігія, по відношенню до неї всі інші – лише підготовка, проявлення лише часткові
або хибні, залежно від того, наближаються вони до неї, чи віддаляються" [12].
До синтетичних релігій відносять саєнтологічні вчення, які прагнуть поєднати в собі науку і
релігію, – це Наука розуму, Християнська наука, Діанетика-Фонд Хаббарда та інші, котрі існують і як
суто світські, так і у виразно культових формах та торкаються питань екологічного містицизму, макробіотики, парапсихології, біоритміки та ін. Ці напрямки знаходять своїх прихильників, оскільки на
сучасному етапі кожна людина має можливість вільно вибирати релігії, духовні традиції, а також поєднувати їх елементи, завдяки чому відбувається накопичення колективного досвіду релігійного життя, яке побудоване на власному релігійному відчутті. Прихильників синтетичних релігій відносять до
нетрадиційної релігійності, у якій на перший план виходить синтез науки і релігії, духовно-моральні
питання, які пов’язані з потребою самовдосконалення [10].
Отже, проведений аналіз основних тенденцій співбуття науки та релігії в умовах інформаційного суспільства показав очевидну зацікавленість наукою релігії і навпаки. Внаслідок цих процесів в
суспільній свідомості спостерігається еклектичне поєднання релігійної та наукової картин світу. Тому релігійна свідомість запозичує науковий гносеологічний потенціал з метою доведення власних
істин. Наука, більшою мірою через досягнення квантової фізики, звертається до онтологічних основ
релігії як таємниці недосяжної для людського розуму, чия краса і досконалість завжди буде горизонтом наукового знання.
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ІДЕЯ НЕНАСИЛЛЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ЕТИЦІ
У статті аналізується принцип ненасилля як один з базових в екологічній етиці, що сприяє
гармонійній цілісності людини і природи в процесі їх взаємодії.
Ключові слова: екологічна етика, ненасилля, непротидія злу, моральність.
In the article an author analyses the principle no violence as one of base principles of ecological
ethics, that is instrumental in harmonious integrity of man and nature in the process of their active cooperation.
Keywords: ecological ethics, no violence, no counteraction to the evil, morality.
ХХІ століття називають століттям тоталітаризму. На рубежі третього тисячоліття питання
війни і миру продовжують залишатися такими ж актуальними, як і всесвітня екологічна криза, виснаження природних ресурсів і т.д. Отже, ненасилля в нашому розумінні виступає як система етичних, моральних, психологічних, філософських ідей, теорій, поглядів, що стосуються ненасильницького буття людини
у суспільстві та утримання від деструктивної агресії. В сфері ж відношення людини, природи та суспільства ненасилля змінює не лише наші уявлення, а й відношення, виступаючи цілісністю "у відношенні живої, хоча і обмеженої розуму частини… до страждань, ослаблюючи та знищуючи поступово природні
задатки, дуже корисні для моральності у відношенні з іншими людьми" [4].
Ненасилля виступає в якості духовної інстанції, життєвого та етичного принципу, які допомагають людині знайти істинну духовність, в основі якої лежить визнання цінності всього Живого. Сучасні погляди науковців ґрунтуються на ідеї інтеграції людини і природи, гармонізації їх відношень,
розумінні системної побудови природи.
Розвиток екологічної етики є необхідною вимогою сьогодення, оскільки вона збагачує моральні традиції минулого щодо розуміння природи, сприяє збереженню теперішніх і найголовніше –
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звертається до майбутнього. Саме тому виникає необхідність раціонального ставлення до природи,
що полягає в ненасильницькій діяльності, розвитку людських якостей та внутрішнього світу на засадах екологічної етики, де ненасилля виступає як категорична моральна заборона.
Мета статті – проаналізувати ідею ненасилля як основи екологічної етики, що служить джерелом
одухотвореного усвідомлення природи і суспільного буття, самоцінності та унікальності всього живого.
Мета обумовлює постановку наступних завдань: проаналізувати ненасилля як основний
принцип відношення до природи і людини та його втілення у життя; виявити етичне підґрунтя ненасилля в основних релігійних концепціях; дослідити шляхом аналізу традиційних і сучасних підходів
принцип ненасилля як один з основних для екоетики.
Дана проблема широко представлена в науковій літературі в контексті екотеологічного знання
(Л. Уайт, А. Уайтхед), екологічної етики (К. Апель, Р. Атфілд, О. Леопольд, Б. Калліот, Р. Неш,
Г. Торо), благоговіння перед життям (А. Швейцер), в контексті дослідницьких напрямів (В. Борейко,
В. Єрмолаєва, Л. Василенко), проблем ціннісно-моральної орієнтації (Р. Апресян, А. Гусейнов,
А. Скрипник) тощо.
Ідея ненасилля виникла в епоху "осьового часу", а в європейській культурі знайшла втілення у
Нагорній проповіді, трансформувавшись у наступні епохи у принцип індивідуальної етики. Як життєва програма ідея ненасилля була заявлена Л. Толстим та випробувана у різноманітних досвідах боротьби за свободу та рівноправність М. Ганді та Л. Кінгом, що вважали ненасилля основою
людського буття.
Л. Толстой повністю відмовляється від будь-якого насилля над природою та природою людини, що призводить до повного неприйняття держави, оскільки вона не може обійтися без правоохоронних органів, діяльність яких нерозривно пов’язана з насиллям. "Неможливо, – стверджує
Л. Толстой, – одночасно проповідувати Христа, основою вчення якого є непротидія злу і свідома спокійна робота… держава, воїнство, суди, протилежні вченню Христа" [6, 35]. Смисл толстовського
ненасилля в тому, щоб перетворити відношення в суспільстві – через кардинальну зміну духовних
засад життя, досягнення миру і злагоди.
Насилля не співвідноситься з мораллю та розумом, тому той, хто бажає жити за розумом і мораллю, ніколи не зробить насилля над іншим живим. Моральнісним завданням людства, за Л. Толстим, є прагнення привести своє життя у відповідність з істинним законом ненасилля, непротидії злу,
хоча одночасно мислитель висловлює побоювання стосовно нездійсненності "непротидії злу", що
ґрунтується насамперед на багатотисячолітній насильницькій традиції людства та "спотвореному"
церквою християнському вченні (на що пізніше вказував американський історик релігії Л. Уайт).
Для сучасної концепції ненасилля, яка існує не лише як конструкція, а як практичний досвід,
характерні декілька важливих моментів: 1) подолання споконвічного протистояння "ми-вони";
2) прийняття самоцінності будь-якої живої і неживої істоти у Всесвіті (незалежно від корисності);
3) формування людини, громадянина, відповідального за спільне майбуття як людини, так і природи;
4) формування нової духовності людства, що ґрунтується насамперед на діалозі людини та природи,
добрі та любові до будь-чого іншого живого, пов’язуючи таким чином в один вузол спасіння людини
і спасіння світу, що досягається шляхом ненасилля.
Етика ненасилля за М. Л. Кінгом – це шлях сильних людей, що вчиняють за совістю і не застосовують насилля. Прихильність до добра є якістю своєрідного важеля, що здатен перевернути
світ, в його основі лежить відповідальність людини за принесення будь-якої шкоди навколишньому
середовищу та іншому живому, а душа людини виступає ареною боротьби між добром і злом та є
стрижнем дієвості ненасильницької боротьби у світі.
Таким чином, в ненасильницькій діяльності обов’язковим є досягнення мети, але без виходу
за межі дозволеного (моралі) і без застосування насилля. Принципами, характерними для ненасилля,
є шлях опору (це не просто пасивна непротидія злу, а активний ненасильницький опір злу); відсутність приниження супротивника (мета – не в знищенні супротивника, а в довірі та любові); цілеспрямованість (дії направлені проти сил зла, а не проти людей, які є його носіями); готовність ненасилля
прийняти страждання (не розмірковуючи про помсту, приймаючи удари долі, не відповідаючи на
них). М. К. Ганді писав: "Страждання набагато більш дієвий засіб, ніж закон джунглів, для того щоб
змінити супротивника, примусити його прислухатися до голосу розсудку" [1, 236]. Важливим принципом ненасилля є відсутність будь-якого тиску (фізичного чи духовного) на людину. Головною
ознакою ненасилля є любов як розуміння, як добра воля у спокутуванні гріхів, а також віра в справедливість світового порядку (віра та впевненість у майбутньому).
Ненасильницька діяльність та етика ненасилля виступає складовою частиною екологічної
етики і забезпечує взаємовпливове поєднання етики та цілей і засобів, тобто етика ненасилля висту44
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пає особливою формою суспільної практики людства, пропагуючи таке відношення до дійсності, де
людина та природа виступають у цілісності, та пропонує шлях спасіння природи та самої людини через непротидію злу.
Сучасність позначена інтегративним підходом вчених теоретиків та практиків до питань гармонізації відношення людини і природи, розуміння системної побудови всієї природи, розвитку ненасильницької діяльності. Взаємодія людини і природи на засадах цілісного розуміння єдності людини і
природи лежить в основі етики "благоговіння перед життям" А. Швейцера. Це благоговіння як по
відношенню "до моєї волі і життя, так і до будь-якої іншої". Врятувати сучасне суспільство, за
А. Швейцером, можливо лише за умови відмови від утилітаристської етики, що руйнує людину і природу, і переходу до універсальної етики, яка сприяє збереженню і процвітанню життя (природи, біосфери, світу). В універсальній етиці А. Швейцера вирізняються наступні принципи: відповідальності,
індивідуальної етичної дії, гуманізму, самостійності мислення, творчого мислення, ненасилля, критичності, відмови від влади, – відповідно до яких етичне відношення довершувало борг людини перед
навколишнім світом. "Помилкою всіх існуючих етик була думка про те, що треба розглядати відношення людини до людини, коли в дійсності йдеться про те, як відноситься людина до всього, що її
оточує" [7, 30].
У книзі "Культура й етика" А. Швейцер наголошує на включенні у сферу моральних відносин
всіх живих істот, зазначаючи, що визнання самоцінності будь-якої форми життя, включаючи і нижчі
форми прояву життя, є головною ознакою усвідомлення себе моральною людиною. "Як мені підказує
досвід, етика є внутрішнім спонуканням виявляти до всього живого таку ж повагу, що я виявляю стосовно самого себе" [7, 37].
В концепції "благоговіння перед життям" мислитель наголошує на основному принципі його
етичної системи – поваги до життя, який, на його думку, своїми коренями сягає глибин східної філософії. Цей принцип розглядається як шанобливе відношення до іншого живого, що в свою чергу розвиває духовний, внутрішній зв’язок людини з природою. Крім того, він ґрунтується на співчутті
іншим живим істотам та виступає сьогоденною нормою співіснування у біосфері.
Отже, лише універсальна етика благоговіння перед життям вибудовує такі відносини людини
і природи, де природа виступає суб’єктом суб’єкт-суб’єктних відносин, що і є основним принципом
екологічної етики. Саме такий підхід характеризує принцип ненасилля в цілому та сприяє вирішенню
глобальної проблеми гармонізації відношень людини і природи, усвідомленні цінності навколишнього світу і своєї власної цінності в гармонійній єдності.
Своєрідним акцентом в обґрунтуванні ідеї ненасилля є релігійні концепції, які, кожна в руслі
своєї традиції, проповідують ту або іншу парадигму у становленні та взаємодії людини та природи.
Найбільш чітко етична спрямованість прослідковується в азіатських релігіях, де сповідується гармонійне відношення до природи, де моральне відношення потрібно розповсюджувати не лише на людину, а й на природну сферу в цілому.
Найбільш давньою релігією Азії є індуїзм, де провідними мотивами виступають релігійноморальні принципи. Священною книгою індуїзму є Веди – релігійно-філософські і наукові праці,
створені в ІІ–І ст. до н. е., що затверджували монотеїзм та необхідність гуманного відношення до іншого
живого. Необхідною частиною морально-релігійних норм індуса, що сповідував індуїзм, був принцип
ахімси, що розумівся як своєрідне відношення до світу, як любов та удосконалення людської душі. Відповідно до санскритських рукописів Вед, найвищим принципом морального та гуманного відношення людини до Іншого живого був принцип "сарва-бхута-хіта" – доброта до всіх істот, що вважався більш
всеосяжним та обов’язковим для наслідування у ведичній традиції. Індуїзм унеможливлює байдуже відношення до іншого живого, оскільки людина і інше живе існують у єдності. Пропагування індуїстами ідей
цілісності та захисту іншого життя випередило європейську моральну свідомість на декілька тисячоліть.
Так, в пам’ятці філософсько-релігійної літератури "Бхагават-гіті" розглядаються моральні та
філософські основи принципу ненасилля, де в цілому викладаються основи світотворення, релігії,
роль та призначення людини і шлях її спасіння. У діалозі Арджуни і Крішни прослідковується сумнів
в моральному праві на скоєння насилля. Крішна наголошує, що головним завданням людини є збереження міцності духу в щасті і нещасті та вміння перебувати в рівновазі. Отже, в індуїзмі ненасилля не
визнається цінністю: оскільки душа вічна, то життя і смерть не мають значення, виправдовуючи таким чином насилля. Але насилля виправдовується в ім’я релігійних канонів, а в усіх інших випадках
дієвим є моральний принцип ахімси (всі якості людини створені Верховним Брахмою). Ахімса як
відмова від насилля означає непринесення шкоди, страждань та турботи іншим, тому будь-який вчинок, що не веде до цієї цілі, є насиллям над собою. А те, що наближає до духовного щастя, є відмовою від насилля (певний етичний принцип та знання, що виступають на противагу невігластву).
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Ненасилля розглядається як якість, притаманна людям, наділеним божественною природою,
на рівні з очищенням існування, розвитком духовного знання, благодійністю і ін. Одночасно підкреслюється неабияка цінність давнього, першопочаткового значення терміну "ахімса" як "неперервності
будь-якого життя" (якщо тварину вбивають завчасно, то їй доведеться знову повернутися в цю форму
життя, щоб завершити свій шлях існування, і лише потім перейти в іншу форму).
Таким чином, в індуїзмі ненасилля по відношенню до людини і будь-чого живого виступає як
цінність, як етичний принцип, знання, божественна якість людини, форма аскетизму. Підгрунтя ненасилля – це неперервність будь-якого життя; відмова від вчинків, що несуть страждання іншому живому; сприяння у досягненні духовного щастя всіх людей. З іншого боку, насилля не цінне саме по
собі, а лише у зверненні кожної людини до Верховного Божественного начала – Брахми, коли насилля недопустиме в силу особистих мотивів та одночасно є виправданим, якщо виконується за божественним приписом, і в силу виконання свого обов’язку людина не може вчинити інакше.
Принцип ахімси як ненасильства стосовно іншого живого прослідковується у буддизмі, який
не вважає світ створеним богом. У традиції буддизму існує кодекс моральної поведінки, згідно з яким
інші живі істоти є супутниками на шляху досягнення нірвани (звільнення від будь-яких бажань та
прихильностей). Буддистська концепція ненасилля – це сприйняття світу таким, яким він є. Ненасилля в даному аспекті означає не використання ненасильницьких засобів у взаємовідношенні з навколишнім, а відмову від особистої участі у примусі, насиллі. Прояви любові та милосердя виступають в
буддизмі як природні властивості людини (відповідають вимогам "серединного шляху", оскільки виступають формами "забруднення свідомості", яких потрібно позбуватися, як і проявів ворожості).
Тому ахімса, відмова від насилля, є певною сходинкою на індивідуальному шляху до цілі (розриву
кола перетворень, нірвани), а не моральним принципом, що має самоцінність.
Таким чином, ахімса в буддизмі – це не лише відмова від насилля, а й незавдання шкоди та
непротидія злу насиллям. Водночас, принцип ахімси набуває в буддизмі нового значення: виступає як
засіб подолання людського егоїзму та антропоцентризму стосовно іншого живого та природи в цілому.
Релігією, що довела до логічного розвитку ідеї не принесення шкоди (ахімси) та надала
об’єктивну цінність усім живим істотам, є джайнізм (VІ ст. до н. е.). Центральною доктриною у
джайнізмі виступає поділ сущого на живе та неживе. Наголошуючи на існуванні душі у будь-якої
живої істоти, джайнізм вказує два шляхи, які звільняють джайніста від народження, неминучості долі
– це ахімса як не принесення шкоди та аскетизм як втеча від задоволень. Обґрунтування принципу
ахімси в джайнізмі носить категоричний характер: не приносити шкоди живому, оскільки все володіє
душею та перебуває на шляху перевтілення; самовільне порушення руйнує процес перевтілення, що
досить негативно відбивається на кармі людини, що творила насилля.
Таким чином, принцип ахімси як відмови від насилля по відношенню до живої природи займає одне із центральних місць у філософсько-етичній системі джайнізму, його практичне втілення
сприяє захисту цілісності навколишнього середовища і будь-якого іншого життя.
Ненасилля займає чільне місце і в релігійній концепції даосизму (Лао-цзи). Особливе положення в даоській концепції належить вченню про Дао, всезагальний Закон та Абсолют. Дао існує
скрізь і в усьому, його ніхто не створив, все походить від нього, воно дає будь-чому начало, форму та
ім’я. Пізнання шляху Дао – це сенс, ціль і щастя життя, досягнення яких можливе лише через самовідречення, відмову від пристрастей життя. Стверджуючи принцип ненасилля, даосизм наголошує на
індивідуальному шляху (кожна людина, яка стоїть на шляху пізнання великого Дао, залежно від своєї
духовної природи проходить шлях сама, забуваючи всі норми, умовності та своє власне "Я"). Даосисти говорять: "Я і 10 тисяч речей єдині". Природу не можна використовувати плюндруючи її, адже
природа пронизана божественною присутністю, володіє божественним духом. Головним принципом
даосизму, який можна розглядати як одну із моделей етико-екологічно правильного стилю життя і
поведінки є дотримання "У-Вей" – невтручання у перебіг природних процесів як спрямованість на
низький рівень споживання та аскетизм. Такий підхід став умовою для ненасильницької протидії і
знайшов своє наступне втілення у ненасильницькій взаємодії з людьми і з природою. Відповідно, ідеї,
закладені даосизмом в принцип ненасилля, – недопустимість насилля людини над природою, слідування природному ходу речей та стрижневий принцип недіяння – в подальшому розвивались іншими
релігійними та філософсько-етичними концепціями.
Велику увагу питанню відношення всього живого як морально-етичній проблемі приділяє також іслам. Коран визначає достатньо жорстку систему покарань за порушення етичних та правових
норм, які поділені на п’ять категорій: обов’язок (невиконання карається); необхідна діяльність (виконання нагороджується, невиконання карається); дозволена діяльність; діяльність, що засуджується
(не карається); заборонена діяльність (карається). Тут віддзеркалюється "закон рівноваги" в своїй
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першопочатковій формі – "око, за око, зуб за зуб". Коран в цілому засуджує вбивство, за винятком
священної війни – джихаду.
В ісламі ідея ненасилля та відношення до всього живого ґрунтується на двох головних релігійних джерелах: священному писанні – Корані (610–632 р.) та Хадіті – "традиції", що є тлумаченням
Корану і виступає основою ісламського закону (як релігійного, так і світського). Іслам вчить, що людина має привілейоване місце в природі. Ступінь свідомості та свобода волі накладають на людину
певні зобов’язання стосовно інших живих істот (справедливість, відповідальність). Людина виступає
лише "розпорядником на землі", а не власником, не користувачем і не керівником.
Таким чином, в даній релігійній системі принцип ненасилля виражається, насамперед, у закликах до доброти, помірності, у заохоченні людей, що стримують гнів та сповідують милосердя та
прощення до іншого. "Віддай добром за зло, і ти побачиш, як твій ворог стане тобі другом та покровителем". Але лише наполеглива людина досягне довершеності; лише той досягне її, кому надається
особлива богоприхильність. З одного боку, проголошується закон "справедливості" – "за добродобро", "за зло-зло"; в ім’я релігійних принципів насилля виправдовується фактично у всіх сферах
життєдіяльності; з іншого боку – і Коран, і Хадіт вчать, що "немає тварини на землі і птаха, що літає
на крилах", які не були б такими ж створіннями, як і людина, іншими словами: тварини мають цінність самі по собі, а не в плані їх відносин з людиною. Усі живі істоти мають життя, індивідуальне і
соціальне, як і людина. Бог створив тварин, у тому числі і людину. Показово, що людина прирівнюється до інших видів істот, що спонукує до відповідальності за благополуччя усього живого.
Щодо принципу ненасилля в християнській релігії, то, перш за все, він грунтується на знищенні зла та укріпленні духовності та віри людини. У зв’язку з цим велике значення має смирення і
терпіння як засоби ненасильницької діяльності і, одночасно, умова спасіння. Шлях спасіння передбачає ненасильницьку діяльність людини: миролюбство в умовах вирішення конфліктів; повагу до іншої людини та її інтересів; творення добрих справ за покликом серця; непротидію злу насиллям –
стримування гніву, відповідь добром на зло. Основним стрижнем ненасилля є любов, що проявляється в природному почутті доброзичливості до іншої людини, у потребі робити добро всім без винятку,
як добрим, так і злим. Новий Завіт виділяє три види любові: до Бога – "Возлюби Господа Бога свого
всім серцем своїм і всією душею своєю і всім розумінням своїм"; до інших людей – "Возлюби ближнього свого, як самого себе"; до самого себе. Це дає підстави вважати, що проблема ненасилля в християнстві є обґрунтованою та цілісною системою, яка характеризується певною моральною
спрямованістю. Людина в процесі діяльності має право вибору, вибір підказує її власна совість, обираючи віру, любов і добро – вона стає на шлях спасіння. Людина має йти шляхом смирення, що є першим кроком до ненасильницької діяльності. Ненасильницька діяльність в християнстві виступає як
миролюбство, як непротидія злу насиллям та здатність відповідати добром на добро. Основою моральнісної поведінки є любов до Бога, а через нього – до інших людей та до себе самого.
Таким чином, ненасилля – це ненасильницька боротьба, спрямована на пошук узгодженого
життя людини з природою. Пропонуючи шлях спасіння природи і людини через непротидію злу, ненасилля виступає формою суспільної практики. Ненасилля як принцип екологічної етики є своєрідною духовною інстанцією, життєвим та етичним принципом, який допомагає людині досягти
найвищого рівня духовності у взаємовідношенні з природою.
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ
"КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА"
У статті досліджені питання кримінальної субкультури у історично-кримінологічному аспекті, зокрема, проблеми вивчення субкультури злочинців.
Ключові слова: культура, субкультура, кримінальна субкультура, злочин, історія.
In the article some issues of criminal subculture are analyzed in the historical and criminological
aspects, іn particular, the problems of analyze the criminals’ subculturein.
Keywords: culture, subculture, criminal subculture, criminal, history.
Такого великого негативного впливу кримінальної субкультури, як на початку ХХІ ст., на
Україні майже ніколи не було. Окремі її прояви спостерігались у 20–30-х рр. ХХ ст. Отже, постає питання
доречності вивчення кримінальної субкультури, що сприятиме результативній протидії її антиправовим
нормам [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8]. Одним з кроків на цьому шляху має стати запровадження відповідного спецкурсу (для окремих спеціальностей існує сенс введення і окремого курсу, для деяких – лише факультативу)
на зразок вже існуючих, наприклад, у Росії. Нам видається логічним введення спецкурсу, подібного до
запропонованого доктором юридичних наук, професором О. Старковим [5].
До питань кримінальної субкультури зверталось чимало науковців: Ю. Александров, В. Анісімков, Ю. Антонян, О. Багреєва, Ю. Блохін, Д. Виговський, Д. Донських, В. Дрьомін, Ю. Дубягін, І. Карпец,
Д. Корецький, Д. Лі, Д. Лихачов, В. Пирожков, Ж. Россі, О. Старков, Ф. Сундуков, В. Тулегенов, Г. Хохряков, В. Чалідзе, В. Южанін та інші [1–8].
Мета статті – обґрунтувати потребу введення спецкурсу "кримінальна субкультура" у багатьох вищих навчальних закладах (насамперед для студентів – майбутніх кримінологів, юристів), а
також у системах МВС, СБУ та інших правоохоронних органів.
В останні роки за кордоном (наприклад, Латвія та Росія) набуває поширення кримінокультурологія. Питання кримінальної субкультури досліджують у Краснодарському державному університеті культури і мистецтв; Ризькому університеті імені Паула Страдиня; Міжнародній Балтійській
академії (Латвія, м. Рига); Кубанському державному університеті та його філіалах у Краснодарі, Новоросійську, Геленджику; Північнокавказькому державному технічному університеті та його філіалах
у Ставрополі, Кисловодську; Російському православному університеті св. Івана Богослова; Академії
права і управління ФСІН РФ (колишня Рязанська ВШ МВС СРСР); Російському державному соціальному університеті (П’ятигорський філіал) та в інших навчальних закладах на теренах Євразії.
Суспільство потребує захисту від отрути кримінальної субкультури, знищення її глибокого
коріння. Важливою "є переорієнтація кримінологічного аналізу злочинності на її буттєву першооснову" [7, 139]. В. Пирожков визнає невід’ємність кримінальної психології від кримінальної субкультури
[4, 109–308, 528–698]. Адже, чи можна говорити про законослухняний спосіб життя особи, для якої
пісня "Владимирський централ" є своєрідним гімном?
Думку про небезпеку кримінальної субкультури, що виступає вагомим чинником девіації та
злочинності, підтверджують бесіди, інтерв’ювання та анкетування студентів та молоді.
Ми провели анкетування деяких студенів першого курсу денної форми навчання 2010–2011 н.
р. одного з провідних навчальних закладів у галузі культури – КНУКіМ – і його дочірних структур –
Київського університету культури та Академії краси. Студентам було поставлено низку питань, відбулось їх обговорення, окремі студенти заповнили анкети. Наведемо питання анкети № 1 (через терміновість складання вона має низку недоліків):
1. ПІБ.
2. Вік.
3. Що таке кримінальна субкультура? (ваш варіант)
4. Поняття та сутність кримінальної субкультури.
5. Поширення кримінальної субкультури в Україні.
© Радзієвський В. О., 2011
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6. Чи можуть на Вашу думку найкращі надбання традиційної культури протидіяти впливу
кримінальної субкультури на протиправну поведінку громадян?
7. Чи може кримінальна субкультура впливати на протиправну поведінку?
8. Як може кримінальна субкультура впливати на протиправну поведінку?
(позитивно, негативно, ніяк)
9. Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?
(дуже великий, великий, помірний, незначний, ніякий).
10. Чи може традиційна кримінальна субкультура ефективно обмежувати вплив кримінальної
субкультури на протиправну поведінку?
11. Формування протиправної поведінки яких вікових групи (чи групи) населення, на Вашу
думку, найбільш вразлива до впливу кримінальної субкультури?
А) діти; Б) підлітки; В) молодь; Г) люди середнього віку; Д) люди передпенсійного віку;
Е) люди похилого (поважного) віку.
12. Які соціальні прошарки найбільш вразливі до впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки громадян?
А) школярі; Б) учні середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів; В) студенти;
Г) службовці; Д) робітники; Е) селяни; Ж) пенсіонери;
З) військовослужбовці; І) психічнохворі; К) злочинці; Л) безпритульні; М) домогосподарки та
Л) можливі інші варіант.
13. Чи можуть стать або національність якимось чином впливати на формування протиправної поведінки через кримінальну субкультуру?
14. Чи можуть такі чинники як релігія та місце проживання впливати на формування протиправної поведінки через кримінальну субкультуру?
15. Які впливи кримінальної субкультури в Україні на формування протиправної поведінки є
найбільш вагомими:
А) національні; Б) континентальні (європейські); В) глобальні; Г) Ваш варіант.
Особливе значення мало окреме наступне питання: "Чи доцільним є вивчення кримінальної
субкультури, чи є сенс ввести курс "Кримінальна субкультура" до навчальної програми?" Як не дивно, не всі з анкетованих дали відповідь на це питання, хоча переважна більшість висловилась однозначно – за вивчення кримінальної субкультури і за введення відповідного (спец)курсу.
Наведемо основні результати анкетування. Зауважимо, що більшість опитаних – це небайдужі
студентки-дівчата віком 17–20 років.
Особливих варіантів інтерпретації кримінальної субкультури не знайшлося, хоча були оригінальні думки. Так, окремі студенти вважають, що кримінальна субкультура постає як конкретний і
актуальний соціальний прояв певної вади у суспільстві, наприклад, активними носіями кримінальної
субкультури є "скінхеди" (МШБ-40к, А. І. Пальчикова) і навіть "футбольні фанати" (ЕКО-10, М. О. Каверін)
тощо.
Відповіді на питання щодо поняття кримінальної субкультури виявились стандартними на
кшталт "це система цінностей злочинців" ("сукупність цінностей, звичаїв, традицій, норм і правил
поведінки злочинців", "спосіб життєдіяльності злодіїв, їх закони та традиції", сукупність цінностей,
які регламентують "життя і кримінальну діяльність криміналітету", "середовище злочинців" і т п.).
Щодо сутності кримінальної субкультури, то більшість опитаних обмежилась загальними критичними фразами, характеризуючи її як негативне, руйнівне, аморальне, протизаконне, протиправне, деструктивне і т.п. явище.
Питання про поширення кримінальної субкультури варте особливої уваги, як і питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?" Зупинимось на них докладніше і почнемо зі студентів юридичного факультету КНУКіМ.
У групі ЮР-10 (це єдина бюджетна, а тому найсильніша група юридичного факультету КНУКіМ,
дві інші групи контрактні) на питання щодо поширення кримінальної субкультури в Україні" ми
отримали такі відповіді: дуже поширена – 1, поширена – 20, не поширена – 0. На питання "Наскільки
суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 2,
великий – 17, помірний – 1, незначний – 0, ніякий – 0. Одна відповідь (А. В. Регеша) була не зовсім
однозначною: "залежить від сфери спілкування".
У групі ЮР-20к ми отримали наступні відповіді. "Поширення кримінальної субкультури в
Україні": відносно великий – 14, великий – 0, помірний – 1, незначний – 0, ніякий – 0. "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 0,
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великий – 4, помірний – 9, незначний – 0, ніякий – 0. Невдовзі після отримання і осмислення результатів ми запитали у деяких з тих, хто визначав вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки як помірний, чим саме вони керувались. Як не дивно, з семи опитаних шестеро
уточнили, що під помірним впливом мали на увазі вплив, який є доволі важливим і у житті молоді по
суті визначальним. Отже, ці шестеро студентів у міркуваннях близькі (або навіть схиляються) до міркувань, що вплив є все-таки великим, а не помірним.
У групі ЮР-30к були наступні відповіді. "Поширення кримінальної субкультури в Україні":
дуже поширена – 3, поширена – 12, не поширена – 2. "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 2, великий – 11, помірний – 5,
незначний – 0, ніякий – 0.
Чимало студентів на питання "Чи доцільним є вивчення кримінальної субкультури, чи є сенс
ввести курс "Кримінальна субкультура" до навчальної програми?" не лише висловились "за", але і давали
пояснення своєї позиції: "є великий сенс" (Н. С. Грищенко), "ми маємо бути обізнані" (Д. О. Шкуренко),
звучали і емоційні вислови на зразок: "звісно є" (О. С. Кольба).
Відповіді майбутніх перукарів та візажистів (групи ПДК-10, ПДК-20, ПДК-30 і СВ-40). Питання "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена – 9 (ще дві студентки –
А.В. Дяченко і С. В. Піначян – відповіли, що "поширена глобально", тобто по суті не 9, а 11 вважають, що
її поширення дуже велике); поширена – 31; оригінальними були відповіді у відсотках: В. О. Репетун –
на 50 %, А. В. Чорна – 70 %, П. О. Шишлевська – на 40 % (спочатку написала 60 %, потім закреслила,
виправивши на 40 %). Питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 5, великий – 19, помірний – 20, незначний – 1, ніякий –
0. Бесіди після опитування виявили, що більшість майбутніх перукарів та візажистів (а це у переважній більшості студентки-контрактниці) не зовсім розуміє зв’язок кримінальної субкультури і формування протиправної поведінки, але у ході подальших обговорень значна частина (11 студенток)
змінила свою позицію, погодившись, що цей зв’язок є доволі суттєвим.
Доречно висловився студент Д. Д. Пазюрич: "кримінальна субкультура є фундаментом для
розвитку суті протиправної поведінки", а її вивчення "є доцільним та вагомим", водночас, від же висловив спірну і навіть сумнівну та помилкову думку, що кримінальна субкультура поширена і навіть
"розвинута глобально серед людей, які займають керівні посади". Зауваження та роз’яснення щодо
помилковості та хибності деяких думок окремих студентів ми висловили під час лекційних та семінарських занять. Переважна більшість студентів займала конструктивну позицію і відмовлялась від
радикальних (переважно пов’язаних з "бунтарським" молодим віком) позицій стосовно кримінальної
субкультури.
У майбутніх документознавців ми отримали наступні відповіді на питання анкети. "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена або поширена (чомусь більшість майбутніх
документознавців, як вони потім пояснили, не відчула особливої різниці) – 19, не поширена – 1. "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже
великий або великий (знову ж таки більшість не відчула особливої різниці) – 7, помірний – 8, незначний – 5, ніякий – 0. Дивні результати анкетування ми пояснюємо "паперовою" роботою майбутніх
документознавців, переважно "дівочим" колективом і в значній мірі орієнтацією на "лідера", яким у
даному випадку виступав один з небагатьох хлопців, кремезний та авторитетний заступник старости
групи – М. Л. Шатило.
Одним з найперспективніших та найбільших факультетів КНУКіМ є факультет економіки та
менеджменту. Наведемо дані відповідей на запропоновану анкету деяких студентів цього факультету.
Відповіді групи КН-20. "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена – 1
(так відповів майбутній фахівець з комп’ютерних наук), поширена – 17 (і навіть "безупинно поширюється" (О. Є. Афімін)), не поширена – 0. "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на
формування протиправної поведінки?": дуже великий – 2, великий – 11, помірний – 5, незначний – 0,
ніякий – 0. На думку старости групи вивчення кримінальної субкультури необхідне зокрема для "пізнання можливих непередбачених ситуацій". Хибною була думка деяких про "кримінальне суспільство". Водночас, вірним було висловлення щодо вивчення кримінальної субкультури, яке повторили
Т. Е. Слободянюк і Ю. О. Гордійко: з нею "треба боротись, проте варто бути обізнаним з наукової
точки зору".
У контрактних групах КН-20к і ММБ-30к ми отримали наступні відповіді. "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена – 3, поширена – 5, помірно поширена – 1. Були висловлені гіпотези і у відсотках: А. С. Алексеєнко – 60 %, Ю. В. Мишенко – 30 %, але "кримінальна
субкультура стає все більш поширеною" (Б. Д. Клим’юк) або "дуже поширена, особливо серед моло50
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ді" (І. В. Пастух). Питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування
протиправної поведінки?": дуже великий – 1, великий – 9, помірний 1, незначний – 0, ніякий – 0. Цікаві вислови ми побачили у відповіді на питання № 15 у Л. А. Гречаник та А. С. Алексеєнко, які відзначили не лише "національні", але і "місцеві" впливи.
Групи МШБ-40к і ЕКО-10к. На питання "Поширення кримінальної субкультури в Україні"
студенти контрактних груп майбутніх менеджерів шоу-бізнесу й економістів відповіли так: дуже поширена – 4, поширена – 6, не поширена – 0. Кілька гіпотез у відсотках: від 80 до 100 % (А. П. Петрова, ЕКО-10к), 60 % (Г. С. Кілочинець, ЕКО-10к), 40 % (Д. В. Потерайло, МШБ-40к), 30 % (Г. К.
Ласкава, МШБ-40к) і лише 1/6 (М. Д. Чепурна, ЕКО-10к). Як бачимо, розбіжність значна: від майже
17 % (1/6) і аж до 100 %, щоправда, істина тут, напевно, посередині (за різних умов – від 35 до 70 %).
Питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної
поведінки?". Відповіді у групі МШБ-40к: дуже великий – 1, великий – 5, помірний – 1, незначний – 1
(щоправда, потім студентка висловилась, що все-таки, напевно, значний і навіть великий), ніякий – 0.
Відповіді представниць групи ЕКО-10к: дуже великий або великий – 3, помірний – 4 (троє потім казали, що вони згодні з великим впливом), незначний – 0, ніякий – 0.
Група ЕКО-10. "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена – 6, поширена – 3, не поширена – 0 (проте як вплив більший, ніж не поширена, та менший, ніж поширена, зазначили двоє). Гіпотези у відсотках (певно, обумовлені тим, що йдеться про майбутніх економістів,
тим більше, це бюджетна група): 15 % (О. І. Гордін і О. В. Квашенко), 27 % (А. І. Слезюк), 80 % (Ю.
О. Урсулова). Питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 5, великий – 8, помірний – 1, незначний – 1, ніякий – 0.
Група МШБ-40. "Поширення кримінальної субкультури в Україні": дуже поширена – 1, поширена – 33, не поширена – 1. "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування
протиправної поведінки?": дуже великий – 2, великий – 22, помірний –11, незначний – 1, ніякий – 0.
Щоправда, з тих, хто зазначив помірний (11), багато керувались тією ж логікою, що і О. В. Шевченко
– "помірний, достатній", а достатній у сенсі великий.
Група ММБ-30. На питання "Поширення кримінальної субкультури в Україні" ми отримали
такі відповіді майбутніх менеджерів модельного бізнесу (бюджетне навчання): дуже поширена – 0,
поширена – 8, не поширена – 1 (точніше: Т. В. Клець до "криміналітету" віднесла 10 % населення,
вона ж відзначила помірний вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки, але
потім зрозуміла, що не зовсім права (недооцінила поширення і її вплив) і зазначила, що "обов’язково потрібно ввести курс "Кримінальна субкультура", оскільки це допоможе правильно донести цю проблему
до молоді". Питання "Наскільки суттєвим є вплив кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки?": дуже великий – 0, великий – 7, помірний – 2, незначний – 0, ніякий – 0.
В процесі обговорення проблем кримінальної субкультури та при відповіді на поставлені питання переважна більшість студентів негативно охарактеризувала кримінальну субкультуру, зазначивши її протиправну сутність. Питання "Чи може традиційна культура ефективно обмежувати вплив
кримінальної субкультури на протиправну поведінку?" активно обговорювалось. Абсолютна більшість студентів виявила солідарність при міркуваннях стосовно найбільш вразливих вікових груп
населення (підлітки; молодь тощо) до впливу кримінальної субкультури при формуванні протиправної поведінки. Не викликало дискусій і питання "Які соціальні прошарки найбільш вразливі до впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки громадян?", на думку студентів,
найбільш вразливі до впливу кримінальної субкультури школярі, учні середніх та середньоспеціальних навчальних закладів, злочинці, тощо.
Суттєвих розходжень у думках більшості студентів не викликали питання про вплив таких
чинників, як релігія та місце проживання або стать та національність на формування протиправної
поведінки через кримінальну субкультуру. Релігія та місце проживання можуть, за певних обставин,
суттєво впливати; стать має значення; національність, на відміну від окремих рис характеру, оточення та особливостей виховання, практично не впливає і не може впливати. Національні, континентальні і глобальні впливи кримінальної субкультури в Україні на формування протиправної поведінки
мають певне значення (проте у цьому питанні думки студентів розподілились).
Чи не найважливішим для більшості студентів стало питання "Чи доцільним є вивчення кримінальної субкультури, чи є сенс ввести курс "Кримінальна субкультура" до навчальної програми?"
Вивчення кримінальної субкультури потрібне для її викорінення або для початку хоча б мінімалізації
впливу, а також для результативній протидії їй. Тож переважна більшість студентів висловилась за
необхідність запровадження такого спецкурсу, причому для всіх студентів (незалежно від їх спеціальності та майбутнього фаху).
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Серед студентів "творчих" професій неабиякий інтерес до питання про доцільність вивчення
курсу "Кримінальна субкультура" виявили майбутні перукарі та візажисти (групи ПДК-10, ПДК-20,
ПДК-30 і СВ-40).
Спецкурс "Кримінальна субкультура" було розроблено ще наприкінці 2010 р. за дорученням
професора О. І. Скнаря (на нього відводилось 36 годин і передбачалось його впровадження на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін). У 2010–2011 навчальному році спецкурс у КНУКіМ так і не
було запроваджено, проте переважна більшість опитаних студентів виявила бажання його вивчати.
Відповіді студентів на питання "Чи доцільним є вивчення кримінальної субкультури, чи є
сенс ввести курс "Кримінальна субкультура" до навчальної програми?" багато в чому є показовими.
Можна висловити сумнів, що, наприклад, майбутні перукарі та візажисти потребують відповідних
знань, але вони вважають, що "клієнти можуть бути різні, у т.ч. і кримінальні". Так, групи ПДК-10,
ПДК-20, ПДК-30 і СВ-40 у більшості висловились "за вивчення". Зокрема, "за необхідність вивчення"
було 21, просто "за вивчення" – 4 або "за вивчення" частково – 3, "за вивчення" для деяких спеціальностей – 8. Проти виступило 10, але з них двоє уточнили, що їм особисто це не потрібно. Отже 36 – за
вивчення, 10 – проти. Були ті, що вагались з відповіддю: двоє висловились спочатку за вивчення, потім проти. Отже, більшість підтримує думку, висловлену зокрема у анкеті М. С. Жук-Шахрай: "Доцільно вивчати навіть перукарям".
Схожі відповіді дали і студенти-документознавці: за вивчення – 5, за вивчення для деяких
спеціальностей – 15 (причому, на думку деяких студентів, до них можна віднести і їх спеціальність –
"документознавець"), проти – 2.
Ця ж тенденція (вивчати, бо це потрібно в силу обставин) була і в інших студентів. Наприклад, студенти факультету економіки та менеджменту КНУКіМ не суттєво відрізнялись у ставленні
до вивчення кримінальної субкультури і до введення її до навчальної програми від студентів "творчих" професій. З контрактних груп майбутніх економістів та менеджерів шоу-бізнесу (ЕКО-10к і
МШБ-40к) за вивчення висловились 9 з 10 студентів. З бюджетної групи менеджерів шоу-бізнесу
(МШБ-40) за вивчення було 30 студентів, проти – лише 4, а в ЕКО-10 (економісти бюджетної групи)
за вивчення було 12 (10 – однозначно, 2 – як "взагалі потрібно"), проти – лише 1. З 8 студентівменеджерів модельного бізнесу усі 8 – за вивчення, з майбутніх фахівців з комп’ютерних наук 13 у
цілому за вивчення, а 2 не визначились.
Особливу увагу слід приділити думкам майбутніх юристів. У міркуваннях студентів першого
курсу юридичного факультету домінувала думка за вивчення. Юристам дуже важливо усвідомлювати
небезпеку поширення кримінальної субкультури, а, отже, знати, як своєчасно попередити та активно
протидіяти цьому деструктивному явищу. Здається, що серед студентів юридичного факультету
КНУКіМ ця стурбованість зрозуміла. 21 представник групи ЮР-10 20 вважає доцільним вивчення
кримінальної субкультури, на думку одного студента – "Ні, її треба ліквідувати". Але ж, щоб "ліквідувати", треба уявляти, точніше, знати. У контрактній групі (ЮР-30) з 15 студентів (які проявили бажання відобразити своє ставлення до питання) за вивчення кримінальної субкультури були майже всі,
позиція лише одного була незрозуміла.
У цілому, результати доволі репрезентативні. Зрозуміло, що не всі студенти взяли участь у
дискусії та анкетуванні, тобто деякі групи виступили не у повному складі, але це пояснюється тим,
що опитування було добровільним.
Отже, в історії України кримінальна субкультура майже ніколи не набувала такого поширення, як на початку ХХІ ст. Враховуючи українські реалії, закордонний досвід, результати аналізу позицій студентства, у другому десятиріччі ХХІ ст. доцільно приділити більшу увагу такому
негативному явищу, як кримінальна субкультура. Прикладом просвітницької роботи у цьому напрямі
може бути запровадження у навчальні плани для студентів деяких спеціальностей (можливо і як факультатив) спецкурсу "Кримінальна субкультура".
Література:
1. Виговський Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх : дис. на здобуття
наук. ступ. к. юрид. н. : спец. 12.00.08 / Д. Л. Виговський. – К., 2006. – 207 с.
2. Донских Д. Г. Противодействие криминальной субкультуре в обществе (криминологические проблемы) : автореф. дис. на соискание научн. степ. к. юрид. н. : спец. 12.00.08 / Д. Г. Донских. – М., 2009 – 35 с.
3. Пирожков В. Ф. Криминальная субкультура учащихся подростков и юношей : автореф. дис. на соискание научн. степ. д. психол. н. : спец. 19.00.06 / В. Ф. Пирожков. – М., 1992 – 80 с.
4. Пирожков В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков – М. : Ось-89, 2011. – 704 с. – Издание
учебное (Юридическая психология).

52

Культура і Сучасність

№ 2, 2011

5. Старков О. В. Криминальная субкультура : спецкурс / О. В. Старков. – М. : Волтерс Кливер, 2010. – 240 с.
6. Тулегенов В. В. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение : автореф. дис. на соискание научн. степ. к. юрид. н. : спец. 12.00.08 / В. В. Тулегенов. – Ростов на Дону, 2003. – 30 с.
7. Шакун В. І. Онтологічний вимір у кримінології / В. І. Шакун // Право України. – 2010. – Вип. 7. –
С. 136–143.
8. Шемякина В. В. Криминальная субкультура в современной России : автореф. дис. на соискание научн. степ. к. юрид. н. : спец. 12.00.08 / В. В. ©Шемякина. – Челябинск, 2010. – 24 с.

УДК 111.852

Колотова Оксана Олександрівна,
аспірантка кафедри філософії та культурології
Чернігівського національного
педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ "ДЗЕРКАЛА"
У НЕКЛАСИЧНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті досліджуються трансформації, які здобуває ідея "дзеркала" у некласичному філософсько-естетичному дискурсі: нові модуси "дзеркала" у сучасних філософських рефлексіях, нова
семантика "дзеркальних" метафор, нові сфери застосування принципу "дзеркальності" в гуманітарних дослідженнях, зокрема в естетиці та мистецтвознавстві.
Ключові слова: ідея "дзеркала", самоідентифікація, нарцисизм, симулякр, "дзеркальна гра",
"розбите дзеркало", "задзеркалля", quasi-дзеркалізм.
The transformation the idea of "the mirror" gets in the non-classical philosophical and aesthetic
discourse – new modes of " the mirror" in modern philosophical reflections, new semantic of "mirror"
metaphors, new areas of the principle of "reflectivity" in humanities research – is revealed in the article.
Keywords: idea of "the mirror, self-identity, narcissism, simulacra, "mirror game", "broken mirror",
"mirror-world", "quasi-mirrorism".
Ідея "дзеркала", що сягає своїми витоками міфологічної свідомості, супроводжувала розвиток
філософсько-естетичної думки та мистецтва протягом багатьох століть – від античності до постмодерну. Здатність амальгованого скла до відображення існуючої реальності під знаком перетворення
зробила "дзеркало" символом пізнання, уяви, творчості. Класична естетика віднаходила в метафорі
"дзеркала" той відповідник, який адекватно передає сутність міметичного відношення "мистецтво –
реальність" та рефлективного – "людина – світ".
Некласична філософсько-естетична думка, попри кардинальну зміну парадигм філософування,
які супроводжували суттєві трансформації у царині мистецтва та метаморфози естетичних рефлексій,
від ідеї "дзеркала" не відмовляється, знаходячи як нові її інтерпретації, так і зберігаючи традиційні підходи щодо використання даної універсалії культури та одного з ейдосів художньої творчості.
Дзеркало як феномен культури і принцип творчості час від часу ставало предметом досліджень широкого кола гуманітарних дисциплін: філософії, психології, естетики, культурології, мистецтвознавства, літературознавства, археології, етнографії. Так, історія дзеркала як явища матеріальної
та духовної культури стала предметом дослідження С. Мельшіор-Бонне, Ч. Грехема, М. Пендерграста. Культурологічні аспекти феномену "дзеркала" розглядалися І. Бусевою-Давидовою, О. Дегтярьовою, С. Толстою, В. Топоровим, Т. Цив’ян. З позицій філософії до аналізу "дзеркальності" останнім
часом зверталися В. Подорога, О. Чулков, М. Ямпольський. Мотив "дзеркала" у мистецтві досліджували Х. Вернесс, С. Гончаренко, Т. Гундорова, Н. Перепелова, Л. Пікун, О. Слоньовська, Г. Чміль.
Проте, варто зазначити, що цілісний аналіз функціонування ідеї "дзеркала" у філософськоестетичному дискурсі (особливо некласичної парадигми) залишається лакуною в сучасних дослідженнях з філософії мистецтва.
Метою статті є аналіз трансформацій ідеї "дзеркала" у некласичному філософсько-естетичному дискурсі задля глибшого розуміння природи художньої творчості в мистецтві авангарду й постмодернізму.
У ХХ столітті, в епоху парадигмальних змін у філософії та мистецтві, естетична ідея "дзеркала" помітно реактуалізується. У цей час нового фундаментального значення набуває традиційний мотив "людина перед дзеркалом", який широко використовується у філософсько-естетичних рефлексіях.
© Колотова О. О., 2-11
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Пов’язано таке загострення уваги до проблеми "дзеркальної ідентифікації" перш за все зі втратою
суб’єктом трансцендентних орієнтирів, нігілістичним переглядом традиційних цінностей, в яких місце
людини в культурі та її духовна сутність були доволі чітко визначені. Залишившись у стані тотальної
метафізичної самотності, людина метафорично вдивляється у власне відображення в дзеркалі у пошуку
відповідей на питання, що стосуються власної ідентичності та автентичності, свого місця у ціннісному
світі, що стрімко змінюється. Відтак для багатьох філософів "дзеркало" стає потужним еквівалентом
процесів, пов’язаних з такими світоглядними, аксіологічними, екзистенціальними пошуками.
Психоаналітичний аналіз проблем самоідентифікації через призму ідеї "дзеркала" знаходимо
у представників фрейдизму та неофрейдизму. Зокрема, К. Юнг виводить дзеркальне відображення,
або "тінь", як один з визначальних для колективного позасвідомого архетипів, який являє собою підсвідому протилежність того, що індивід наполегливо стверджує у свідомості. Інший дослідник психоаналітичної традиції й постструктуралізму Ж. Лакан виділяє окремо "стадію дзеркала", яку
проходить кожна дитина у віці від шести місяців, коли вперше зустрічається зі своїм дзеркальним
відображенням. Згідно з Лаканом, на цій стадії дитина, яка почувається ще "фрагментованим тілом"
через фізичну неавтономність, залежність від матері, співвідносить себе з цілісним і досконалим дзеркальним двійником і проходить первинну ідентифікацію. Саме дзеркально-візуальний образ формує
основу "Я" та репрезентативні стратегії суб’єктивності.
Тема "дзеркало та самоідентифікація людини" здобуває теоретичне осмислення разом з інтенціями у царину мистецтва у творчості М. М. Бахтіна. Російський мислитель піддає глибокому аналізові ситуацію "людина перед дзеркалом", досліджуючи "пластично-живописні плани бачення" героя
у художньому творі, самоусвідомлення персонажа, роль Іншого у процесі самосприйняття, проблеми
діалогу в культурних комунікаціях та ідентифікаціях.
Безпосередньо до теми "дзеркала" у зв’язку з дослідженням проблем ідентичності зверталися
Г. Г. Шпет, Г. Башляр, Ю. І. Левін, Ж. Бодрійяр та інші відомі мислителі ХХ століття, які вплинули
на становлення постмодерного естетичного дискурсу.
На зламі ХХ–ХХІ століть в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій, інтенсивної глобалізації, невпинного кількісного зростання та урізноманітнення знань про світ, що дедалі більше призводить до фрагментації розуміння людиною самої себе, "дзеркало" часом сприймається як
чи не єдиний оплот нашої самості, технічний інструмент особистісної онтологізації та засіб перевірки
нашої буттєвої вкоріненості у світі. "Дзеркальне відображення, – пише з цього приводу постмодерний російський філософ В. Подорога, – переконує нас, що ми тілесно присутні у світі, що наше тіло
може існувати поряд з іншими тілами не тільки як внутрішній образ (почуття Я),… але і як зовнішнє.
Моє Я знаходиться у дзеркалі, певному не-місці, саме це не-місце дарує мені знання про те, що Я є,
існую" [1, 43].
Про перманентну актуальність мотиву "людина перед дзеркалом" у некласичну та постнекласичну добу свідчить і той факт, що справжнім героєм ХХ століття, символічною фігурою епохи стає давньогрецький міфологічний Нарцис. Некласична філософія навіть запроваджує у гуманітарно-науковий
дискурс спеціальний термін – "нарцисизм". Запропонований у 1899 році Х. Елліном і П. Некке для позначення паталогічної форми самолюбства, термін "нарцисизм" найбільше поширення отримав внаслідок
використання його різноманітними психоаналітично орієнтованими вченнями. Зокрема, проблематика
нарцисизму розроблялася З. Фрейдом, Е. Фроммом, К.-Г. Юнгом, Г. Когутом та ін.
Сьогодні ми спостерігаємо використання міфу про Нарциса та поняття "нарцисизм" для пояснення явищ культури, аналізу постатей окремих митців, їхньої творчості. Так, російський естетик
О. О. Кривцун розглядає нарцисизм як необхідний компонент творчості. Аналізуючи внутрішній світ,
поведінку відомих акторів, літераторів, дослідник доходить висновку, що в будь-якій творчості є
елемент самомилування, самозакоханості.
Сучасна українська дослідниця Тамара Гундорова розглядає крізь призму нарцисизму твори
відомих українських письменників, зокрема М. Гоголя, І. Нечуя-Левицького, О. Кобилянської, О. Забужко. Тобто універсальний міф про Нарциса притаманний і вітчизняній етнокультурі.
Рудольф Каснер у книзі "Нарцис, або міф і уява" [2] осмислює відомий сюжет як метафору
творчої уяви. Г. Маркузе вбачає в образі Нарциса, поруч з образом Орфея, символ нерепресивного
ставлення до дійсності, пов’язуючи ці образи з естетикою Величної Відмови від класики. Епоха культури Постмодерну називає Нарциса своїм новим персонажем (Ж. Липовецьки), який "вже не стоїть
нерухомо перед власним відображенням, у нього немає навіть цього відображення, залишається лише
безкінечний пошук самого себе" [3, 50].
Поряд з інтенсивною розробкою теми "людська ідентичність та дзеркало" некласичний філософсько-естетичний дискурс множиться принципово новими підходами до широкого кола проблем
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крізь призму ідеї "дзеркала". М. Гайдеггер виводить поняття "дзеркальної гри" при описі єдиноскладеності та взаємовідображуваності "світової четвериці": землі, неба, божеств і смертних. Саме через
поняття "дзеркальності" німецький філософ показує неієрархічність буття, взаємообумовленість і,
разом з тим, свободу кожного з чотирьох складників.
Представник французької феноменології М. Мерло-Понті звертається до "дзеркала" та його
образу, внесеного у простір художнього твору, у зв’язку з дослідженням особливостей візуального
сприйняття, перцептивної зримості. "Образ дзеркала, – пише М. Мерло-Понті, – дозволяє позначити в
речах роботу зору" [4, 22]. Дзеркало демонструє феноменологічний зв'язок того, хто бачить, і баченого, слугує "інструментом універсальної магії, котрий перетворює речі в зримі уявлення, зримі уявлення – в речі, мене – в іншого й іншого – у мене" [4, 22]. Тобто для Мерло-Понті в його
феноменологічних рефлексіях "дзеркало" – інтенціональна модель зримості.
Якщо для феноменології "дзеркало" – це поетична "модель", "магічний інструмент", то представники семіотики вбачають у ньому "потенційний семіотичний об’єкт", першознак. "Дзеркалу" та семіотиці
дзеркальності присвячений 831-й випуск "Вчених записок Тартуського державного університету" 1987
року, в якому свої теоретичні доробки представили Ю. І. Левін, С. Т. Золян, Л. Н. Столович, З. Г. Мінц,
Г. В. Обатнін, П. Тороп та інші представники Тартуської семіотичної школи Ю. М. Лотмана. У цьому науковому збірнику глибокому аналізові піддається знакова природа "дзеркала", а також досліджується мотив "дзеркала" у художній літературі. Автори доходять висновку, що "дзеркало виявляється в історії
культури семіотичною машиною опису чужої структури. Тому воно так придатне для логічних ігор і міфологічних побудов" [5, 5].
Епоха постмодерну знаменує собою спалах інтересу до теми копій, подібностей і відображень
у зв’язку з розробкою теорії симулякра, до якої звертаються Ж. Батай, Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз,
Ж. Дерріда, П. Клосовськи та ін. Хоча сам термін "симулякр" відомий давно, ще з латинських перекладів Платона, але семантика його в умовах "посткультури" суттєво змінилася. Ж. Бодрійяр простежує історичні трансформації даної категорії через зміну відношення "відображення – референт":
спочатку це віддзеркалення фундаментальної реальності, потім симулякр маскує і спотворює фундаментальну реальність і, нарешті, він уже не має стосунку до жодної реальності – він є своїм власним
чистим симулякром. Отже, симулякр у постмодерновому значенні – це копія, що не має оригіналу в
реальності, репрезентація того, чого насправді не існує, або ж, виходячи з ідеї "дзеркала" – дзеркальне відображення, що не має реального референта чи денотата ("непрозорий знак").
У некласичній естетиці з’являється ще кілька нових тенденцій стосовно ідеї "дзеркала": теоретичний аналіз використання образу дзеркала у мистецтві (Ю. Вишницька, Т. Гундорова, Ю. Левін,
З. Мінц, Г. Обатнін, В. Палачева, Н. Перепелова, Б. Філіппов, М. Фуко та ін.); філософські рефлексії
стосовно дзеркала як матеріального предмета (Ж. Бодрійяр), його історії (С. Мельшіор-Бонне); а також поява нових модусів "дзеркала" у філософському дискурсі, зокрема "дзеркала розбитого" та феміністично-"гінекологічного".
Якщо модерні філософія й естетика були спрямовані на створення цілісного "дзеркала" культури, дивлячись у яке, людина розуміла себе й отримувала орієнтири для самовдосконалення, то
культура постмодерну сама нагадує "розбите дзеркало". Уламки "дзеркала" минулого одночасно, кожен під своїм кутом "падіння і відбиття" відображають світ, породжуючи плюралізм позицій, ламаючи усталені ієрархії. Постмодернізм піддає деструкціям та естетичним мутаціям великі стилі,
"розсіює" оригінальні тексти шляхом їх фрагментації та перекодування. Стосовно мистецтва це означає народження нового артефакту з уламків інших артефактів, запровадження принципу "цитатності",
що часом стає майже самодостатнім прийомом і зумовлює феномен "вічного повернення" в історії
мистецтва. Мотив "розбитого дзеркала" імпліцитно присутній у студіях багатьох дослідників постмодерну, зокрема таких як Ж. Дерріда, Ж. Женет, І. Зубавіна, І. Ільїн, П. Козловськи, Ж.-Ф. Ліотар,
В. Личковах, Н. Маньковська.
Відома французька дослідниця феміністичного спрямування Люс Ірігаре вводить у філософський дискурс ще один модус "дзеркала" – "гінекологічне дзеркало", пов’язане з гендерними особливостями жіночої свідомості та підсвідомого. У такий спосіб дослідниця прагне підкреслити
специфічну ідентичність жінки – сексуальну самобутність у-собі і для-себе. Як рефлексивнокритичний інструмент "гінекологічне дзеркало" руйнує симетричні відносини показової для чоловічого суб’єкта впевненості, що йому віддається історична перевага у фаллогоцентричному дискурсі.
Це суто феміністичне "дзеркало" утверджує жіночий нарцисизм.
Проте, мабуть, найсуттєвіша "інновація" нонкласики стосовно досліджуваної проблеми – перетворення "дзеркала" на інструмент мистецтвознавчого та художньо-естетичного аналізу художнього твору. Так, з позиції дзеркальної симетрії аналізуються музичні твори російською дослідницею
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С. Гончаренко. А. Вуліс під призмою ідеї "дзеркала" розглядає художню літературу. І. Карпов через
принципи "дзеркала" та "задзеркалля" аналізує роль суб’єктивного фактора в мистецтві і доходить
висновку, що "специфічність мистецтва полягає в тому, що воно – творіння людини, що людина
об’єктивує себе у творі мистецтва, і всю реальність, всю "правду життя" передає через свою
суб’єктивну правду" [6]. А відтак, некласичне мистецтво в цьому сенсі є дзеркалом автора і задзеркаллям життя.
Користується "дзеркалом як інтерпретаційною рамою, в якій відбувається візуалізація й накладання (злиття) об’єкта та суб’єкта, баченого й глядача, образа й спостерігача" [7, 87] і відома українська дослідниця Т. Гундорова. Як літературознавець, що цікавиться естетико-гендерною
проблематикою, Т. Гундорова звертається до питань висвітлення жіночої тілесності у мистецтві через
аналіз мотиву "жінка перед дзеркалом" у творах, написаних авторами-чоловіками і авторамижінками. Саме сприйняття героїнями власного відображення у дзеркалі, на думку дослідниці, є показовим щодо виявлення істинного ставлення автора до філософії та естетики тілесності жінки.
Інший український дослідник В. Панченко аналізує з точки зору "взаємних віддзеркалень" два
літературних твори: поему Лесі Українки "Оргія" та роман В. Винниченка "Хочу!". Причому, являючись упорядником книги, де паралельно вміщені ці твори, В. Панченко називає саме видання "Дзеркалом" і розміщує матеріал за дзеркальним принципом: передмова – поема "Оргія" – роман "Хочу!" –
післямова. Таке "дзеркальне" розташування фокусує увагу читача саме на пошуку взаємних відображень і перегуків, що зміцнює задум теоретичних студій В. Панченка.
Як оригінальний аналітичний інструментарій у царині літературознавства обґрунтовує феномен "дзеркальної гри" молода дослідниця зарубіжної літератури Л. Пікун. Такий підхід авторка вважає адекватним і оптимальним для аналізу художніх творів романтизму та постмодерну, де через
"дзеркальні ігри набутками культури" виявляється специфіка цих літературних стилів [8].
Сучасна філософсько-естетична думка пропонує концепт "дзеркала", поряд з концептом "вікна",
використовувати як оптико-візуальні коди, які визначають специфіку різних культур та, відповідно,
адекватні підходи до їх дослідження. "У різних культурних традиціях, – пише російський філософ
Є. Барабанов, – протилежні члени опозиції "справжнє/відображене" можуть наділятися різними ціннісними статусами, що, відповідно, змінює смисл, місце і функції самої опозиції в культурі" [9]. Західному авангардному мистецтву, на думку дослідника, більш притаманна увага до "асиметричного",
"несубстанціонального", "імматеріального", тобто йому відповідає "код" дзеркала, і саме з "дзеркальних"
позицій треба підходити до його дослідження. "Вікно", яке передбачає не суб’єктивність погляду і вражень, що допускають можливість ілюзії, а маніфестацію самої дійсності, виражає, на його думку, сутність російського мистецтва. Отже, "дзеркало" та "дзеркальність" як мистецтвознавчий інструментарій
знаменують собою нову "іпостась" естетичної ідеї "дзеркала" в сучасному гуманітарно-культурологічному і мистецтвознавчому дискурсах.
Такий сталий інтерес до "дзеркалізму" і "quasi-дзеркалізму" у царині філософії, мистецтва та
мистецтвознавства призвів до включення концепту "дзеркала" у статус естетичних категорій, які узагальнюють і пояснюють культуротворчі феномени. Г. Чміль визначає сутнісною ознакою "дзеркала"
як категорії постмодерної естетики "виражальність, здатність вираження в процесах універсального
формотворення й образопрогравання" [10, 302]. Художніми втіленнями цієї категорії виступають
дзеркальний образ, дзеркальна реальність, дзеркальна метафора і дзеркальний принцип творення мистецьких цінностей.
В цілому епоха нонкласики стосовно ідеї "дзеркала" представлена двома діаметрально протилежними тенденціями. З одного боку, як було показано вище, існує настанова зберегти та модернізувати узвичаєну естетично-філософську та мистецтвознавчу ідею. А з іншого – прагнення піддати її
гострій критиці як таку, що вводить в оману, та відмовитися від ідеї "дзеркала" у рамках нових парадигм філософування та аналізу мистецтва.
Ця друга тенденція у некласичній філософії бере свій початок з неопозитивістської парадигми
Л. Вітгенштейна, який, після свого "лінгвістичного повороту", вважає поняття "бачити" у філософському дискурсі доволі туманним і пропонує відкинути "дзеркало" поряд з іншими візуальними метафорами та мовленнєвими виразами як "пастку" нашої мови. Проти "оптичного обману" "дзеркальних"
метафор виступають також Р. Рорті, М. Мамардашвілі, М. Бубер, В. Антонов.
Показовим явищем у рамках тенденції відмови від ідеї "дзеркала" в некласичному естетичному
дискурсі є виключення зі сфери мистецтва традиційного принципу відображення або ж його суттєве
переосмислення. Некласична естетика та мистецтво розробляють та втілюють різні стратегії "невідображення". Х. Ортега-і-Гассет так обґрунтовує стратегію "не-дзеркальності" художньої творчості:
"Обмежуватися відтворенням реальності, бездумно подвоюючи, не має смислу. Місія мистецтва –
56

№ 2, 2011

Культура і Сучасність

створювати ірреальні горизонти" [11, 65]. Мистецтво, за Ортегою-і-Гассетом, не повинне бути цілісним
"дзеркалом", що відтворює єдину картину світу, – воно більш схоже на безкінечні відображення у системі дзеркал, які, переморгуючись, граючись, створюють чисту видимість, тобто "quasi-дзеркалізм".
Таким чином, нонкласика стосовно ідеї "дзеркала" представлена двома протилежними позиціями:
з одного боку, все зростаючий інтерес до "дзеркальності", поява нових модусів "дзеркала"; з іншого – заперечення та тенденція цілковитої відмови від теоретичних побудов, що творяться за принципом "дзеркальності", до того ж відкидання естетичної ідеї "дзеркала" як такої, що абсолютно не відповідає стану
сучасного мистецтва та не придатна для адекватного аналізу сьогоднішніх арт-практик.
Своєрідною синтезою цих полярних точок зору виступає розроблена В.А. Личковахом принципово нова категорія некласичної естетики – "задзеркалля", яка етимологічно вкорінена в ідею "дзеркала", але є моделлю трансгресії (переступу) за межу реального, туди, де починається лабіринт
смислів і симулякрів, у сферу "гіперреального". "Задзеркалля" найбільш адекватно відповідає багатошаровості, поліперспективності, плюралізму постмодерного світосприйняття та сучасного мистецтва, яке не просто відображає світ чи особистість автора, а моделює нову реальність, візуалізує
імматеріальне, несубстанційне, асиметричне, розгортається на принципах конструювання, деконструкції, деформації, дисонансу. Відтак, теоретичні рефлексії авангардної та постмодерної культури
вбачається можливим здійснювати через призму ідеї "задзеркалля".
"Класична парадигма естетики як "дзеркала" художньої творчості, – пише В. Личковах, – набуває рис "задзеркалля", тобто відмовляється від відображення світогляду митця і прямує до створення або симуляції ментального простору мистецтва. Саме там, "поза-дзеркалом" творчості вирують
сліпі, ірраціональні сили невизначеного і невимовного ("мінотавромахія"), з "ніщо" з’являється "дещо", хаос перетворюється у космос, ентропія у красу… Виникає певного ґатунку віртуальний "світ" у
мистецтві, що заперечує прозу банального життя і механістичну рефлексію мислення, породжуючи
нові естетичні хронотопи й нову логіку, суміжну з шизоаналізом – "фаллогоцентризм" [12, 68].
Таким чином, некласична естетика продовжує розвивати ідею "дзеркала", застосовуючи її у
власних рефлексіях як у традиційному ключі, так і знаходячи абсолютно нові її виміри. Актуалізація
мотиву "людина перед дзеркалом" у зв’язку із загостренням питань, пов’язаних із самоідентичністю
суб’єкта в добу парадигмальних змін, призводить до переосмислення міфу про Нарциса та виникнення поняття "нарцисизм". Зміни парадигм філософування та трансформації образності у мистецтві
призводять до введення в художньо-естетичний дискурс нових "модусів дзеркала": розбитого, гінекологічного дзеркала та дзеркальної гри, – які більш відповідають вимогам нонкласики. Новацією
некласичної естетики є не просто використання ідеї "дзеркала" для наукових розвідок, а її теоретичне
осмислення у ключових парадигмах (психоаналізі, герменевтиці, феноменології, структуралізмі, семіотиці, філософії постмодерну тощо) та застосування принципу "дзеркальності" як інструменту естетичного та мистецтвознавчого аналізу. Відтак, результатом сучасних теоретичних студій з даної
проблеми стає введення "дзеркала" в ранг естетичних категорій. Проте, філософсько-естетична нонкласика стосовно ідеї "дзеркала" представлена і протилежною тенденцією – настановою цілковитої
відмови від традиції "дзеркальності" у філософії та мистецтві як такої, що є нееквівалентною процесам,
які відбуваються у цих сферах. Своєрідним зняттям протиріччя між прихильниками і противниками ідеї
"дзеркала" виступають концепти "задзеркалля" і "quasi-дзеркалізму", що, як вбачається, досить адекватно
відображає сутність некласичної естетики як філософії авангардиського та постмодерного мистецтва.
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ПРОБЛЕМА ЖАНРУ В ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ТРУША
У статті аналізується теоретична позиція українського живописця Івана Труша щодо проблеми
жанру, яку він намагається розглянути в естетичному контексті.
Ключові слова: І. Труш, естетика, жанр, критик, живопис.
The article analyzes the theoretical position of the Ukrainian artist Ivan Trush on the problem of
genre, he tries to consider in the aesthetic context.
Keywords: I. Trush, aesthetics, genre, critic, painting.
Проблема жанру належить до традиційних естетико-мистецтвознавчих проблем, аналіз яких
має свою специфіку. Мається на увазі співвіднесеність виду мистецтва з його жанровою структурою.
Досить гостро проблема жанру існувала стосовно мистецтва Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.,
адже в означений період на її теренах яскраво заявляли про себе література, живопис та театр. Необхідність теоретичного осмислення природи жанру визнавав Іван Труш – відомий живописець, який значну
увагу приділяв естетико-мистецтвознавчому забезпеченню молодого, творчо-пошукового мистецтва Галичини. Він спробував розглянути твори українських митців саме з точки зору жанру.
Питання й до сьогодні залишається на часі. Це пов’язано з висвітленням процесу становлення
й розвитку жанру в живописі, з’ясуванням ролі західноукраїнських митців в національнокультурному піднесенні українського народу, правомочністю використання поняття "жанрист", проблемою ролі жанровості та ін. Актуальність статті полягає у спробі розглянути позицію І. Труша в
контексті естетико-художнього розвитку мистецтва Галичини.
Метою статті є аналіз концепції жанру, запропонованої І. Трушем як теоретиком і реалізованої ним як живописцем-практиком. Пропонований аналіз є першою спробою відтворення теоретикопрактичних шукань митця в українській естетиці.
Як відомо, проблема жанру набула стійкого нормативного-художнього втілення щодо вираження сконцентрованого художнього досвіду людства. Термін "жанр" виник в естетиці французького класицизму середини XVIІ ст., хоча жанрове самовизначення існувало набагато раніше. У XVI ст.
теоретики академічного мистецтва виокремили в ньому "високі" і "низькі" жанри в залежності від
предмета зображення. У живописі до "високих" належали історичний (героїчний) і міфологічний жанри, до "низьких" – портрет (за винятком парадного, церемоніального, статуарного), пейзаж, натюрморт.
Церква, зі свого боку, канонізувала іконопис, вівтарну мальовничу й скульптурну композиції, картини
на біблійні сюжети. У протестантській Голландії XVII ст., навпаки, "низькі" жанри – пейзаж, портрет,
натюрморт, побутові сценки – виявилися ведучими, саме вони забезпечували художнику успіх.
Виникнення різних жанрів залежить від конкретної взаємодії історичних типів мистецтва, художніх напрямів, течій, стилів і шкіл. Так, на рубежі XVI–XVIІ ст. канонізована іконографія "офіційних сюжетів" була помітно потіснена вільним вибором освіченого художника.
Аналіз статті І. Труша "Вистава українських артистів"1, надрукованої в "Артистичному віснику", засвідчив, що він виступив тут не як літературний критик, в якості якого він представлений, наприклад, в статті "З області нашої нової літератури", а як мистецтвознавець, що аналізує твори
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образотворчого мистецтва з точки зору жанру. Потрібно віддати належне його критицизму у висвітленні проблеми жанру в творах українських митців.
У статті І. Труш починає аналіз з творів учнів київської школи, зокрема І. Гальвича і М. Жука.
Стисло, але теоретично насичено Труш-митець та Труш-теоретик передає свої думки з приводу композицій Гальвича, зауважуючи, що їх ліризм і поезія привертають увагу глядачів.
Далі він подає ґрунтовну характеристику експонованих творів київського митця М. Жука.
І. Труш із захопленням розповідає про його талант до стилізації малярських концепцій. Як тонкий
психолог, характеризує він один з найвиразніших творів під назвою "Сум". Митець бачить на папері
психологічно виразний портрет старшого чоловіка та молодої дівчини: "На їх лицях, повних виразу
суму, відбивається якась страшна подія, що довершилася поза рамами образу" [7, 42] (тут і далі збережено
правопис оригіналу, – Н. П.). Будучи вихованцем Краківської академії мистецтв, І. Труш одразу ж розгледів
у способі зображення постатей вплив відомих польських художників С. Виспянського і Я. Мальчевського.
Митця вразили витонченістю і довершеністю представлені на виставці портрети М. Біляшевського (директора київського міського музею) і дами в білому, які також належали пензлю М. Жука. Без будьяких сумнівів І. Труш відзначає, що художник має артистичний темперамент і неабиякі здібності.
Не меншої уваги, на думку критика, заслуговує картина іншого вихованця київської школи
Ф. Красицького "Гість із Запорожжя", в якій відбилося чудове знання художником народного побуту
і його повага до козацької давнини. Цей образ справив неабияке враження на І. Труша: "…рухи постатей у картині потрафив артист так капітально відтворити на образі, що усі особи видаються живими людьми, а не маникенами, повбираними в мужичий одяг.... треба сказати, що й вирази лиць
випали не гірше рисунку постатей... Картина робить вражіння життя, гармонії..." [9, 43]. Тут думки
критика перегукуються з тими, які він висловив у своїй статті "Фотографія і штука малярства": "Віддати вірно чиюсь подібність на папері або на полотні, якими там не було б засобами, значить віддати
точно не тільки усі пропорції членів тіла, по крайній мірі лиця, але віддати точно при тілесній індивідуальності форми і кольору також і духовну індивідуальність людської одиниці" [12, 99].
Окрім полотна "Гість із Запорожжя", яке належить до історичного жанру, І. Труш перелічує
картини менших розмірів: "Просвітитель", "Коло керниці", "Брат і сестра", "Свято". Він досить аргументовано критикує твір Ф. Красицького "Просвітитель". Розібравши зображені постаті до найменших дрібничок, І. Труш говорить про проблему жанру, цілком слушно зауважуючи, що назва твору не відповідає
дійсності: "Уніформ студента означає функціонаря просвіти – на картині нема ніяких реквізитів (приналежностей), які вказували б на такий акт; нема ніяких вказівок, які заставляли б догадуватися, що студент
забрався просвідчити сільську дівчину" [9, 43]. Жанрист зауважує, що якби картина мала назву "Розмова",
то це було б ближче до суті, тому що твір "не розв’язує" психологічних взаємин двох людей.
Досить високо оцінює І. Труш і експоновані портрети Лесі Українки, І. Карпенка-Карого і
М. Старицького. Усі портрети визначаються життям і природним позуванням. Однак і тут критик закидає Ф. Красицькому занадто сильне захоплення цеглястим кольором в колориті. Загалом І. Труш
відзначає, що митець виступив "на виставі, як уже цілком доспілий артист із власним виробленим
поглядом на малярство і виробленою малярською технікою… Більша частина його картин, се уже
доробок на ниві української штуки" [10, 58].
На виставку прислав свої картини вихованець Петербурзької академії мистецтв І. Макушенко.
Усі вони написані в поширеному тоді побутовому жанрі на теми "мужицького життя". І. Труш, аналізуючи ці полотна, проявив себе як глибокий знавець теорії живопису, жанру, естетики зображення,
колористики й перспективи, дав їм досить критичну, зі знанням справи, характеристику. Він відзначає у
картинах "У бабусі" та "Коло господарства" занадто шаблонний колорит, примітивну концепцію твору,
недоліки картин вбачає в тому, що І. Макушенко не був до себе вимогливим як до живописця і дещо
завищив самооцінку. Він "передчасно перестав студіювати природу і передчасно задоволився результатом свого знання й досвіду на полі малярства" [10, 58]. Однак, критик зумів побачити у цих недовершених роботах паростки артистичних здібностей І. Макушенка. І. Труш цілком правомірно передбачив,
що у майбутньому талант цього митця розквітне і дасть гарніші результати. Дійсно, згодом І. Макушенко
став відомим українським художником, який сповідував реалістичний метод.
Виставка у Львові дала можливість заявити про себе і молодому художнику М. Сосенку, картини
якого відзначалися декоративною стилізацією під стародавнє візантійське мистецтво. Тому дехто зі львівських критиків називав його просто богомазом. Проте І. Труш побачив у його картинах талант майбутнього
художника, який знаходиться на стадії зародження [10, 58]. Він позитивно відзначає, що М. Сосенко не є
статичним, а шукає все нові шляхи і способи композиційного й колористичного вирішення своїх картин, і
часто це робить з успіхом як, наприклад, у картині "Свахи" і портреті пані О. В. Митець бажає художнику
дальшого опанування фарби, тому що це одна з підстав розвитку молодого таланту. У майбутньому
М. Сосенко на основі старих українсько-візантійських традицій створив свій власний "сосенківський"
стиль, у якому потім розписував церкви й іконостаси в багатьох містах і селах Галичини.
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Аналізуючи портрет Атанасія Шептицького, І. Труш називає його першою поважною працею
М. Сосенка й проявляє себе тут як глибокий знавець візантійського стилю. Він зазначає, що портрет
вирізняється дуже гарними прикметами, враховуючи, що це перша чи одна із перших праць молодого
художника. При цьому І. Труш вказує: "Маємо діло з портретом стильовим, мальованим на спосіб
византийський... Византийське малярство не знає реалістичного способу віддаваня подібности, а властиво виразу лиця, там зайва досконалість моделяції, а за те визначаєся підчеркненим, а навіть пересадою виразу поваги, покори, релігійності і т.п." [10, 58]. У аналогічній декоративній стилізації
молодий митець представив на візантійськім золотім тлі маленький образок – три молодиці "Свахи".
Окрім дифірамбів, І. Труш цілком доречно, на прикладі картини "Лірник", вказує молодому
митцю на недоліки, на які б той мав звернути увагу при написанні нових картин у майбутньому. Зокрема критично зауважує, що необхідно природніше показувати рух людини, більше уваги приділяти
перспективі, глибше вдумуватися в оточення об’єкту, щоб пов’язати його з реальним світом.
Далі І. Труш переходить до огляду пейзажів, які представили А. Манастирський, В. Масляников та І. Бурачок. Варто наголосити, що стосовно останнього прізвища у бібліографічному доробку
дослідника Г. Островського, а, відповідно, і його послідовників закралася помилка. У статті І. Труш
двічі згадував художника Івана Бурачка: "Як виключно пейзажисти виступили Іван Бурачок, А. Манастирський і Віктор Масляніков", "Іван Бурачок є незвичайно талановитим рисовником" [10, 59]. Очевидно
Г. Островський при редагуванні збірки статей про І. Труша помилково назвав іншого талановитого художника Миколу Бурачека [11, 47, 48, 126]. Далі ця помилка почала згадуватися у науковій та популярній
літературі як істина [6, 49; 1, 14, 47]. Дійсно, Микола Бурачек був неординарною особою. Він учився малюванню у Київській художній школі М. Мурашка, у період 1905–1910 рр. навчався в Краківській академії образотворчого мистецтва у відомого Я. Станіславського, являвся одним із засновників Української
Академії мистецтв, де був керівником пейзажного класу [8]. Проте до виставки, від 1890 до 1905 року, він
був актором у пересувних театральних трупах, водночас не полишаючи занять живописом. Талант
М. Бурачека розквітає після 1917 р. і навряд чи він міг брати участь у виставці.
Інші автори у своїх дослідженнях підтверджують слова І. Труша, вказуючи, що на виставці
представляв свої роботи саме Іван Бурачок, маловідомий для сучасників митець [3, 565; 4, 200]. Можливо, майбутні студії зможуть розкрити його талант, і його ім’я займе належне місце серед сотні видатних українських художників.
Далі І. Труш побіжно характеризує картини Ю. Панкевича, Е. Турбацького, аматора Л. Драгоманової. Їх роботи, очевидно, не справили належного враження як на митця, так і на глядачів, через що критик не
піддає їх ґрунтовному аналізу. Щоб не ображати своїх друзів по малярському цеху, він побіжно відзначив
полотно Л. Драгоманової "Покій": "На нашій виставі, звичайно, не звертав ніхто на нього уваги – за виключенням артистів. Бо ж картина може промовити лише до любителя або знавця малярства" [10, 59].
Будучи уже досить відомим митцем, І. Труш все ж залишався надзвичайно скромною людиною: про
свої картини він лише обмежився зауваженням, що "ціла четверта (кімната, – Н. П.) містила праці Івана Труша" [10, 59]. Про нього сказали інші критики. Виставка утвердила славу І. Труша як видатного українського
митця-реаліста. Особливу увагу глядачів, пише Я. Нановський, привернули такі пейзажні твори художника:
"Захід сонця в лісі", "Кипариси", "Самітна сосна", "Гора Кастель у хмарі", "Вечір в Георгіївському монастирі"
та етюди-мініатюри, що відображають красу сонячного Криму [6, 50]. Один із членів Наукового товариства
ім.Т. Шевченка, любитель мистецтва М. Мочульський писав у статті, розміщеній в "Артистичному вістнику",
що І. Труш змалював Крим пишними фарбами своєї палітри. "Ніколи Трушева душа не була так близько сонця, як тут; ніколи його сонце не розсипало такого богацтва весельчаних красок, як на сих малюнках... Коли б
мені прийшлося коротко схарактеризувати Івана Труша, я назвав би його поетом сонця" [5, 63].
Цікаву критичну статтю про виставку й про естетику Трушевих полотен подав польський художник
Роман Братковський: "В останніх часах він (І. Труш, – Н. П.) зробився любимцем львівських критиків; на
його тему читаємо лише самі панегірики... щиро закоханий в природу маляр, для якого все в ній важне, який
вміє надихати свій малюнок якимсь мужеським, поважним чуттям… Все таке живописне, що дивлячись на
ці малюнки, ідеш за художником, як за майстром, за вчителем, і настроюєшся так, як він злетить" [2, 251–252].
Зважаючи на позитивні критичні відгуки про творчість І. Труша, а також дивлячись на його
полотна, у яких дотримано чіткого жанрового поділу, спостерігається виважена колористика й дійсно
присутній талант, можемо погодитися з тим, що митець мав повне право аналізувати твори інших
художників. Більше того, його вміння й талант давали змогу дати вірну естетичну оцінку.
Повернемося до статті І. Труша. Далі він робить достатньо глибокий огляд гуцульського різьбярства. Усіх приємно вразила висока професійність гуцульських майстрів цього напряму мистецтва.
Критик із гордістю відзначає багатий орнамент, колорит виробів і глибокий естетичний смак народних майстрів. Їхні вироби, на думку митця, могли б на всесвітній виставці конкурувати з найліпшими
творами міського промислу усіх народів [7, 38].
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З великим захопленням І. Труш характеризує роботи засновника славетної династії різьбярів
Юри Шкрібляка. При цьому цілком вірно зазначає, що його сини Микола, Василь і Федь значно удосконалили стиль, надавши йому візантійське багатство орнаменту. У напрямі багатства орнаменту,
колориту і самої техніки вони перевищили свого батька [10, 60]. Однак І. Труш, як тонкий естет, критично відзначив, що була у майстрів і хиба – надмірне оздоблення орнаментом і перевантаження дрібничками, тому що в артистів просто ще не вироблене поняття батьківського такту, вони не думають
над планом орнаменту перед оздобленням роботи [10, 60].
Досвідчена у мистецтві людина, І. Труш розуміє, що митець може зростати лише через постійне самовдосконалення, а в молодих Шкрібляків "грає мужицька вдача, яка не позволяє людині
огорнути більшого предмета в цілості, глядіти на річ з дальшого становища і обхоплювати її ширше,
а заставляє ограничатися вузькими горизонтами" [10, 60].
На думку І. Труша, візантійський орнамент простий, невигадливий, захоплює багатим повторенням
простих, часто примітивних мотивів. Але талант гуцульських майстрів полягав у тому, що вони могли поодинокі мотиви добре комбінувати між собою й надавати їм відповідний тон фарби [10, 60]. Характеризуючи роботи М. Шкрібляка, І. Труш із захопленням відзначає, що предмети, які вийшли з-під його рук,
відзначаються таким багатством узорів і таким надуживанням ними, що втрачають характер свого матеріалу, – позначають дерева, а виглядають скоріше як тканина різнорідних кольорових складників [10, 60].
Розглядає І. Труш і естетику комбінування фарб, орнаментальний такт і колористичний смак на
виробах гуцульських різьбярів. Він тонко підмічає, що колорит різьбярських робіт значно гарніший,
тонший та інтелігентніший, ніж колорит писанок або килимів. Він не має аналогів у природі, до якої
звикло око гуцула. На цю дорогу спровадив Шкрібляків уроджений або вироблений смак [10, 60–61].
Аналізуючи мистецькі витвори інших майстрів-різьбярів, жанрист відзначає, що гуцульські
майстри невдалих праць загалом не подали. Однак при цьому зазначив, що їхні вироби повинні мати
своє ужиткове призначення. Тому і орнаментація, і форма цих виробів повинна відповідати змісту.
Завершуючи огляд різьбярства, І. Труш висловлює сподівання, що це декоративно-ужиткове мистецтво ще знайде свого дослідника, який достеменно вивчить його теперішній стан і минувшину [10, 61].
У кінці рецензії критик робить спробу порівняти представлені картини через вплив на митців
трьох шкіл – Краківської, Петербурзької і Яворівської [10, 61–62]. Першість він віддає Краківській
школі. Втім, дослідники творчості І. Труша, на нашу думку, цілком вірно трактують ці його погляди.
Як вихованець Краківської академії красних мистецтв, він явно переоцінював її роль у розвиткові
українського малярства. Стосовно Петербурзької академії мистецтв, то, очевидно, І. Труш був мало
ознайомлений з її діяльністю, тому й не міг їй дати об’єктивну оцінку [7, 126].
Завершуючи огляд виставки, критик показує її значення як для Галичини, так і для України в
цілому, з великим захопленням відзначає: "Глядач, якому не чужий всесвітний поступ у штуках, міг
сконстатувати з вдоволенєм сей факт, що наша вистава не була подібна до "руских" вистав, які до
тепер уряджовано у Львові, а своїм змістом та технікою творів була уже зближена, вправді не до найліпших, все ж таки до інтересніших вистав в Європі" [10, 62].
Підсумовуючи матеріал статті, слід підкреслити наступне:
1. Виставка українських художників яскраво продемонструвала спільність художньої культури Галичини та відіграла особливу роль у культурному житті України. Успіх виставки був значний.
Галичани вперше мали змогу довідатись, що українське мистецтво існує й виявляє тенденцію жити й
розвиватися без огляду на несприятливі умови. Важливе й історичне значення виставки. Щоб її критично оцінити, у Львові спеціально був заснований журнал "Артистичний вісник", який у своїх 10
номерах пропагував ідею формування українського мистецтва й спричинив ріст української професійної мистецької критики. Як палкий пропагандист українського мистецтва, І. Труш повідомляє, що
"Товариство прихильників української літератури, науки і штуки" планує кращі твори представити на
виставці у Відні, де б українські митці змогли заявити про себе на всю Європу.
2. Як видно з рецензії на виставку, І. Труш був не байдужим до становлення українського мистецтва. Він прагнув "достукатись" до людської свідомості, відкриваючи ідеал краси, говорячи про проблему
жанру, котрі втілюються у творі мистецтва й дають змогу людині прямувати до досконалості, ставати
кращою. Як запевняє критик, мистецтво не повинне бути відірваним від життя, а має наслідувати істинну
дійсність, тобто відкривати надпочуттєву, досконалу красу в почуттєвих виявах і реальних предметах.
3. Принципово важлива для подальшого розвитку української національної культури виставка дозволила говорити про поліжанровість образотворчого мистецтва, адже живописці працювали і в історичному, і в пейзажному, і в портретному жанрах. Підкреслимо, що саме ці жанри дозволяють побачити як
ступінь об’єктивності відображення дійсності, так і активність соціальної спрямованості інтересів митця.
Водночас, І. Труш, аналізуючи реальний художній процес, поступово формує власну естетичну позицію,
яка спирається на такі компоненти естетичного аналізу, як гармонія, жанр, єдність змісту і форми та ін.
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4. У розміркуваннях І. Труша досить виразно виокремлюється проблема митця як суб’єкта
творчості. Цей момент надзвичайно важливий, оскільки трансформував інтерес дослідника у сферу
естетико-психологічної особливості творчого процесу.
5. Літературно-критична діяльність І. Труша і зокрема його думки з приводу жанрового поділу
мистецтва мали позитивне значення в культурному житті Західної України початку ХХ ст. У своїх працях
він обстоював передові ідеї реалізму, народності й національної самобутності мистецтва. Естетичні погляди І. Труша вплинули на розвиток національного мистецтва та на підйом української культури в цілому. Такі позиції індивідуальності щодо усвідомлення категорій естетичного аналізу ставлять І. Труша в
один ряд з іншими народними представниками української естетики другої половини ХІХ ст.
Примітки:
1 Терміном "вистава" на початку ХХ ст. в Галичині називали художні виставки.
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МОДУС ІСНУВАННЯ ЯК ТВІР МИСТЕЦТВА
У статті досліджується суб’єкт естетичної діяльності як витвір мистецтва. Представлена
філософія культури античного мислення – стоїцизм, згідно з яким індивід у своєму вищому розвитку
стає витвором мистецтва. Досліджується феномен Оскара Уайльда, чиє життя можна назвати
витвором мистецтва. Доводиться, що дійсним твором мистецтва є сам індивід й насамперед у
своєму внутрішньому улаштуванні.
Ключові слова: атараксія, гармонія, діяльність естетична, індивід, стоїцизм.
This article examines the subject of aesthetic activity as a work of art. It is represented the ancient
philosophy of culture of mental process – the stoicism, with it’s idea of the upper level of individual’s
development as the work of art. The article studies with the personal phenomenon of Oscar Wilde in the aspects
of its being as the work of art. It is proved that the real work of art is the individuality in its internal order.
Keywords: ataraxia, harmony, aesthetic activities, individual, stoicism.
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Людина починає життя у сформованій системі культурних відносин і цінностей, в якій
об’єктивовані результати попередньої естетичної діяльності, що мають значення загальних засобів,
норм і критеріїв актуальної естетичної діяльності. Іншими словами, суб’єкт естетичної діяльності
споконвічно занурений у систему культурних суспільних відносин, і тому є суспільним суб’єктом, і
тому естетична діяльність невіддільна від етики. Через сукупність морально-етичних відносин здійснюється формування етично-естетичного вигляду суб’єкта естетичної діяльності. Як приклад прекрасних естетичних відносин можна розглядати такі відносини, як дружба, взаємодопомога, порядність,
вірність, доброта, чуйність, увага. Участь в суспільних відносинах відбивається на особистості, роблячи її поведінку прекрасною або жахливою.
Кожний вид мистецтва й мистецтво взагалі звернене до людської особистості. Мистецтво в
широкому змісті містить у собі не тільки "високе мистецтво". У більш глибокому змісті мається на
увазі, що життя саме по собі є головним твором мистецтва. Навіть для великого художника найважливіший твір – його життя. Ж. Дельоз говорив, що "стиль у великого письменника – це завжди ще й стиль
життя, це не якась особиста приналежність, але завжди знахідка певної життєвої можливості, певного
"модусу існування"... Ця ідея "модусу" була у Спінози. І ця ж ідея представлена в філософії Фуко: що ми в
цілому "здатні" бачити і говорити (в сенсі висловлювання)?" (переклад наш, – В. Р.) [3, 133-134]
Те, що Дельоз називав "модусами існування", а Фуко – "стилями життя", є певною естетикою
життя – життя як твору мистецтва. Формування "модусів існування" або "стилів життя" не є тільки
естетичним формуванням. Великий вплив має й мораль, яка є набором обов’язкових правил особливого типу, які призначені для суджень про дії й наміри на основі зіставлення їх із трансцендентними
цінностями (що добре, що погано); і етика тут є набором правил, які оцінюють те, що ми робимо, що
говоримо за зразком "модусу існування" – це є споконвічною актуальною проблемою естетичного
визначення і самих себе, й інших.
Нас цікавить саме суб’єкт естетичної діяльності як витвір мистецтва. Мета даної статті – розглянути особистість як твір мистецтва. Тому наша задача полягає у тому, щоб дослідити суб’єкт мистецтва як об’єкт мистецтва. Почнемо зі стоїцизму, бо саме в цьому філософському вченні вважається,
що індивід у своєму вищому розвитку стає витвором мистецтва. Доцільним, на наш погляд, буде звернення до О. Ф. Лосєва, його "Історії античної естетики" [6], де він дослідив філософію культури античного мислення, представив філософський аналіз естетичного сприйняття античних філософів; і до
дослідження В. А. Лукова і Н. В. Соломатіної [7] феномену Оскара Уайльда, чиє життя можна назвати витвором мистецтва.
Естетичне виховання займає важливе місце в системі навчально-виховного процесу, це не
тільки розвиток естетичних якостей людини, але й всієї особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду. Саме сила емоційного
впливу є шляхом проникнення у свідомість і засобом формування естетичних якостей особистості.
Естетичне сприйняття формує здатність активних естетичних відносин до творів мистецтва, а також
стимулює посильну участь у створенні прекрасного в мистецтві, праці, творчості за законами краси.
Художнє сприйняття є процесом цілеспрямованого впливу засобами мистецтва на особистість, завдяки якому формуються художні почуття й смак, любов до мистецтва, уміння розуміти його, насолоджуватися їм і здатність по можливості творити в мистецтві. Естетичне ж сприйняття набагато
ширше, воно зачіпає як художню творчість, так і естетику побуту, поведінки, праці, відносин; розвиває людину в основному не для мистецтва, а для активної естетичної життєдіяльності.
Завдання виховання не в тому, щоб показати й організувати красу навколишнього середовища, а в тому, щоб втягнути всіх в активну діяльність по творенню й збереженню краси. І в цьому сенсі життя повинно бути твором мистецтва. Стоїчний мудрець і був таким художнім твором мистецтва,
у якому все побудовано методично, доцільно й згідно зі строго передбаченим планом. Елліністичних
мудреців нічим не можна було здивувати. Вони були настільки виховані й морально треновані, що
навіть у моменти будь-яких катастроф переживали в собі, в душі тільки атараксію й заздалегідь заплановану апатію.
О. Ф. Лосєв писав, що коли стоїки вчили про людину як внутрішнього художника і як внутрішній витвір мистецтва, вони далеко виходили за межі моралістики й оперували, незважаючи на свій
моралізм, чисто естетичними або художніми категоріями. Весь стоїчний космос був не просто божественним вогнем і не просто до тонкості продуманим логосом. Він був вогненним Словом, що з’єднує
свій промисел зі своїми практичними діяннями, націлюючи до того ж всю свою творчість на створення людини з її центральним положенням у всесвіті. Людина є художнім твором, з’єднанням слова й
вогню, тобто теорії й практики; в цьому й полягає розгадка її доброчесності. Доброчесність є внутрішньою стороною мистецтва, мистецтво є зовнішньою стороною доброчесності.
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Власне естетична свідомість характеризується у стоїків за допомогою основних онтологічних
категорій у їх антропоцентричному розумінні. Атараксія переставала бути просто поняттям етики.
Вона була в них естетичним оформленням моральних станів. Все це є наслідком епохи суб’єктивізму,
тобто епохи свідомості, епохи планованих вольових зусиль, епохи заздалегідь продуманих правил
художньої діяльності.
Отже, моральний ідеал стоїків є не що інше, як тілесне здійснення нетілесної краси, за якою в
глибині стоїть безтілесне лектон. О. Ф. Лосєв вважав, що тільки цим і можна пояснити незвичайну
етику стоїків, у той час як у традиційних аналізах її специфічно іррелевантне походження, тобто її
естетичне походження, залишалося без уваги.
Красою в людині, за стоїками, є сама людина, тобто сама її душа, але тільки упоряджена відповідно до її власного внутрішнього принципу. Це ясно з вчення стоїків про мистецтво, яке вони розуміють не як мистецтво у звичайному змісті слова, а як внутрішню доброчесність, певним чином
сформовану. Тобто для стоїків мистецтво є насамперед методичною діяльністю.
О. Ф. Лосєв також зазначав, що при еллінізмі герої не народжувалися, а виховувалися; вони
вчилися, планували і вже заздалегідь знали, що їх очікує і як на це потрібно реагувати. Всі нещастя й
хвилювання для стоїчного мудреця є ніщо, тому що все це заплановано раніше, і педагогічне вчення
забезпечувало йому атараксію у будь-якому випадку. Прикладом такої героїчної поведінки є Сократ
перед смертю. За Платоном, за три дні до страти Крітон, учень Сократа, такого ж віку, прийшов до
вчителя, щоб запропонувати йому втечу. Він застав Сократа не в думках про близьку смерть – той
спокійно спав. Потім вчитель повів з Крітоном "сократичний діалог" у пошуках істини й, зокрема,
дійшов до такого формулювання: "І значить, всупереч думці більшості, не можна відповідати несправедливістю на несправедливість, бо у жодному випадку не можна чинити несправедливо" (переклад
наш, – В.Р.) [5, 123]. На цій підставі він відмовляється від втечі. Засуджений на смерть Сократ вражає
здатністю філософськи міркувати про значимість виконання законів навіть тоді, коли його чекає
смерть. Платон знаходить чудовий прийом для того, щоб читачі відчули внутрішній спокій філософа:
Сократ у своєму кульмінаційному мовленні, як досвідчений оратор, застосовує "просопопію" – розгорнуте уособлення, пропонуючи представити, що втікачеві і його супутнику, ставши поперек дороги, з’явилися Закони й сама Держава, які виголошують велику промову (вона становить більше
третини всього платонівського діалогу). На порозі страти, на яку він засуджений несправедливо, Сократ демонструє мудрість, самовладання, силу духу, ціною життя доводить істинність своєї філософії
й морально тріумфує над суддями. Інакше кажучи, Платон надає своєму вчителеві риси героя, тобто
здійснює його героїзацію.
Вживання терміна "герой" досить різноманітно. В "Толковом словаре живого великорусского
языка" В. І. Даля герой – "ирой, витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный сподвижник вообще, в войне и мире, самоотверженец. Герой повести, главное, первое лицо" [2, 349]. В академічному "Словаре русского языка" дані такі визначення: герой – "людина, що
зробила (здійснює) подвиги мужності, доблесті, самопожертви"; "індивід, який чим-небудь відзначився і привернув до себе увагу" (вимагає доповнення – чого); "особа, яка є для когось предметом поклоніння, захоплення, зразком наслідування (перен., кого-чого)" (переклад наш, – В.Р.) [8, 409]. Для
порівняння: В. А. Луков і Н. В. Соломатіна [7] відзначають європейську традицію вживання цього
слова. Так, у французькій мові воно запозичене з латинської, куди ввійшло з давньогрецької мови, і
вперше відзначено в документах 1361 р. зі значенням "напівбог" (язичеські давньогрецькі герої – Геракл та ін.). З 1550 р. його застосовують до військових – "той, що вирізнився на службі особливою
сміливістю", за десять років до цього почало вживатися слово "героїня" стосовно до жінки, яка виявила сміливість і силу духу у важких обставинах, наприклад, Жанна д’Арк. Потім так стали називати людину, яка прославилась на суспільному поприщі, виявила силу характеру, а з XVII століття цим
словом стали називати головних персонажів художнього твору. Загальним для всіх значень виявляється відокремленість героя з кола інших людей, що споконвічно було присутнє в першоджерелі –
давньогрецькому уявленні про героя як напівбога. Потім стали говорити не тільки про "позитивних",
але й про "негативних" героїв – персонажів художніх творів, тим самим повертаючи слово до першоджерел, тому що давньогрецькі герої визначалися не за моральними якостями, а за їхньою відмінністю (завдяки походженню від богів) від інших людей. У Гомера є герої, але героїзація як така
відсутня. Його герої не кращі за інших людей, а істоти іншого порядку, напівлюди-напівбоги, діти
або нащадки богів. Їхня надзвичайна сила або незвичайний розум даровані їм від народження. Створення ж Платоном образа Сократа – один з перших прикладів героїзації реальної людини у світовій
літературі. Героїзація Сократа, якою вона представлена в Платона, виявилася досить плідною. І не
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дивно, що через майже два з половиною тисячоліття вона стала однією з літературних моделей для
автоміфу Оскара Уайльда, як вважають В. А. Луків і Н. В. Соломатина.
Значення Уайльда для культури не зводиться до його творів. Уайльд був людиною, для якої
мистецтво не закінчувалося літературною творчістю. Своє життя він прожив як твір мистецтва. Його
розмови, манера одягатися були частинами великої картини. Він боготворив мистецтво за його здатність виражати і зберігати нетлінною швидкоплинну красу.
Уайльд як "літературна людина" розробляв свій образ відповідно до літературних моделей, з
яких кращими були: модель Платона (образ Сократа в діалогах і "Апології Сократа"); модель Шекспіра; модель, що визначилася в "літературних містифікаціях" і в їхній вершині – образах поетів-міфів,
створених Д. Макферсоном (Оссіан) і Т. Чаттертоном (Роулі); модель літературного персонажа – героя (особливо в її романтичному і неоромантичному варіантах). Персонажі творів Уайльда дозволяють зрозуміти шляхи, якими Уайльд здійснював міфологізацію власного образу. Уайльд сам
сформулював міф про себе – "автоміф" – і створив перший зразок своєї міфологізованої біографії в
"De profundis". Він став персонажем численних творів особливої жанрової генералізації в літературі
ХХ століття – так званого біографічного жанру.
Уайльд створював міф із власного життя. Він обожнював себе як Творця Краси. "Я був символом мистецтва і культури свого століття, – пише він з гордістю в "De Profundis". – ...Все, до чого б
я не торкався, – будь то драма, роман, вірші або вірш у прозі, дотепний або фантастичний діалог, –
все освітлювалося невідомою до сих пір красою... Я ставився до Мистецтва як до вищої реальності, а
до життя – як до різновиду вимислу; я пробудив уяву мого століття так, що воно і мене оточило міфами і легендами" [9] (переклад наш, – В.Р.) В Уайльда міфотворчість обертається грою, театралізацією життя. Він перетворив своє життя в театр одного актора. А його красивість, штучність, навіть
поза – все це складові Гри. Граючи, він робить мистецтво філософією, а філософію – мистецтвом.
Уайльд протиставив сумній, прозаїчній реальності Ідеал, Мрію, звернувшись в пошуках ідеалу до античності.
Своє презирство до загальноприйнятих моральних норм Уайльд виражав у формі парадоксальних афоризмів. При розгляді парадоксів Уайльда, за удаваною абсурдністю тверджень виявляється,
що всі бурхливі філіппіки проти реалізму зводяться до вимоги визнати перевагу творчої уяви перед
плоским наслідуванням, яку б підтримав кожний реаліст.
Уайльд прагнув звільнити художника від етичних норм і, виправдуючи індивідуалізм, приходить до проповіді аморалізму. Це ріднить його з античними скептиками. Скептики базувались на неможливості точного мислення через ірраціональну плинність і становлення речей. Справжній
скептик, такий як Секст Емпірик, визнавав тільки те, що всяке А може бути яким-небудь не-А. Інакше кажучи, для них усе було однаково істинно й однаково хибно. Тому важливо жити відповідно до
явищ життя, тобто у зв’язку з тим, що здається, оскільки те, що є насправді, нам невідомо. Люди вважають свої переживання гарними або поганими й думають, що вони дійсно переживають те, що насправді існує. Скептик же до всього байдужий і нічого не оцінює в гарному або поганому смислі.
Скептики хочуть жити й мислити, мати справу і з добром, і зі злом, але відмовляються виражатися
про все це істотно й з погляду ймовірності. Головне, відповідно до скептиків, що нам дані тільки
явища, але не дана сутність явищ. Однак це зовсім не заважає жити, мислити, діяти. Важливо, що ми
уявляємо собі речі існуючими, а не те, що вони тільки ймовірні. Тому вчення про загальну удаваність
й про загальну стриманість у скептиків не має нічого з відмовою від життя, з відходом від світу й з
неможливістю міркувати й говорити. Також скептик глибоко переконаний, що тільки в умовах повної
ізоляції естетичного предмета, тільки в умовах його повної іррелевантності можливо справжнє
сприйняття краси. Що таке краса, скептики не знають і не хочуть знати. Звідки і як вона з’являється,
теж не знають і теж не хочуть знати. Вони поглинені спогляданням краси – й більш нічого. Скептиків
цікавила не теорія, а звільнення людини від усяких теорій заради волі її поведінки.
Г. Іонкіс зауважує, що Уайльд був найвищою мірою вільною людиною, охочим до фантазій, і
йому властиве карнавальне світовідчування, яке звільняє від страху й офіційної серйозності [4]. Природний артистизм, пристрасть до пози, підкреслений аристократизм, успадкований від матері й вихований з дитинства, дозволили Уайльду блискуче грати роль "апостола Краси". Екстравагантний
костюм епатував манірну вікторіанську публіку й одночасно сіяв інтерес до його релігії-естетизму,
допомігши завоювати Лондон. Однак незабаром на зміну маскарадному одягу прийшли бездоганні
сюртуки й фраки, мальовничі плащі з атласними підкладками, сліпучої білизни сорочки з жабо, елегантний циліндр, трості. Він був справжнім dandy. Його дендізм – не тільки зовнішній лоск. Шарль
Бодлер у великій статті "Поет сучасного життя" (1863) [1] присвятив дендізму як способу життя кілька сторінок, які глибоко висвітлюють суть явища: нерозумно зводити дендізм до пристрасті до
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вбрання і зовнішньої елегантності. Для справжнього денді всі ці матеріальні атрибути – лише символ
аристократичної переваги його духу. Насамперед це – непереборне тяжіння до оригінальності, яке
доводить людину до крайньої межі прийнятих умовностей. Це щось подібне до культу власної особистості. Це – гордовите задоволення дивувати, ніколи не виявляючи подиву. Всі ці люди – чепуруни,
франти, світські леви або денді, – всі вони подібні по своїй суті. Усі причетні до протесту й бунту, усі
втілюють у собі найкращу сторону людської гордості – дуже рідку в наші дні потребу боротися з вульгарністю й викорінювати її. Чарівність денді таїться головним чином у незворушності, яка породжена твердою рішучістю не давати владу ніяким почуттям. І в певному смислі дендізм граничить зі
стоїцизмом. "Дендізм – останній зліт героїки на тлі загального занепаду", – резюмує Бодлер. Він намалював узагальнений портрет, тип, але він повністю збігається з образом Оскара Уайльда.
Як писав Бальмонт, який побачив Уайльда в Парижі, випадково зустрівши того під час прогулянки Великими бульварами: "Він дивився трохи вище людей, що йдуть, – не на небо, ні, – але вдалину, прямо перед собою, і трохи вище людей. Так міг би дивитися засуджений, котрий спокійно йде
в невідоме. Так могла би дивитися, холодно й відчужено, людина, якій більше нема чого чекати від
життя, але яка у собі несе свій світ, повний краси, глибини й страждань без слів" (переклад наш, – В. Р.)
[8]. Тут наочно представлено стан атараксії як естетичне оформлення морального стану.
Своє життя й творчість Оскар Уайльд присвятив шуканням істини й краси. Ці поняття для
нього рівнозначні. Мистецтво древньої Еллади з його спокійною й безтурботною гармонією й жагучий романтизм з його напруженим індивідуалізмом – у них, на думку Уайльда, втілилася краса, яку
він робить своїм кумиром. В нього була така організація психіки, що всі найменші потяги й спонукання були підлеглі іррелевантній красі.
Отже, у феномені Уайльда ми бачимо реально здійснене зусиллями самого індивіда життя
людського суб’єкта як витвір мистецтва в епоху кризи сталих цінностей і пошуку інших життєвих
орієнтирів. Він творив сам із себе й за своїми цілями, як природа творить сама із себе й за своїми цілями. Тому можна сказати, що Оскар Уайльд є уособленням мистецтва, яке мислиться не як просте
наслідування об’єктивному ідеалу і не як вічне прагнення до нього, але як його здійсненність.
Отже, справжнє мистецтво твориться усередині самої людини, тому дійсним і найбільш справжнім твором мистецтва є власне людина, насамперед, у своєму внутрішньому улаштуванні.
Перспективним подальшим дослідженням у поданому напрямку є визначення проблеми формування етично-естетичного вигляду суб’єкта естетичної діяльності в епоху постмодернізму.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДУХОВНОСТІ
ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНУ
У статті висвітлено актуальні філософсько-культурологічні проблеми співвідношення теоретичної та методологічної парадигми духовності епохи постмодерну на межі XX–XXI ст., формування творчої особистості та індивідуальності в цих умовах. Також аналізується залежність
ціннісно-смислового змісту й творча спрямованість сучасного культурно-інформаційного простору
України. Окреслено національні пріоритети в галузі культури і мистецтва, шляхи й тенденції розвитку новітніх напрямів і течій.
Ключові слова: національна культура, творча особистість, сучасна українська культура та
маскультура, феномен культури, гуманітарна методологія, культурна ідентичність, культурологічна свідомість, українська культурологічна думка.
In the work reflection the actual of philosophical and сulturalical of the problem’s for the
correlation the personality and the individuality epochy post-modern at betwinn XX–XXI century. Also
analyse the dependence of the social-cultural and the spiritual quality of the personality from the type of
social the community, to which the her belong to. In this article scrutinire ways and tendencies person
develop in different circumstances cultural-history epochs. Also, the work to dedicate reflection of the
principal the cultural and the historical from the type for the humane of the personality, which were
characteristic for the consistent modification one and the same the historical of the epoch’s.
Keywords: National cultural, сreative personality, individuality, modern cultural musical
historiografical, fenomen cultural, humanitarity methodology, cultural identification, Nation create, cultural
create, Ukrainian culturalogos.
Одним з важливих культурологічних факторів змісту духовності, які формують політичну активність національної свідомості громадян України початку XXI ст. є національна ідея, національна самосвідомість, національний характер, культурна ідентичність. Адже лише з інтегративних позицій цих
ключових понять можливо об’єктивно оцінити геополітичну, соціально-економічну, духовну, культурну
ситуацію, реальність життя, ступінь вирішення українського національного питання у теоретичному і
практичному аспекті його буття. Перш за все, культурна ідентичність та національна ідея – це певний
комплекс національного світобачення і розуміння, своєрідний духовно-інтелектуальний потенціал нації,
система ціннісних орієнтацій, що полягає в урахуванні інтересів усіх верств суспільства, всіх етносів, народів. Національна ідея – категорія історична, філософська, політична, етнічна, культурологічна, українознавча. Це явище рухливе, динамічне і певною мірою мінливе, що відбиває загальний інтерес, загальні
потреби усієї нації, нею визнається і усвідомлюється завдяки і через власну історію, культуру, традиції,
мову. Формування національної ідеї пов’язане найтіснішим чином з національною психологією. Національна ідея стосується усіх сфер життєдіяльності суспільства – економічного, геополітичного, духовного,
культурно-освітнього, а також інтелектуального простору [9, 76–80; 11, 271–272].
Культурологічний зміст духовності поєднує важливі об’єктивні чинники: культурогенетичний, який знаходить прояв у будь-якому культурному феномені, й історико-культурний, зумовлений
реаліями певної історичної епохи. Без урахування цього культурного дуалізму проблеми духовності
сприймаються лише на рівні "діалогічного плюралізму", який має значення для відповідної історикокультурної ситуації або ж епохи [10, 34]. Проте в загальнокультурному значенні процеси культурогенезу існують не залежно від просторових і часових вимірів. Особливо ці процеси яскраво виявляються через світоглядні парадигми сучасної епохи, де "модерн" і "постмодерн" виступають прикметною
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ознакою процесів глобалізації та соціокультурних трансформацій сучасного суспільства. Саме в цей
період одним із факторів культурогенезу, на думку вітчизняних дослідників, є занепад традиційних і
утворення нових форм і цінностей, відбувається перегляд духовної спадщини, оновлення культурних
традицій. Це надає можливість формувати нову культурну систему, позначену багаторівневим і різноспрямованим синтезом. Водночас, аналізуючи проблеми синтезу методологічних аспектів культури модерну і постмодерну, важливо чітко підкреслити сутність цих понять та їх етимологію [10, 34–
35]. Адже "модерний" означає "притаманний теперішньому чи недавньому часові" й набув семантики
"покращений", "ефективний" тощо. Як підкреслюють українські вчені, доба модерну сформувала націю-державу, індустріальну цивілізацію, але водночас ця епоха символізує культурний номіналізм,
розщеплення свідомості, приматність світу, суб’єктивність, відчуження від природи [10, 36]. У сучасному використанні "модерн" означає "модерне суспільство", "модерні технології" й використовується переважно для означення ринкових та капіталістичних відносин як в Європі, так і світі загалом.
Тому методологічній культурі модерну близький науковий аналіз дійсності, в тому числі її соціокультурних феноменів, де духовність займає одне з найпочесніших місць.
В умовах розвитку постмодерного суспільства початку XXI ст. особливо важливим стає
зв’язок між теорією культури і маскультури, де пріоритетним напрямком дослідження є формування
особистості як історико-культурного феномену. Враховуючи теоретичні і методологічні наслідки у
дослідженні історії культури і маскультури, виникає нагальна потреба проаналізувати їхні впливи на
явище самоорганізації та самоідентифікації, які становлять найважливішу рису сучасного буття та
культурно-історичного часопростору. В цьому контексті аналіз духовності особистості як культурноісторичного феномену є важливим у розумінні процесу та механізмів зародження, формування й розвитку особистості у зв’язку зі зміною конкретних культурно-історичних форм існування людства.
Бачення та усвідомлення закономірностей цього процесу створює методологічні підгрунтя для прогнозування напрямків, шляхів та особливостей розвитку людини як особистості в сучасних та майбутніх культурно-історичних умовах.
Проблема духовності особистості з початку 90-х років XX ст. активно розробляється у вітчизняній філософській науці [1, 56–59]. Це говорить про дедалі глибше розуміння значимості, якої набуває розвиток духовності особистості для успішного подолання соціальних протиріч, що виникають на
шляху прогресу. Проте за нових умов, коли в Україні та інших постсоціалістичних країнах здійснено
перші кроки у встановленні соціально-перехідного суспільства [2, 78; 4, 7–9], з усією очевидністю
виявилася потреба нового звернення до цієї важливої проблеми. Й особливо до таких її аспектів, як
походження, сутність і зміст духовності, роль і значення духовності в житті особистості та суспільства, її особливості та перспективи розвитку за умов соціально-перехідного суспільства.
Для з’ясування поняття "духовності особистості", її сутності, очевидно, методологічно виправданим буде з’ясувати співвідношення цього терміна, його змісту з розумінням сутності та змісту категорій "дух", "духовна сфера", "духовний потенціал", "зміст духовності" та ін. На думку сучасних
дослідників, духовне існує й виявляється у різних предметних формах, "діапазон" яких дуже широкий: від процесів та явищ людської психіки до особливих соціальних інституцій, які забезпечують
здійснення суспільного духовного виробництва. Цей масив предметних форм існування духовності
загалом постає як особлива духовна сфера життєдіяльності людини [3, 13–14]. Духовне як предмет
дослідження являє собою особливу дійсність – царину духовної діяльності, яка є складовою частиною світу людини. Іншими словами, духовне постає у цьому випадку як певний фактор людської діяльності, тому відповідно до центру уваги потрапляють питання про структуру духовної сфери,
взаємозв’язок її елементів тощо. У методологічному аспекті поняття "духовної сфери" являє собою
спробу "сумарного визначення феномена духовного" [5, 3–6; 6, 18–21]. Фіксуючи існування різних
явищ і процесів, які належать до розряду духовних, поняття "духовної сфери" об’єднує їх у певну
єдину сукупність і цілісність. Такий шлях визначення (не зважаючи на скепсис, який він може викликати) уявляється не позбавленим сенсу. Конструктивна роль поняття духовної сфери полягає в тому,
що воно справді фіксує межі духовної діяльності в її, так би мовити, "актуальності". Продовжуючи
такого роду констатацію в царині теоретичного пізнання, поняття "духовної сфери" окреслює межі
проблематики духовного, виконуючи певну методологічну функцію, виокремлює конкретну царину
пізнання [7, 35–39]. Проте очевидно, що визначення категорії "духу" неможливо здійснити через "сумарний підхід", застосований до визначення категорії "духовна сфера". Причина в тому, що зміст феномена духовного та його роль у конституюванні способу людського буття не вичерпуються ні
конкретними формами духовного, ні їх сукупністю.
Дослідження духовного як наявної реальності дозволяє отримувати дедалі повніші відповіді
на запитання про те, яким є духовний світ особистості та суспільства, які явища та процеси у ньому
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відбуваються, і яким закономірностям вони підлягають. Проте на принципове запитання, що є духовне не залежно від предметної форми свого існування, вони конкретної відповіді не дають.
У дослідженнях, присвячених аналізові духовної сфери та її складових (не у структурній, а у
змістовній площині), духовне фігурує у предикативній формі, тобто докладається кожного разу до
певної сутності, визначення якої (як один з попередніх моментів) має зазначення на те, що визначене
являє собою духовний феномен. При цьому наголошується саме специфічна змістовність того, про
що йдеться: головна увага спрямована на виявлення та пояснення духовного спілкування, духовного
виробництва, духовних потреб, ідеалу та переконань як специфічних духовних явищ та процесів. Таким чином, головним завданням стає аналіз різних компонентів сфер і форм існування духовного, а
не визначення природи цього феномена як такого. Тому поняття "духовного" набуває переважно класифікаційного значення, пізнаючи особливий різновид (підрозділ) відповідного класу явищ та процесів.
Зіставлення різних проявів духовного, як і узагальнюючий погляд на них, виходить з визнання
однорядності цих явищ. Зафіксувавши це підґрунтя їх спільності та взаємоперетину, поняття "духовного" вичерпує свою роль в їх аналізі. За такого розуміння категорія "духовного" (а саме воно найбільш
поширене у вітчизняній філософській літературі) [12, 277–287], неможливо осмислити власний зміст
феномена духовного, воно не стає предметом дослідження. У дослідженнях різних духовних феноменів
зміст самого феномена духовного переважно лише мається на увазі як щось певне та очевидне.
Водночас дослідник сфери знання або цінності, духовних потреб або ідеалів ніколи "не забуває", що має справу з духовними феноменами – явищами, які посідають у світі людини особливе місце.
Це установлення може не експлікуватися, оскільки у цьому немає методологічної необхідності, проте
вона наявна у гносеологічних, етичних, естетичних та філософсько-соціологічних дослідженнях. Вивчення багатоманітних духовних явищ, процесів та їх взаємозв’язків неявно "відсилає" до спільного
підґрунтя. Мається на увазі, що ці явища тематизують єдину предметну царину, що підтверджується їх
взаємозв’язком та єдиним підґрунтям визначення.
Враховуючи вищевикладене, стає очевидним необхідність з’ясування сутності та природи духовного, оскільки дослідження конкретних проявів духу або всієї їх сукупності ще не дали відповіді на нього.
Проблема полягає у з’ясуванні того, що являє собою духовне, незалежно від його конкретних проявів або
предметних форм. Складність проблеми значною мірою зумовлена тим, що дух (духовне) – це не сфера
людської життєдіяльності, а один з найважливіших універсальних проявів її [7, 35; 8, 22–25]. Дух, духовність, духовний світ постають не просто у вигляді особливого різновиду явищ особистого або суспільного
життя, але, передусім, як духовний зміст різних реалій та подій людського буття.
У найзагальнішому розумінні "дух" – це філософська категорія для позначення здатності особистості розкривати зміст буття в його достеменності й за допомогою цього ставитися конструктивно
й творчо до власної життєдіяльності. Дух являє собою особливу – духовну – форму опанування світу
людиною й, разом з тим, форму саморозвитку самої людини. "Духовність виражає динаміку суспільного та людського особистого життя, входить до змісту рушійних сил історичного процесу". Завдяки
духовному розвитку особистість набуває характеру особливого буття, специфіка і спосіб здійснення
якого не виходить безпосередньо з обставин та передумов її існування й тому конституюється як
процес самовизначення особистості у світі.
Поняття "духовності" стосовно категорії "духу" має кілька смислових та змістовних відтінків.
По-перше, духовність постає як смисловий еквівалент категорії "духу", репрезентуючи всю змістовну
наповненість феномена духовного, але при цьому має в собі певну інтерпретацію, а саме: позначає
дух як людське надбання. Тобто поняття "духовності", охоплюючи всю царину духовних явищ, визначає дух як характеристику людини та її існування. По-друге, дух (феномен духовного) охоплює
надзвичайно широкий спектр різних явищ – від конкретно-духовних утворень (знання, ідеал, мета
тощо) до об’єктивовано-предметних і соціально-інституціалізованих форм духовного життя. У цій
широкій предметній царині поняття "духовності" виокремлює особливий зріз, фіксує питання про
сутність людського духу, вичленовує проблему духовного розвитку людини як специфічну форму її
самовизначення у світі. Отже, в категорії "духовності" як особливої форми думки наголос переміщується з вивчення багатоманітних проявів духу на дослідження його сутності, на розгляд його як особливої складової людського буття.
Можливо виокремити ще один смисловий відтінок поняття "духовності", якого воно набуло у
вітчизняній культурній традиції. Духовність в ній розумілася як свого роду ідеал (особливий "максимум") або "досконалий різновид" духовного розвитку особистості, вона була переважно етичною категорією, покликаною виявити одну з найвищих людських цінностей, позначити моральний вимір
людської життєдіяльності, передусім, живе джерело переваг особистості, її етичну самостійність. У
цьому розумінні духовність, звичайно, протиставляють бездуховності.
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Питання про природу духу можливо розв’язати лише за умови, якщо він розглядається не як
самостійна і самодостатня сутність, а як необхідний компонент становлення й розвитку людського
способу буття. Тому питання про природу, сутність духовності щонайтісніше взаємопов’язане з іншою найважливішою філософською проблемою – проблемою буття. На відміну від ідеального, сенс
якого цілком визначається його протилежністю матеріальному, дух (духовне) є не тільки протилежне
до буття, але водночас є позитивною характеристикою особливого – людського – способу буття. Неможливо зрозуміти феномен духовного та його місце в світі поза аналізом способу людського буття
та його сенсу, який він у собі має. Оскільки ж духовне з’являється у сфері буття людини, то і його
осмислення ґрунтується на аналітиці людського буття. При цьому останнє має розглядатися не лише
у специфічних рисах, які відрізняють його від інших різновидів сутнісного, але і як процес, який посідає особливе місце у зв’язках та розвитку світу саме людиною. Людське буття – не лише спосіб
утвердження людини у світі, але й форма відкриття світу особистістю. Особливе місце людини в "системі світобудови" зумовлене тим, що її формою буття найповніше розкривається змістовність світового цілого, тобто людське буття водночас є і формою саморозкриття буття як такого [9, 76–80].
Ця обставина набуває принципового значення при аналізі соціального буття в контексті
розв’язання питання щодо природи духовного. Розгляд буття, який є єдиним змістовним підґрунтям
філософського осмислення феномена духовного, передбачає звертання до феномена буття як такого й
лише "висвітлює" його зміст крізь призму людського способу бути у світі. Зміст буття та його характер визначається через характер соціальної діяльності [11, 271–271]. І якщо, таким чином, говорити
про людське буття як про передумову визначення духу, то про соціальну діяльність слід говорити як
про передумову духовності особистості. При цьому мають значення не лише відмінні властивості
буття, соціальної діяльності, але й усі їх характеристики, а також механізми їх взаємозв’язку та дії на
процес зміни духу, розвитку духовності особистості [11, 271].
Духовність особистості, яка визначається головним чином суспільним буттям, характером суспільних відносин та життєдіяльності особистості, виявляється у світогляді та через світогляд людини. Діяльність людини, відповідно до її світоглядних установлень, поглядів і сама є частиною буття.
На світогляд людини, як і на її духовність загалом, справляє вплив не лише суспільство загалом, але й
певне специфічне середовище, в якому особистість виростає та розвивається. Часто вплив мікросередовища може бути навіть вирішальним у формуванні певного типу (складу) світогляду та духовності
загалом. Наприклад, людина, яка виросла і сформувалася в релігійному середовищі всотує, сприймає
його інтереси, помисли і дії, як правило, відповідно до посталого світогляду та світорозуміння.
Сучасний французький філософ Ж.-Ф.Ліотар у праці "Ситуація постмодерну" зазначає, що закономірним наслідком панування раціоналістичних ідей стали індустріальний прогрес і відповідні
технології, тоталітарні режими, геополітичне і культурне протистояння країн і континентів, де духовність
та всі її складові набула відповідних змістовних форм. Наука доби модерну зображує власне становлення
не як монолінійний, безперервний, детерміністичний, а як стохастичний, непрогнозований процес. Виокремлюючи характерні риси постмодерністського мислення, воно відкриває простір для плюралізму, поліваріантності, конкуренції альтернативних парадигм. Тому, незважаючи на суттєву відмінність сутнісних
засад модерну і постмодерну, їхніх методологічних і культурологічних домінант, сучасна культура наукового аналізу не лише не заперечує, але й передбачає взаємопроникнення, взаємовплив, синтез протилежних підходів. Так, аналізуючи постмодерні ознаки сучасності, дослідники підкреслюють, що нині
побутують дві протилежні теорії епох. Одна розглядає сучасність як час модерну, який ще "не втілив у
життя свій не досить чіткий проект". Інша вбачає в сьогоденні "епоху постмодерну, яка не тільки зберегла
такі характерні імпульси модерну, як правова держава і права людини, але й одночасно розвинула їх до
нового синтезу субстанціонального і нових тенденцій" [10, 37].
Дійсно, сучасний світ є складним і багатоманітним. Ця різноманітність виявляється у духовній сфері, у духовності людей. За умов, коли зліквідовано залізну завісу між Сходом і Заходом, за
умов плюралізації суспільних відносин у постсоціалістичних країнах та зростання свободи духовного
життя, виникає необхідність аналізу різних філософських підходів до духовності особистості, пошуків спільного у цих підходах на грунті і в інтересах подальшої консолідації суспільства, його розвитку та прогресу на засадах традицій національної культури, національної ідентичності та глибокої
національної свідомості.
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РЕЦЕПЦІЯ СИМВОЛУ ЦЕНТРУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
НОВОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ МИСЛЕННЯ
У статті простежуються ідеї, які вплинули на розуміння символу центру в модерній культурі та сприяли становленню новоєвропейської парадигми мислення.
Ключові слова: символ, метафізичний центр, модерн, знак, секуляризація.
In the article the ideas which affected understanding of symbol of Center in a modern culture and
were instrumental in becoming of New European paradigm of thought are traced.
Keywords: symbol, metaphysical center, modernism, sign, secularization.
Модерн не можна називати епохою символізму як Середньовіччя. Якщо в домодерній парадигмі кожна річ символізувала певний архетип (наприклад, дерево було водночас і простим деревом і
символом світового дерева), то в модерні кожна річ тотожна самій собі. Наука як знакова система
стає основою світогляду новоєвропейської людини, тому цей світогляд називають науковораціональним. Адже, як стверджував Р. Декарт, між фізичною та духовною реальністю лежить нездоланна прірва, і ніщо не може поєднати ці субстанції окрім постаті людини. Тому людина стає символом самої себе, а її розум – символом центру. Метафізичний центр в домодерній культурі завжди
позначався певним символами, наприклад, хрестом, точкою, спіраллю, що пов’язували людину із
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трансцендентним. Під час трансформації розуміння духовного центру в культурі модерна змінюється
і його позначення, виявлення та аналіз якого в ідеях творців нової науки дають можливість краще
зрозуміти становлення модерної парадигми мислення та секуляризацію символу центру.
Проблему символу центру в культурі модерна знаходимо у працях таких дослідників, як
Р. Гвардіні та Ю. Жицінський. У праці Гвардіні "Кінець нового часу" критично висвітлені причини і
наслідки, що спричиняє епоха модерну. За Гвардіні, у модерні символ перетворюється на знак;
зв’язок між символом і значенням, яке виражає символ, є умовним і штучним. Цей зв’язок встановлений людьми, тобто символ є конвенціональним. Таке розуміння ролі символів кардинально відрізняється від середньовічного – сакрально-божественного поєднання символу і смислу чи магічної
тотожності імені та речі. Філософ Жицінський у праці "Бог постмодерністів" зазначає, що відповідальність за крах модерну з його необмеженою вірою у всесилля людського розуму та можливість ідеального суспільства, побудованого на досягненнях природничих та соціальних наук, лежить на
скептицизмі, тому що модерн, сумніваючись у авторитетах, піддав сумніву основи своєї філософії.
Фундаментальний зв’язок речей і явищ із таємним джерелом – сакральним центром Універсуму – переривається.
Для того, щоб осмислити секуляризацію символу центру в добу модерну, потрібно виокремити
ідеї, які вплинули на становлення модерної парадигми мислення, а саме: 1) людина – єдина розумна
істота, володар всесвіту, центр Універсуму; 2) позбавлення символу центру його трансцендентного статусу (секуляризація). Ці ідеї можна простежити у концепціях основоположників нової науки: Р. Декарта, І. Ньютона, Г. Ляйбніця.
З появою філософії Декарта утверджуються такі елементи парадигми Нового часу: механіцизм, диференційованість, номіналізм і розумова дискретність [5, 276–277]. У космогонії більш, ніж у
будь-якій іншій частині своєї фізики, Декарт наділив матерію самостійною творчою силою. Порушивши питання про первісну причину руху, Декарт посилається на Бога, що створив світ і своєю дією
зберігає в матерії кількість руху й спокою, яку вклав у неї при створенні. Тут простежуються деїстичні погляди філософа, запозичені з космології Галілео Галілея.
У тісному зв’язку з математичними й фізичними дослідженнями склалося вчення Декарта про
матерію або про тілесну субстанцію. Декарт ототожнив матерію із протяжністю або простором, вважаючи, що чуттєво сприймані якості предметів (колір, тепло, звук і т.п.) об’єктивно не існують. Це
розуміння матерії привело до ряду висновків, які стали фундаментом наступних наукових уявлень
про світ. Висновки ці зводяться до наступного: світова матерія ( = простір) безмежна, однорідна, не
має порожнеч і нескінченно ділена. Це означає, що вона не може мати центру, а відтак якісної ієрархічності (священне, профанне). Наприклад, у античної людини немає уявлення про нескінченний
просторово-часовий континуум. Р. Гвардіні в праці "Кінець нового часу" зазначає: "Античний світ –
обмежене ціле, що має границі й форму, образно говорячи, куля. Антична людина не виходить за межі світу. Для неї немислиме те, що може бути поза світом або над світом. Існує несвідоме самообмеження, що не дає переступити відомі границі. Людина споглядає світ не "ззовні", а "зсередини". За
межами цього світу в неї немає точки опори" [1]. Також декартівська теорія суперечить середньовічному уявленню про межі світу та про ієрархії його фізичних елементів. Треба зауважити, що Декарт приділяв значну увагу ролі людини, адже в її постаті поєднується дві протилежні субстанції – протяжність і
мислення, матеріальне і духовне, тіло й розум. Саме розум стає психологічним центром людини.
Детального розгляду потребує декартівська система координат. Декарт запровадив систему
координат з нулем в центрі, що стало найпоказовішою секуляризацією та трансформацією символу
центру в модерні. Цей факт підтверджує історія виникнення в науці знака нуля як "ніщо", що безпосередньо пов’язано з усвідомленням небуття. Для усвідомлення цієї трансформації порівняємо одиницю і нуль, як їх розуміли в домодерні. В античності та в Середньовіччі нуль і одиниця не були
числами. Евклід говорить: "Одиниця – це те, внаслідок чого буття стає єдиним" [8]. Неоплатонік Теон
Смирнський підкреслює, що одиниця не є число, а джерело будь-якого числа. Теж саме говорить Боецій у праці "Про основи арифметики" [10]. Отже, у домодерні одиниця виступає першопочатком,
тобто символом центру. З нулем, тобто з "ніщо", усе навпаки. Як зазначає А. Чанишев у праці "Трактат про небуття": "Антична філософія не може помислити небуття, описати його раціонально. Можна
лише те говорити й мислити, що є, тобто буття. "Небуття" в античності не сприймається" [12]. Продовжуючи думку, зазначимо, що у попередньому розділі нами було зауважено про "скульптурність"
античної свідомості; те саме стосується і математики. Числа сприймалися фігурами, які можна помислити – піфагорійські фігурні числа чи натуральні числа. В античній свідомості число "нуль" неможливо було помислити, бо воно нічому не відповідало – воно у "небутті". Атомісти, щоправда,
відновили небуття, але вони поставили його в один ряд з буттям і звели до фізичної порожнечі, тобто
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підмінили субстанцію модусом. З розвитком філософії Платона була вироблена теза про існування
небуття. Платон і неоплатоніки визнавали "ніщо" як ключову категорію онтології (Бог, буття, абсолют), заперечуючи принцип з "нічого ніщо не виникає". Аристотель пояснював небуття як потенційне. Тобто у античних філософів і математиків одиниця і нуль були поєднані у точці. У даному
випадку це можна порівняти з символом точки в середині кола. Це саме стосується середньовічної
філософії та математики Європи. Християнська філософія стала трактувати буття як силу, що творить
із небуття увесь світ: Бог створив світ з "абсолютного нічого". Але, кажучи "Бог без буття", ми не маємо на увазі ані того, що Бога немає, ані того, що Бог – насправді не Бог. Ми просто намагаємося
осмислити те, що Ф. Шелінг називав "свободою Бога щодо власного існування" [13, 10]. В християнській свідомості не існує абсолютної смерті, а отже, не може бути абсолютного нуля. Є початок життя і кінець – Страшний суд; але навіть пекло – це не є "ніщо". Тільки коли нема Бога, тоді це "ніщо"
або абсолютне зло, чого не може припустити християнська свідомість. Уявлення про абсолютну
смерть, тобто "ніщо", виникає в деїзмі. Тому можна сказати, що абсолютна смерть як небуття (знищення), позначається у модерні знаком нуля.
В домодерній картині світу окремо небуття не існувало, отже, його не можна було позначити
символічним чином. Якщо звернутися до традиційного символу центру – точки всередині кола, то
точка є одиницею, духовним принципом, а коло – це світ, тобто нуль. Коли зображується окремо порожнє коло – це нуль, тобто світ без центру (духовного принципу, Бога), або "ніщо". Отже, нуль
з’являється у світі, який відірваний від Бога. Такий "автономний світ" виникає у передвісників деїзму, зокрема у Декарта, який відокремив матерію від духу.
Після визнання вічності та безкінечності матерії у космології Відродження відкидається християнська думка про творення з нічого, тобто заперечується теоцентризм. Невипадково, взявши за основу цей принцип, на початку XVII століття голландський математик Жирар визнав нуль числом, яке
позначає цю безкінечність (або світ без Бога). Доречно навести нуль як відображення безкінечності
матеріального всесвіту за індійським математиком Бхаскарою (XII ст.): "Зі зменшенням дільника частка зростає. При такому діленні на нуль частка має невизначену величину і справедливо зветься безкінечною" [4, 110]. Це можна інтерпретувати як коло з точкою у центрі, де коло-частка cтає
безкінечною, а точка-ділиме зникає, перетворюючись на нуль. Деякий час були протиріччя з визнанням
нуля, але введення ідеї координат і числової осі вирішило питання остаточно. Ідея координат вперше була
сформульована у 1637 р. Декартом у творі "Геометрія", де зазначається, що система координат – сукупність двох осей X і Y на площині, які проходять через точку 0 (початок координат) [3, 367]. Декартову
систему координат застосовують при визначенні положення матеріальної точки на площині або в просторі. У цьому випадку одиниця вже не є центром, початком, вона прирівнюється до будь-якого числа, що
лежить на осях системи координат, а центром може стати будь-яка точка, позначена нулем.
Треба підкреслити, що при всій візуальній схожості системи координат із хрестом, як символом центру, виникає дуже велика відмінність: якщо у хресті центр закріплений (як і в будь-якому символі центру), то на осях координат центр може переміщатися в будь-яке місце на безкінечну
відстань. Якщо початком усього в домодерні був єдиний центр, то за системою координат такого початку нема чи їх безліч, це залежить від наведення координат. Ця система є логічним продовженням
ідеї Бруно про безкінечність всесвіту з незліченними центрами – світами. Отже, центр уваги усієї
культури модерну перемістився з Бога, який був в домодерні неосяжним початком, що позначався
символами центру, до безкінечної матерії, що позначається нулем, тобто знаковим виразом відсутності. Невипадково знак нуля нагадує символ уробороса (змій, що кусає свій хвіст, тобто пожирає сам
себе, що значить циклічність, початок та кінець). Таке вчення повністю спростовує "інший світ" –
метафізичний, стверджуючи, що існує тільки один світ – матеріальний. Це континуум іманентного
існування, де є відповідні границі, але ці границі – ніщо. Ж.-П. Сартр колись зазначив, що в душі модерної людини утворилася "порожнеча розміром з Бога". Можемо припустити, що саме на цю порожнечу і вказує знак нуля.
Найважливішим парадигматичним відкриттям І. Ньютона було введення поняття сили, яке
почали розуміти зовсім по-іншому, ніж в домодерні. У праці "Математичні начала натуральної філософії" Ньютон доводить: "Будь-якому тілу властивий спокій, поки воно не потребує прикласти силу і
змінити свій стан" [9, 36]. Треба зауважити, що спорідненість і зв’язок категорій – понять "центр" –
"сила" – "Дух" – у холістичному світосприйнятті відкриває необхідність прийняття сили як центру,
який містить у собі подвійну істину. Зокрема, першодвигун Аристотеля виступає як центр і як ентелехія, тобто початок духовної сили, що визначає розвиток матерії. Якщо в домодерні це був дух як
вияв сакрального, священного, божественного, неземного, але такого, що маніфестує себе у матеріальному, то у Ньютона сила – це початок фізичної дії, який відірваний від першоджерела. Центральна
73

Культурологія

Михалевич В. В.

формула руху Ньютона, що зв’язує силу, прискорення й масу тіла, виведена із прагнення максимально
коректно описати локальну ситуацію руху тіла. Вона виявилася революційною і парадигматичною, бо
виносила за дужки ту інстанцію, що у холізмі й у схоластиці вважалася причиною руху, тобто духовний
центр. Універсалізація формули Ньютона вела до того, що, визначивши коректно початковий поштовх,
ми можемо обчислити всі фізичні комбінації розвитку світу без будь-якої апеляції до надматеріального
принципу, тобто метафізичного центру. На підставі цих математичних закономірностей був створений
найавторитетніший із часів Відродження образ світу – Сонячна система. У всесвіті усе стало на свої
місця, він набув вигляду механізму, частини якого ідеально підігнані одна до одної, де не було нічого
зайвого. Ньютон надав остаточну завершеність, красу й лаконічність науковій моделі світу [2, 151]. Але
виявляється, що механіка Ньютона відірвана від першоджерела, першообразу, вона лише констатує фізику матерії, ігноруючи первопричину, а отже, руйнує уявлення про центр.
На тлі раціоналістичної й антисхоластичної риторики Нового часу виділяється філософія
Г. Ляйбніця. Це була своєрідна відповідь на агресію зі сторони матеріалістичної науки. Філософська
творчість Ляйбніця є синтезуючою ланкою здобутків філософії Нового часу XVII ст. Ляйбніц ставив
програмне завдання щодо поєднання спадщини попередньої філософії з доробком нової. Вчення філософа про "монади" говорить про те, що автор керувався не духом сучасної парадигми Нового часу,
але чимось прямо протилежним – холістським маніфестаціоністським підходом. Вирішуючи проблеми картезіанського субстанційного дуалізму, Ляйбніц пропонує розглядати єдність буття в синтезі
нескінченної кількості самодостатніх "монад" – сил. Монади – це "субстанційні форми" (на базі ідейної спадщини Аристотеля), вони мають власну "ентелехію", основи самодостатності та дієвості. Для
монад протяжність та мислення не мають атрибутивного значення. Кожна монада є відбиттям Універсуму. Це спроба поєднання мікрокосму із Макрокосмом, що притаманно герметичній практиці.
Отже, монада – це символ центру. Але цих центрів безліч, як світів у Бруно. Треба підкреслити, що
монади Ляйбніця – це не точки, що позначаються нулем на системі координат. Філософ наводить різницю: "Монада – жива духоподібна одиниця, на відміну від геометричних точок, які хоч і не мають
вимірів, але уявляються в просторі" [7]. Ляйбніц наголошує, що простір, час, матерія, маса, рух та ін.,
всупереч картезіанській фізиці, є лише "гарно обґрунтованими феноменами" дійсності, оскільки значення субстанційного буття ототожнюється із силою, духовною монадою. Плюралістична єдність та
впорядкованість буття визначаються чинністю "заздалегідь встановленої гармонії". Таким чином, за
Ляйбніцем, досконала монада-Бог встановлює гармонію між автономною діяльністю кожної з монад
та забезпечує відповідну систему світу: "Бог є трансцендентною причиною світу, Він незалежний від
світу і передує світові за своїм буттям. Бог є перша монада, що височить над духами" [7]. Тут ми знаходимо відповідну ієрархію монад, у якій найвище і центральне положення займає монада-Бог, що
доречно порівняти з символом точки у центрі кола. Можна сказати, що у Ляйбніця центром виступає
досконала монада-Бог, яка і є тією духовною силою, що породжує матерію з усіма фізичними властивостями. Проте визнання монад Ляйбніцем не заперечувало можливості побудови своєрідної фізики,
де фізичні явища досліджувалися як самостійні феномени (Р. Декарт, І. Ньютон).
Також Ляйбніц – один з розробників диференціального, двійкового методу, що лежить в основі застосування комп’ютерних технологій у наш час. Треба підкреслити, що у домодерні двоєдність означає те, що на елементарному рівні кожен елемент може існувати, якщо містить у собі два
антагоністично-протилежних і одночасно продуктивних неподільних начала – дух і матерію. Звичайно, дух є першопочатковий, завдяки чому кожна річ має сутність. Тому на функціональному рівні
двоєдина суть забезпечує фізичній формі тривалість існування, поки не вступить у дію сила руйнування ідеї [11, 285]. Двійкова ж система у модерні працює тільки в режимі "так – ні", "істина – хиба"
та позначається знаками "1-0". Коли щось є – це одиниця і коли чогось нема – це нуль. Ця система
підриває традиційні основи символізму. Адже в домодерній картині світу кожна річ була символом,
тому що вона завжди відсилала до свого першообразу або прототипу. В модерній картині світу кожна
річ тотожна самій собі, вона більше не відсилає до якоїсь трансцендентної сутності і тим більш до
метафізичного центру. Застосовуючи християнський підхід, зазначимо, що буття можна ототожнювати
із добром, а зло – з відсутністю добра, небуттям. Якщо Бог як центр – добро і позначається одиницею,
то зло – це відсутність добра (Бога), що позначається нулем. Коли Бог зникає з новоєвропейського
культурного дискурсу, то залишається лише "небуття-нуль", тобто зло. Сила "ніщо" полягає у тому, що
її можна будь-чим заповнити. Таким чином, виникають сурогати (симулякри) Бога, якими людина
намагається прикрити порожнечу. Можна сказати, що ця порожнеча (зло, небуття) в сучасній культурі є тим відсутнім центром, навколо якого обертається життя людини. Цікавим залишається момент,
що, навіть маючи абсолютне зло, тобто нуль, можливість дістатися абсолютного добра, центруодиниці, не зникає. Це можна осмислити, якщо скористатися думкою Ляйбніця: "Фізичне зло допус74
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кається у світ, бо через нього ми досягаємо благ, які у іншому разі були б для нас зачинені" [7]. Тему
порожнечі на місці екзистенційного центру розвиває дослідник Ю. Жицінський. У праці "Бог постмодерністів" філософ підкреслює: "Процес секуляризації розуміють як занепад почуття суб’єктності.
Основною ознакою, пов’язаною із секуляризацією, є відчуття скінченності й обмеженості людського
буття. Це воно призводить до різних форм нігілізму" [6, 141].
Загалом символи у добу модерну трансформуються на знаки, оскільки починають вважати,
що зв’язок між думкою і символом, який несе цю думку, є умовним, штучним. Таким чином, символи, які в домодерні символізували священний центр-першообраз і тим самим відсилали до нього,
зникають. Лишається тільки їхня матеріальна оболонка – знак, який спонукає до дії і слугує людині
інструментом у світі матеріальних речей для зручності та вирішення тих чи інших задач (прагматично-наукових), бо за кожним знаком конвенційно закріплюється певна функція. Зв’язок між символами і їхнім значенням задається людьми й ними ж встановлюється. Таке розуміння ролі символів
кардинально відрізняється від середньовічного – сакрально-божественного з’єднання символу й змісту або магічної тотожності імені й речі – події.
Новоєвропейська культура заперечує наявність у природі та в людині якогось неочевидного
додаткового виміру (як іманентного, так і трансцендентного), який гарантує всім частинам світобудови зв’язок, єдність, життєву основу. У домодерні таку гармонію надавав метафізичний центр – Бог.
Після того, як модерна людина забажала зрівнятися з Богом, тобто стати центром Універсуму, Бог
став у цьому контексті фактично "гносеологічною гіпотезою" (Р. Гвардіні), позбавленою субстанціальної реальності, винесеною по ту сторону будь-якого досвіду, звільненою навіть від догматикотеоретичної обов’язковості. Тобто відкидалася уся гносеологія, філософія й наука традиційних суспільств, що концентрувалися саме на пізнанні, дослідженні й осмисленні божественного центру. В
новоєвропейській культурі створюється механістична картина світу, в якій образ світу як організм
було замінено на уявлення про універсум – механізм. У цьому простежується вплив нової космології,
де коперніканська система перетворила космічні об’єкти із сакральних на суто фізичні. Навіть людина проголошується "машиною" (Ж. Ламетрі). У Новий час людина намагається компенсувати втрату
центру науковими відкриттями, доказати свою божественність у творчих здібностях. Людина сподівається суто на свій розум, за допомогою якого будується нова наука замість втраченої точки опори,
якою в домодерні виступав метафізичний центр. Але, на відміну від античного логоцентризму, де
природа вивчалася споглядаючи, вдумливо, тобто розум вбирав у себе оточуючий світ, модерний логоцентризм націлений назовні – впливати на природу, переробляти та керувати нею. Якщо ціль середньовічної науки – зрозуміти зміст і значення речей, що створені Богом і залежать від Нього, то
науковці Нового часу бажають володіти природою, пророкувати і контролювати її явища. Цей тип
науки розвився з магії, що прагнула до активного впливу на навколишній світ.
Можемо зробити висновок, що символ центру весь час в історії змінюється (трансформується), але найбільшої трансформації він зазнав саме в добу модерну завдяки філософам та науковцям,
погляди яких сприяли появі новоєвропейської парадигми мислення. Хоча духовним центром всесвіту
в модерні вважається людина, а точніше її розум та пізнавальні здібності, направлені на суто емпіричну дійсність, але на людину тисне матеріальна безкінечність всесвіту із "відсутнім Богом", який колись був у центрі. Цю матеріальну безкінечність людина позначає знаком "нуль". Якщо Бога можна
виразити тільки символічно, то абсолютне небуття-порожнечу, що виникла на місці Бога, можна виразити тільки знаково. Нуль не може бути символом, бо символ завжди відсилає до трансцендентної
сутності, а нуль відсилає ні до чого, у буквальному сенсі в "ніщо". Декарт ставить нуль у центр системи координат та накладає її на безкінечний матеріальний світ, що був відкритий у космології Відродження. Таким чином, у модерні відбувається перенесення акценту з трансцендентної сторони
символу на матеріальну.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАСОБІВ СПРИЙМАННЯ КУЛЬТУРИ "ІНШОГО"
У статті аналізуються засоби сприймання культури "Іншого" у контексті міжкультурних
комунікацій. Розглянуто їх особливості, специфіка та динаміка змін у сучасному соціокультурному
просторі.
Ключові слова: культура, засоби сприймання культури, міжкультурна взаємодія, міжкультурна комунікація.
The article deals with means of perception of culture "More" in the context of intercultural
communications, Consider their specific characteristics and dynamics of changes in contemporary social
and cultural space
Keywords: culture, means the perception of culture, intercultural interaction, intercultural
communication.
Потужний розвиток глобалізаційних тенденцій у світовому культурно-комунікаційному просторі активізують діалектику інтеграційних та диференціальних процесів, розширюють можливості для
цивілізаційних, міжетнічних та міжкультурних взаємодій. Діалектика відносин між представниками
різних культур, а також існування бінарної опозиції "Свій-Чужий", що активізує функціонування системи стереотипів (образ своєї культури, образ чужих культур), являє собою проблемне поле, до осмислення якого звертається комплекс наукових дисциплін – культурологія, семіотика, туристика, система
концепцій міжкультурної комунікації тощо. Існування різноманітних етносів та етнічних культур в
українському соціокультурному просторі зумовлює необхідність пошуку шляхів взаєморозуміння між
ними, актуалізує увагу до проблем сприймання чужої культури, формування толерантного, виваженого
відношення до культури іншого. Адже гармонійне міжкультурне існування, стаючи соціальною нормою, служить протидією конфліктам на етнічному ґрунті, забезпечує мир та безпеку країни.
Втім, проблема засобів пізнання чужої культури має не тільки внутрішньополітичний аспект.
Активізація міжкультурних контактів на міждержавному рівні призводить до взаємовпливу різних
культур. Особливості їх ціннісних світів та систем створюють міжкультурний комунікативний простір, в межах якого проблема функціонування та корекція стереотипів відношення до представників
інших культур набуває не тільки теоретичного характеру, а постає як питання, від вирішення якого
залежить загальний фон міждержавної взаємодії. Отже, все це доводить, що проблема трансформації
засобів сприймання чужих культур є однією з найактуальніших проблем сучасної гуманітаристики.
© Овчарук О. В., 2011
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Розглядаючи способи сприймання чужих культур в процесі культурних контактів, слід відзначити, що у вітчизняній культурологічній думці тільки починають формуватися теоретичні уявлення та методологічні підходи щодо розробки окресленої проблематики. Так, її важливою складовою
стає туризмологія, яка маючи інтегрований характер, досліджує різні аспекти туризму. Проблемам
розвитку туризму в Україні в контексті державного управління, аналізу змісту його комунікативної
функції та виявленню культурологічних аспектів присвячено роботи В. Пазенка, В. Федорченка,
О. Василів, Л. Гонтаржевської, Н. Гук, Ю. Гуменюк, Г. Казачковської, О. Малишевої тощо.
Дослідженню туризму в системі культури як способу сприймання чужих культур та міжкультурної взаємодії присвячено лише поодинокі дисертаційні роботи: Г. О. Абрашкевичус "Міжкультурні комунікації в поліетнічному соціумі (на прикладі діяльності Кримського республіканського товариства
литовської культури ім. М. К. Чюрльоніса), (Сімферополь, 2009); В. В. Кулік "Теоретичні основи культурного туризму" (Сімферополь, 2009); Г. Г. Вишневської "Еволюція форм гостинності міста Києва
другої половини ХІХ – початку ХХ століття в контексті розвитку українського туризму" (Київ, 2008);
Н. Л. Кучеревської "Керченський лапідарій як суб’єкт культурологічної діяльності" (Харків, 2009);
Н. А. Золотухіної "Культурно-стильова своєрідність образа кримської природи" (Сімферополь, 2009).
Невід’ємною складовою окресленої проблематики стають дослідження сучасних вітчизняних
вчених, що торкаються засобів сприймання культури "Іншого" через ознайомлення із такими інформаційними джерелами, як художня література, наукові публікації, фільми, аудіопродукція, через посередництво різноманітних засобів масової інформації, а також через інтернет-ресурси.
Незважаючи на розробку окремих аспектів проблеми сприймання чужих культур у системі
міжкультурної взаємодії, поки що залишаються невисвітленими питання диференціації способів та
трансформації функцій сприймання культури "Іншого" у вітчизняній культурології.
Мета статті – виокремити особливості засобів сприймання культури "Іншого" на прикладі діяльності Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України.
В умовах сучасного рівня розвитку культури та суспільства особливу увагу наук про культуру
привертають кардинальні тенденції становлення культурного цілого, а саме процеси глобалізації, які,
попри посилення тиску на національні культури та національно-культурні ідентичності, відкривають
нові можливості розширення комунікаційного простору, тим самим створюючи умови для багатогранного діалогу та полілогу культур. Це все сприяє активізації міжкультурного та міжетнічного спілкування, що спричиняє посилення інтересу до вивчення форм взаємного пізнання через різноманітні
засоби сприймання.
Як відзначалося, взаємодія відмінних культур, їх представників відбувається різними засобами – від безпосереднього спілкування до формування певних уявлень через посередництво художніх
творів та вивчення наукових праць. На сучасному етапі розвитку вітчизняної культурології найбільш
глибоко досліджені теоретичні аспекти культурного туризму (В. В. Кулік) [4], обґрунтовано можливість взаємозбагачення культур у процесі міжкультурної туристичної комунікації та визначено вплив
туризму на комунікації між індивідами й національними спільнотами (Г. О. Абрашкевичус) [1], визначено роль безпосередніх засобів пізнання чужих культур – туристичних подорожей у системі міжкультурних комунікацій (В. К. Федорченко) [8].
Проведені дослідження дозволяють дійти висновку, що з культурологічної точки зору особливого значення набуває саме глибина занурення у життя представників "іншої" культури, можливість більш повного й детального ознайомлення з її специфікою. У відповідності до зазначеного
критерію можна виділити "побіжні" занурення у чужу культуру через короткочасні туристичні подорожі, екскурсії тощо, а також тривалі спостереження в процесі тривалих туристичних подорожей,
відряджень, стажувань, спільного проживання на власній території. Найбільш доступним засобом є
"побіжні" занурення, які мають власну специфіку та реалізуються в конкретно-історичних соціальних
умовах, що накладають свій відбиток на результат такого знайомства з іншими культурами. Про користь та ефективність саме такого засобу пізнання іншої культури свідчить здійснення багатьох вітчизняних культурно-освітніх програм, що реалізуються багатьма навчальними закладами та
культурно-просвітницькими центрами України. Культурні обміни учнями, студентами, створення
умов для бажаючих вивчати українську мову, культуру, національну історико-культурну спадщину
сприяють не тільки розширенню культурно-освітніх контактів, а й встановленню міжкультурного
діалогу, що ґрунтується на спільних фундаментальних цінностях, повазі до спільної спадщини і культурного розмаїття, а також на поважанні гідності кожної людини [3, 3].
Розглядаючи засоби сприйняття "Чужих" культур в контексті проблем міжкультурної взаємодії, слід відзначити роль туристичних контактів як засобу передачі культурного змісту. У соціально77
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му аспекті проблематика міжкультурної комунікації зумовлює функціонування цілісної структури
культурного обміну, існування міжнародних організацій відповідного спрямування, системи освіти,
що надає можливість ознайомлення та оволодіння необхідними знаннями та навичками.
В цілому, туризм можливо розглядати як спосіб безпосереднього занурення в іншу культур,
що передбачає не тільки толерантне відношення до її здобутків, а й можливість культурного взаємообміну. Разом з тим, туризм потребує й відповідної підготовки суб’єкта до сприйняття іншої культури, що передбачає володіння ним певним рівнем міжетнічної взаємодії. Це відкриває новий простір
проблематики міжкультурної компетентності в аспекті взаємодії культур та міжкультурного діалогу.
Отже, в контексті культурологічного підходу можна стверджувати, що туризм є ефективним
засобом пізнання культури "Іншого", що сприяє просторово-часовій та етнокультурній самоідентифікації особистості, саморефлексії, укріпленню усіх форм соціальної комунікації, багатогранно розвиває та трансформує соціокультурну сферу. Крім того, саме багатогранність культур сучасного світу є
основою розвитку туризму. Відмінність культур стає вагомим чинником для формування індивідуального прагнення щодо ознайомлення із різними етнокультурними спільнотами в контексті культурної самоідентифікації особистості. Визнання множинності культур, толерантне відношення до них
створює підґрунтя до їх взаємодії. Культурне різноманіття передбачає гуманістичну зацікавленість до
відмінностей і, разом з тим, до вивчення звичаїв, вірувань, мов, спадщини. Це сприяє визнанню того,
що у полікультурному світовому співтоваристві кожна етнічна культура обіймає власний простір,
формуючи тим самим цілісність єдиної культурної системи людства.
В руслі культурологічного підходу туристична проблематика як засіб пізнання іншої культури
має особливе значення з точки зору проблеми діалогу (полілогу) культур. В сучасних умовах особливо підвищується роль етнічного компоненту в культурних і соціальних процесах, відроджується інтерес до етнічної ідентичності, традицій та способу життя. З огляду на це туризм, зокрема культурний,
як соціокультурне явище виступає ефективним засобом укріплення соціокультурної самоідентифікації в умовах інтенсивної динаміки глобалізаційних та локально-культурних процесів.
Разом з тим, з представниками інших культур та різною інокультурною феноменологією можна контактувати безпосередньо – через туристичну сферу та опосередковано – за допомогою медіа,
різноманітних джерел інформації – книг, наукових публікацій, аудіовізуальних художніх творів, художніх та документальних фільмів. У процесі вивчення цих джерел пізнання іншої культури відбувається опосередковано, через фільтри чужого сприймання, а саме – автора цих матеріалів.
Найважливішими суб’єктами сучасного культуротворення, за допомогою яких відбувається
сприймання та пізнання культури "Іншого", стають засоби масової інформації. Традиційно під засобами масової інформації розуміється розгалужена мережа установ, що займається збиранням, обробкою та поширенням інформації. Важливими складовими цієї мережі є теле-, радіопередачі, газети,
журнали, інформаційні агентства, кінодокументалістика. Сьогодні саме завдяки ЗМІ відбувається
швидке розповсюдження ідей, нових знань, фактологічного матеріалу, що стає основою для наукового аналізу та творчості. "Перебування людини в соціумі, пронизаному комунікаційними технологіями, впливами ЗМІ та нової "мозаїчної" культури, формує у неї потребу в безперервному отриманні
нової інформації, пошуку нових знань, а отже – в постійному підвищенні рівня освіти" – зазначає сучасний вітчизняний вчений О. М. Берегова [2, 34].
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства ЗМІ виконують певні функції – інформування, аналізу, громадської критики, контролю тощо. Разом з тим, з розвитком комунікаційноінформаційних технологій ЗМІ починають виконувати й нові функції. Як складана комунікаційна система ЗМІ відіграють особливу роль у державотворчих процесах, зокрема у реалізації державної
культурної політики. Сучасні можливості поширення культурно-мистецької інформації сприяють
розвитку комунікаційних відносин між органами державного управління та суспільством, учасниками культуротворчих процесів та представниками мистецької громадськості тощо. У цьому зв’язку
підвищується значення впровадження сучасних форм комунікації у модернізації вітчизняного культурного простору, що в свою чергу активізує державотворчі процеси та їх вплив на розвиток вітчизняної сфери культури.
ЗМІ також стають важливим каналом для непрямого діалогу. Вони виражають культурне розмаїття суспільства, створюють багатокультурне середовище і здатні виступати платформами для різних поглядів, що їх читачі, слухачі або глядачі не завжди можуть зустріти у повсякденному житті.
Нові інформаційні технології дозволяють раніше пасивній частині аудиторії брати участь в опосередкованому міжкультурному діалозі, зокрема через соціальні мережі, інтернет-форуми та відкриті інтернет-енциклопедії [3, 40]. Надаючи широку об’єктивну та різноманітну культурологічну
інформацію, сучасні ЗМІ виконують не тільки притаманну їм комунікативну функцію, а й найголов78
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нішу в умовах культурного різноманіття функцію міжкультурного діалогу й, відповідно, сприяють
проникненню в образ "Іншого", стають засобом його пізнання.
Слід відзначити, що поширення в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі новітніх інтернет-технологій, сприяє виникненню нового виду засобів масової інформації – мережевих
ЗМІ. Вони виступають в якості центрів, які спочатку акумулюють інформацію, а потім її систематизують та поширюють. Це дозволяє вважати Інтернет не засобом масової комунікації, а комунікаційним простором, особливості якого визначаються гіпермедійною природою Інтернету, що забезпечує
наявність зворотного зв’язку через інтерактивність середовища всесвітньої мережі [7, 140].
Сьогодні можливість отримання інформації через комунікативний інтернет-простір, в тому
числі інформації, яка висвітлює культурно-мистецьке життя певної країни, віддзеркалює різноманітні
аспекти протікання культуротворчих процесів, відкриває нові шляхи та інтерактивні засоби міжкультурної взаємодії. Доступність та відкритість цієї інформації дозволяє сприймати культуру "Іншого"
саме в тих ракурсах, які є найпривабливішими для пізнання. Саме тому тим більш значущою та затребуванішою стає об’єктивна, інформаційно насичена, науково проаналізована та систематизована
інформація, зміст якої виступає як інтегруючий фактор у процесі пізнання ціннісних орієнтацій, традицій, звичаїв, які характеризують культурний модус в цілому держав та деяких етнічних культур
сучасності.
Важливим каналом отримання зазначеної інформації культурно-мистецького спрямування
стають окремі наукові центри, діяльність яких спрямована на вирішення важливих культуротворчих
завдань. Одним із таких аналітичних центрів в Україні є Інформаційний центр з питань культури і
мистецтва, що діє як структурний підрозділ Національної парламентської бібліотеки України. Інформцентр створений на підставі Постанови Колегії Міністерства культури УРСР від 17 грудня 1977 року і є центральним галузевим органом інформації у державі, методичною і координаційною
установою, що забезпечує функціонування єдиної державної галузевої інформаційної системи.
Одним з основних завдань, що здійснює Інформцентр, є інформаційне забезпечення процесів
функціонального управління з боку Міністерства культури України діяльністю підвідомчих установ,
закладів, підприємств, організацій, регіональних та місцевих органів управління у сфері культури.
Крім того, Інформцентр займається організацію функціонування галузевої системи інформації, здійснює вивчення, аналіз та наукову обробку джерел інформації з питань культури і мистецтва та готує
на їх основі аналітичну, реферативну оглядову, бібліографічну та іншу інформацію і займається створенням баз даних за тематикою галузі.
Фахівці Інформцентру збирають та обробляють матеріали друкованих видань, надають аналітично-довідкові послуги різних типів, серед яких – щоденні дайджести культурно-мистецьких новин
за матеріалами преси, щомісячні та щоквартальні звіти про діяльність Міністерства культури України
та підпорядкованих йому установ, підприємств та організацій, щорічні збірники знаменних подій і
дат галузі тощо. Замовниками послуг Інформцентру можуть бути як окремі громадяни, так і чиновники найвищих рангів.
У складі Інформцентру функціонують два відділи – Відділ наукового аналізу і узагальнення
інформації та Відділ довідково-інформаційних фондів. Відділ наукового аналізу та узагальнення інформації здійснює свою діяльність з метою оперативного і повного задоволення інформаційних потреб керівних працівників урядових органів – відділу культури Кабінету Міністрів України,
Міністерства культури України та інших центральних органів виконавчої влади, а також керівників
установ, організацій, закладів та підприємств культури і мистецтва України, національних творчих
спілок України, учених та фахівців галузі аналітичною та оглядовою інформацією, тематичними та
фактографічними довідками з актуальних питань розвитку вітчизняної культури.
Обслуговування абонентів здійснюється шляхом використання декількох систем. Так, за системою Вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури до фондів
НПБУ за 100–120 постійно діючими темами-запитами інформується близько 80 колективних та індивідуальних абонентів.
За системою Диференційованого забезпечення процесів керівництва (ДЗК) для 117–120 абонентів протягом року готуються у 12 випусках більш як 79 матеріалів аналітичного, оглядового та
інформаційного характеру. Серед них – "Постанови колегії та накази Міністерства культури України
з питань основної діяльності", "Хроніка культурного життя України", "Про культурне співробітництво України з зарубіжними країнами", "До нормативно-правового забезпечення галузі", а також тематичні довідки з найбільш актуальних проблем галузі.
Завданням Відділу довідково-інформаційних фондів Інформцентру НПБ України є формування та зберігання довідково-інформаційного фонду з питань культури і мистецтва, до якого входять
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неопубліковані документи з питань діяльності Міністерства культури України та управлінь культури
обласних, районних, міських держадміністрацій (постанови колегій, накази, матеріали нарад, конференцій, семінарів тощо) та інші матеріали і малотиражні видання з питань галузі, підготовлені службами інформації з питань культури і мистецтва обласних бібліотек, закладів галузі культури.
Слід відзначити, що Довідково-інформаційний фонд є частиною Єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду та, одночасно, головним галузевим довідково-інформаційним фондом держави. На основі цього фонду створюється автоматизована база даних, яка щорічно поповнюється в
середньому на 600 записів. Крім того, відділ здійснює підготовку, видання, розповсюдження, оперативне донесення до користувачів важливих інформаційних матеріалів, які висвітлюють широкий
спектр культурно-мистецького життя країни та створюють ґрунтовну аналітичну базу для культурологічних досліджень.
За матеріалами, опублікованими у центральній та регіональній пресі, відділом щомісячно готуються поточні бібліографічні списки за напрямами "Культура" та "Мистецтво", які випускаються із
1989 року та виходять із періодичністю 12 випусків на рік. Бібліографічні списки, що розміщені на
веб-сайті Міністерства культури України містять інформацію з періодичних видань про нові надходження у фонд бібліотеки літератури із загальних питань мистецтва, регіональної культурної політики, правових питань, теорії, історії та окремих видів театрального, музичного, образотворчого та
кіномистецтва [5]. Джерелом інформації та аналітики стають періодичні всеукраїнські та регіональні
видання: газети "Урядовий кур’єр", "Україна молода", "Газета по-киевски", "Киевские ведомости",
"Крымская правда", "День", "Літературна Україна", "Хрещатик", "Дзеркало тижня", "Запорізька правда" тощо. Щорічно співробітниками Інформцентру переглядається більш як 8000 номерів газет і журналів, описується більш як 10000 публікацій.
Огляд літератури за напрямом "мистецтво" систематизовано за такими рубриками: "Загальний
розділ", "Національні питання мистецтва", "Організація та управління в галузі мистецтва", "Міжнародне
співробітництво", а також за окремими видами мистецтва – "Образотворче мистецтво", "Скульптура",
"Живопис", "Графіка", "Декоративно-прикладне мистецтво", "Художня фотографія", "Музика", "Окремі
види музики та музичного виконавства", "Вокальна музика", "Інструментальна музика", "Естрадна музика", "Джазова музика", "Рок-музика", "Гастролі музичних колективів та окремих виконавців в Україні",
"Театр, театрознавство", "Музичний театр", "Танець (хореографія)", "Цирк", "Кіномистецтво та відеокультура" тощо.
Бібліографічні списки, що готуються Інформцентром НПБ України за напрямом "культура"
містять інформацію про події у культурному житті країни з періодичних видань центральної та регіональної преси, про нові надходження у фонди бібліотеки із загальних питань культури, висвітлюють
проблеми національного в культурі, напрями регіональної культурної політики, правові питання,
економічні аспекти, впровадження нових форм і методів господарювання у закладах культури, а також шляхи розвитку туризму в країні та за кордоном [6]. Кожний із підготовлених бібліографічних
списків вміщує понад 250 позицій культурологічної інформації.
Важливе значення для поінформованості суспільства щодо актуальних питань у сфері культури і
мистецтва має здійснюваний співробітниками Інформцентру щомісячний огляд преси. На основі вивчення
періодичних відань, таких як "Урядовий кур’єр", "Голос України", "Газета по-киевски", "Україна молода",
"День", "Вечірній Київ" висвітлено події у культурному житті за рубриками: "Благодійність. Меценатство",
"Театр", "Музика", "Образотворче мистецтво", "Кіномистецтво. Кіновідеопрокат", "Просвітництво. Художня самодіяльність", "Музеєзнавство. Охорона пам’яток", "Бібліотечна справа", "Навчальні заклади. Кадри",
"Право", "Культура національних меншин. Українці за кордоном", "Міжнародне співробітництво" тощо.
Результати вивчення періодики за кожний місяць поточного року розміщуються на офіційному веб-сайті
Міністерства культури України і доступні для ознайомлення широким колам вітчизняної громадськості, а
також усім користувачам мережі Інтернет.
Таким чином, діяльність Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної
парламентської бібліотеки України, що спрямована на безперервне оперативне донесення та поширення культурно-мистецької інформації про національні процеси культуротворення, транслюючи її
як на вітчизняне суспільство, так і на європейській культурний простір, здійснює важливу комунікативну функцію. Акумульована, проаналізована та систематизована Інформаційним центром інформація, яка є відкритою та доступною для ознайомлення, є джерелом для міжкультурного обміну та
взаємодії. Запроваджений Інформаційним центром шлях надання та обміну концептуальною інформацією, що віддзеркалює різні аспекти емпіричного національного культурного досвіду, відкриває
широкі можливості для пізнання "Іншого" та його культури й тим самим сприяє встановленню міжкультурного діалогу як чинника розвитку усієї людської культури.
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Отже, можна стверджувати, що активізація глобалізаційних процесів, різноманітність етнічної
та культурної ідентичності актуалізують подальший пошук шляхів та засобів пізнання культури "Іншого", що стає основою для оптимізації відносин між представниками різних культур, забезпечує їх
взаєморозуміння в діалоговому та полілоговому спілкуванні.
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КОНЦЕПТ "ГЛАМУР"
У НАУКОВОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ
У статті розкривається актуальність проблеми усвідомлення концепту "гламур" як соціального і культурного феномену; розглядаються існуючі в науковій літературі підходи вітчизняних і
зарубіжних дослідників до аналізу лексеми "гламур".
Ключові слова: гламур, масова культура, концепт, дискурс.
This paper denotes the urgency of understanding the concept of "glamor" as a socialand cultural
phenomenon, discussed existing approaches in the literature of domestic and foreign researchers to the
analysis of the token "glamor".
Keywords: glamour, popular culture, concept, discourse.
Складні трансформації соціокультурних процесів, обумовлені невпинним розвитком інформаційних технологій, стали визначальною рисою сучасного світу. В умовах глобалізації зростає вплив
культури на поведінку людей, зміну їх світоглядно-ціннісних орієнтацій. Складність і суперечливість
процесів, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства, обумовлюють роль
культури як чинника, що окреслює загальні поведінкові тенденції в соціумі і перетворюється на провідний фактор суспільного поступу, визначаючи духовне обличчя не лише окремого індивіда, а й будьякої людської спільності.
Специфіку культурного розвитку досліджуваного періоду (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
характеризують дві важливі особливості: яскраво виражена динамічність, насамперед, це значні досяг© Безугла Р. І., 2011
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нення науково-технічного прогресу, екстралінгвістичні фактори тощо та безперечна суперечливість,
яка проявляється, з одного боку, потужними тенденціями глобалізації, що супроводжуються етнокультурною та етномовною інтеграцією, а з іншого – посиленням процесів суверенізації, етнокультурної та етномовної диференціації, етнізації тощо. Подібне поєднання слугує джерелом напруги в
розвитку як внутрішньоетнічної, так і міжетнічної культурної ситуації.
Гламур є невід’ємною частиною масової культури України, у зв’язку з чим актуалізується питання про його сутнісну специфіку, адже гламур – досить складне явище, в поле дії якого попадає
маса інших культурних феноменів. Поняття "гламур" досить широке, до нього входить відповідний
стиль життя, спеціальні види дозвілля, "гламурна" культура поведінки, культура споживання, стиль
моди та багато іншого.
Подібна розмитість значення концепту "гламур" характерна і для словникових статей. Лексема "гламур" не отримала чіткої лексикографічної фіксації в сучасних українських та російських академічних словниках. Відповідно одній з найбільш розповсюджених точок зору, словарна фіксація
даного слова відбувається тільки 2005 року. Вважається, що одне з перших визначень запропонував
Л. Крисін: "Гламур, множина відсутня [англ. glamour – чарівність, чари, розкіш, шик; франц. glamour
– чарівність, привабливість] – зовнішній блиск (в одязі, прикрасах, косметиці та ін.), зовнішня привабливість. Гламурний – зовнішньо привабливий, шикарний (переважно про жінок)" [16, 168].
В даному контексті важливо наголосити, що слово "гламур" вже було присутнє в словниках,
які буди видані дещо раніше, ніж тлумачний словник Л. Крисіна. Це такі видання, як "Великий словник іноземних слів" (укладач А. Москвін, 2003), "Словник іноземних слів (редактори В. Бурцева,
Н. Семенова, 2003), "Великий словник іншомовних слів. 35 тисяч слів" (укладач А. Булико, 2004),
"Сучасний словник іноземних слів. Більше 25 тисяч слів та словосполучень" (укладач А. Булико,
2005) та інших [3; 4; 20; 22].
Після 2005 року кількість словників, в яких міститься тлумачення слова "гламур" значно збільшується. Це різноманітні тлумачні словники, словники іншомовних слів, словники актуальної лексики
та асоціативні словники, словники молодіжного сленгу тощо [9; 13; 17; 23]. Проте незважаючи на
значну кількість джерел, більшість з них спираються на переклад слова glamour з англійської мови –
"магічна привабливість, шарм; зовнішній блиск, лоск", також наводяться слова того ж кореня – прислівник "гламурно" та прикметник "гламурний" (з вказівкою на те ж англійське джерело).
В процесі еволюції слова "гламур" в мові тлумачення терміну починають набувати різноманітні варіанти, наприклад, в "Тлумачному словнику російської мови початку ХХІ століття. (Актуальна
лексика)" (під редакцією Г. Н. Скляревської) відзначається, що "гламур зайняв помітне місце в культурі лише ХХ століття, особливо, з появою кіно, а точніше, з народженням Голлівуда, "фабрики
мрій", яка зуміла надати своїм секс-символам загальносвітовий статус... Голлівуд став всесвітнім поставником "образу життя", його суперзірки отримали гламур, а гламур отримав в їх обличчі своє втілення" [23]. С. Безклубенко пояснює "гламур" як "напівіронічний термін для означення явищ у побуті
("світське життя") та мистецтві (моді, журналістиці, телебаченні) – малозмістовне прагнення до "красивого життя", зовнішнього "шику" та "блиску", що набуло поширення на початку ХХІ століття на
хвилі становлення субкультури "нових багатих" у країнах Центральної та Східної Європи" [2, 61].
Загальновідомо, що традиційні академічні тлумачні словники відображають, насамперед, типові,
найбільш істотні, системні якості лексеми, а не ті неповторні особливості, які виявляються в окремих контекстах та з яких складається своєрідність даної лексеми. Тобто, словарна стаття пропонує нам набір дистинктивних, родовидових ознак, які фіксують межі предметної галузі, до якої відправляє концепт.
В даному контексті важливо відмітити, що в словарних статтях слово "гламур" найчастіше
трактується, як: 1) зовнішній шик і блиск, зовнішня привабливість; 2) розкіш, розкішне життя, світське
життя, "красиве життя"; 3) магічна привабливість. Проте стверджувати, що термін "гламур" набув чіткої
лексикографічної фіксації буде невірним. Відкритими залишилась значна кількість питань, наприклад,
лінгвісти навіть не дійшли однозначного висновку з якої мови (англійської [9; 13; 15; 20; 23; 26] чи французької1 [16; 17]) даний термін був запозичений. Вищезазначене дозволяє нам зробити висновок, що
концепт "гламур" на момент дослідження представлений в словниках в ембріональному стані.
Більш широке тлумачення терміну "гламур" пропонують електронні Інтернет-словники.
"Гламур – збірне позначення уявного розкішного стилю життя, всього, що звично зображується на обкладинках дорогих модних журналів; близькість до загальноприйнятих стандартів розкоші, шику, зовнішнього блиску. В якості синоніму слова "гламур" стосовно модних журналів часто
використовується жаргонний термін "глянець" [6; 7].
"Словник молодіжного сленгу" тлумачить гламур, як "вид молодіжної субкультури, ознаками
якої є використання коштовних речей, фітнеси, шопінги, прилизаний зовнішній вигляд, спокусливі
82

Культура і Сучасність

№ 2, 2011

розмови та інше. Походження: від англійського glamour – шарм, чарівність, а також чаклунство, з чого витікає, що гламурщики – нечиста сила" [21].
"Гламур – чисто жіноче поняття, яке поєднує в собі романтичність, спокусливість і чарівність.
Гламурний означає ще й коштовний. Неможливо виглядати гламурно в дешевих речах. Справжній
гламурний образ будується поступово. Іншими словами, матеріальними складовими гламурного образу є: стильна зачіска, дизайнерська сумочка та високі підбори, і все це з легким нальотом ретро.
Наприклад, маленька чорна сукня або солом’яний капелюшок з квітами. А взагалі, основний принцип
гламурності – краще менше, проте більш коштовне" [28].
Інше електронне джерело тлумачить гламур як "напрям, що виник в кінці 90-х років ХХ століття та нагадує образи кінозірок 30-х років, повернув в моду розкіш натурального хутра та пір’я, матеріалів з блискучими поверхнями (атлас, парча, ламе, металізовані плівки та шкіра" [27].
У "Економічному словнику Н. Фокіна" відмічається, що слово "гламур" було запозичене із західноєвропейських мов як оцінне поняття. Дане видання пропонує нам два основних тлумачення
гламуру. Перше – "показне споживання – споживання, мета якого не задоволення фізичних, духовних
або інтелектуальних потреб, а демонстрація успіху, соціальної спроможності, престижу в монетарній
культурі". Другий варіант – тлумачення культури як моди: "Гламур передбачає новизну, показне марнотратство та певну недоречність, що і визначає економічні принципи модного одягу" [25].
Вищезазначене дозволяє нам стверджувати, що електронні джерела значно розширюють денотативну зону лексеми "гламур", та вивести найбільш розповсюдженні тлумачення даного поняття:
1) зовнішня привабливість; 2) розкіш та шик як стиль життя; 3) вид молодіжної субкультури; 4) показне
споживання; 5) мода; 6) глянець; 7) зображення на обкладинках коштовних модних журналів тощо.
Значно ширше та змістовніше тлумачиться "гламур" в публіцистичних та художніх творах.
Наприклад, В. Пелевін зазначає, що "гламур – це маскування, яке потрібне людині для того, щоб підвищити свій соціальний статус в очах тих, хто її оточує. Гламур потрібний для того, щоб оточення
людини вважало, що вона має доступ до нескінченного джерела престижних соціальних благ і, перш
за все, грошей" [18].
В. Пострел, американська дослідниця, також зазначає, що для досягнення справжньої гламурності людина повинна володіти здатністю створювати видимість легкості, здаватися далекою від буденного життя, трохи загадковою і злегка ідеалізованою, але не до ступеню невпізнання [6]. Тобто,
гламурність припускає необхідність мати щось на кшталт особливої соціальної маски, адже гламурність може актуалізуватися лише в соціумі, через порівняння та протиставлення іншим ментальностям.
"Гламур – безідейна ідеологія, яку відрізняє значний вплив на мислення та поведінку все більшої кількості людей і при цьому абсолютна байдужість до цінностей, що залучають людей в суспільство, цивілізацію, історію" [10, 48].
"Український гламур – форма демонстративного неробства. Відбиває будь-який супротив та
освоює всі напрями. Спосіб ситого чванства celebrities. І ще – популяризація обмеженої кількості звивин у такого ж обмеженого контингенту тусовщиків. "Красиве" (відповідно цій "ідеології") – ще не
значить "прекрасне". І розкішний стиль життя, який нав’язується – в трагічно бідній країні... це... удосконалена форма "імморалізму" [5].
Досить часто гламур безпосередньо пов’язують з консюмеризмом. С. Дацюк визначає гламур як
"надлишкову привабливість форми товару чи послуги, що спрямована на демонстративне споживання та
має такі градації своїх якостей, які не пов’язані з функціональними властивостями товару чи послуги [8].
"Гламур – це те, що можна продати, упакувавши досить красиво та зробивши національною
мрією" (О. Робскі, інтерв’ю радіостанції "Ехо Москви", 5 квітня 2007 року).
О. Савєльєва представляє гламур як ігрову практику, творення ілюзії про себе через демонстративне споживання особливого типу благ – брендових товарів та послуг індустрії розкоші (або їх
симуляція)". Згідно з М. Усковим, "гламур – це ідеологія правлячого класу", а за А. Ашкєровим,
"гламур – державна естетика".
Досить часто слово "гламур/гламурний" використовують як збірну характеристику celebrities
та "золотої" або "мажорної" молоді: синів та дочок олігархів, нащадків зірок шоу-бізнесу, починаючих "кишенькових" музичних зірок тощо (А. Куликов, Ю. Рибачук, Б. Столярчук та ін.). Інші автори
характеризують гламур як кітч, вульгарність і міщанство (Т. Гундорова, Г. Сєргєєв, Т. Камінська,
Т. Шмєльова та інші). Термін "гламур" починають використовувати в різноманітних галузях людської діяльності: мистецтві, політиці, економіці тощо.
Паралельно, в українській та російській культурі з’являється тенденція тлумачення гламуру
як соціального, культурного та економічного феномену, для якого притаманні як позитивні, так і негативні ознаки (Ю. Вєтошкіна, Л. Кривега, Н. Платонова, Д. Руднєва, О. Русакова, О. Філоненко та ін).
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Отже, можна стверджувати, що архітектоніка концепту "гламур" як трьохкомпонентної структури
передбачає різну ступінь реалізації його ознак (поняття, образу та оцінки) в різних типах дискурсу – науковому, художньому та побутовому. При цьому кожний наступний тип комунікації розширює асоціативне та семіотичне наповнення концепту.
Так, для реального (побутового) мовного використання лексеми "гламур" в українській мові
характерні такі ознаки, як: глянець, блиск; красива зовнішність, шарм, привабливість, чарівність;
шик, розкіш; мода, стиль; яскравий, ефектний. Відзначимо поряд з позитивними наявність і негативних семантичних ознак: несправжній, ілюзорний, оманливий, химерний, зарозумілий, пафосний, неприродній, кітчевий, несмак. Причому негативні ознаки переважають.
В публіцистичному та художньому дискурсах гламур тлумачиться як: безідейна ідеологія
(Д. Іванов, Г. Сєргєєв); явище консюмеризму (С. Дацюк, О. Робскі та ін.); маскування, омана, що направлені на підвищення свого соціального статусу "в очах оточення" (В. Пелевін, В. Пострел та ін.);
особливий стандарт життя, повсякденна практика демонстративної розкоші (А. Горбачов, О. Савєльєва,
та ін.); форма демонстративного неробства (О. Вергеліс).
Науковий дискурс дозволяє аналізувати гламур як соціокультурний, історико-культурний та
економічний феномен (Ю. Вєтошкіна, Л. Кривега, Н. Платонова, Д. Руднєва, О. Русакова, О. Філоненко та ін).
Можна констатувати, що в різноманітних дискурсах концепт "гламур" розглядається у досить
широкому спектрі значень: від стилю в одязі – до нової ідеології суспільства. В процесі даного дослідження вдалося виділити основні контексти використання терміну "гламур".
Гламур як:
• соціокультурний феномен;
• історико-культурне явище;
• нова філософія, етика, культура тощо;
• ідеологія;
• державна естетика;
• актуальне мистецтво;
• стиль моди;
• явище консюмеризму;
• конотація високого статусу, багатства, успіху та популярності;
• збірна характеристика celebrities;
• "красиве життя";
• омана, ілюзія (культ блискучої обгортки, барвистої оболонки, яка не передбачає гідного
змісту);
• кітч (вульгарність, міщанство, буржуазність);
• форма демонстративного неробства.
Різнотипність вербалізації досліджуваного феномену пояснюється його психологічною, в цілому соціокультурною релевантністю для людини, а вираження змісту концепту визначається середовищем його побутування – культурним і часовим простором, який постійно трансформується.
Отже, сучасний зміст терміну "гламур" досить сильно відрізняється від його початкового значення та мігрує в іншу смислову галузь. В сучасній англійській мові зазначений термін використовується як
визначення зовнішньої привабливості, "стильності", зовнішньої красивості з відтінком фальші. В українській мові поки ще не відбулося чіткої фіксації смислового поля даної дефініції на рівні словарної статті в
лексикографічному словнику. В сучасних дослідженнях демонструється високий рівень синонімічного
різноманіття, яке притаманне даному терміну, що характерно для етапу становлення смислових значень в
українській мові. Смислова багатозначність характерна і для висловлювань сучасних науковців при обговоренні питання про формальне визначення гламуру. Як вже зазначалося, в сучасних дослідженнях гламур тлумачиться як досить широке та багатозначне поняття, що має велику кількість репрезентацій
(соціокультурний феномен, демонстративне споживання, ідеологія, мода, стиль та ін.), але, як правило,
увага акцентується на зовнішніх ознаках гламуру, без пояснення його відмінних особливостей.
З одного боку, різноманіття тлумачень терміну, без сумніву, є яскравою демонстрацією значного потенціалу даної лексеми ("гламур") для подальшої словотворчості. З іншого – зазначену ситуацію можна пояснити тим, що асоціативне поле концепту "гламур" в українській культурі значно
розширилось (порівняно з англійським прототипом glamour), і за допомогою даного терміну прагнуть
позначити новий соціокультурний феномен, новий умонастрій та спосіб життя, субкультуру, тощо.
Проведене дослідження дозволяє нам класифікувати концепт "гламур" як епіномний концепт.
Адже смислові утворення в індивідуальній та колективній свідомості носіїв певної лінгвокультури
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неоднорідні та схильні до різноманітних трансформацій. Ґрунтуючись на протиставленні найближчого та найбільш дальнього значення слова (за О. Потебнею) та виділенні актуального, додаткового та
етимологічного прошарків концепту (за Ю. Степановим), виділяють особливий тип смислових утворень – епіномні концепти, або епіноми, смисли з редукованим предметним та гіпертрофованим емоційно-оціночним змістом [12, 93]. Для даних концептів взагалі, та концепту "гламур", зокрема,
характерна різка зміна смислів в різних типах дискурсу (науковому, повсякденному та художньому).
Епіномні концепти досить часто несуть різне змістове наповнення в свідомості представників різних
соціальних груп, відрізняються високою дифузністю.
Від типу дискурсу та типу комунікативної ситуації залежить точність визначення світу. Епіномна
комунікативна практика є генетично вихідною для людей, при цьому ті знаки, якими вона наділяється, ще
не можна в повній мірі назвати другою знаковою системою. М. Бахтін вважає, що рівень комунікативної
компетенції дорослої людини визначається кількістю жанрів мови, якими володіє носій культури. Зрозуміло, що людині досить складно на високому комунікативному рівні оволодіти всіма мовними жанрами,
але існує певний мінімум, володіння яким необхідно для того, щоб бути членом соціуму. Якісне зрушення відбувається при переході від епіномів до органомів, до тих концептів, які мають фіксований зміст.
В даному контексті потрібно відмітити, що для комунікативної практики важливо протиставити два типа знання – глибоке та орієнтовне2. Тобто, людина диференціює світ за значними для її
практичної діяльності галузями. Зона орієнтованого знання значно ширше, ніж зона глибокого знання, адже глибоке знання "перетікає у віру" та стає основою особистості, тоді як орієнтовне знання по
своїй природі повинно бути рухливим та схильним до постійних змін [14].
У побутовому спілкуванні епіноми виконують функцію інтимізаторів, різко скорочуючи дистанцію між комунікантами, з одного боку, і протиставляючи своїх та чужих, з іншого. По своїй емоційній значущості епіноми в чомусь наближуються до архетипів, але кількість архетипічних
концептів досить обмежена [12], тоді як епіноми є досить численними.
Потрібно відмітити, що клас епіномів є неоднорідним. Сюди можна віднести як смислові
утворення, для яких характерна гіпертрофована емоційно-оціночна складова та редукований предметнообразний зміст, так і концепти приблизної орієнтації, мовною формою яких є агноніми (за В. Морковкіним), тобто слова, значення яких для носіїв мови є невідомими або малозрозумілими.
Тобто, класифікуючи концепт "гламур" як епіномний концепт, ми акцентуємо наступні моменти:
1) дані концепти взагалі, та концепт "гламур" зокрема, обумовлені певними комунікативними умовами –
певним типом дискурсу; 2) їх зміст зводиться до самопозиціювання, емоційної оцінки та розмитому визначенню фрагмента дійсності; 3) необхідне пояснення феномену епіномної гіпертрофії в сучасній масовій культурі. Таку епіномію можна вважати однією з характеристик сучасної масової свідомості, що
системно пов’язане з такими властивостями, як девербалізація, збільшення спонтанних реакцій в різних
типах спілкування, візуалізація інформації, зростання ігрової компоненти в комунікації, тощо.
Огляд словарних та речових матеріалів в сукупності дозволяє нам зробити висновок, що в
українській мові формується концепт "гламур", який на сьогоднішній день має три найбільш розповсюджених, проте досить різноманітних наповнення. Перші два варіанти семантичного наповнення
демонструють нам амбівалентний абстрактно-оціночний концепт "гламур" з повністю протилежними
наповненнями: 1) зовнішня краса, сексапільність, розкіш, успіх, багатство, мода та ін.; 2) кітч, епатаж, вульгарність, підробка та ін.3 Враховуючи особливості естетичної та етичної оцінок в українській культурі, можна зрозуміти таке неоднозначне відношення до концепту, адже українське
світовідчуття є бінарним по відношенню до протиставлення зовнішнього та внутрішнього. Паралельно в
українській та російській культурі з’являється третя тенденція тлумачення гламуру як соціального та
культурного феномену, для якого притаманні як позитивні, так і негативні ознаки (Ю. Вєтошкіна, Л. Кривега, Н. Платонова, Д. Руднєва, О. Філоненко та ін).
У науковій літературі, яка присвячена гламуру, відсутнє чітке визначення даного терміну. Можна
стверджувати, що предметна галузь використання дефініції "гламур" поки ще чітко не визначена та знаходиться в процесі становлення, а в українській мові концепт гламур" набуває більш широкого значення
ніж в мові-джерелі. Український концепт "гламур" значно розширив межі денотативної зони. З’явились
нові значення, такі як: соціокультурний феномен, історико-культурне явище, нова філософія, ідеологія,
державна естетика, явище консюмеризму, кітч, форма демонстративного неробства, тощо.
Отже, в українську культуру був запозичений не просто термін або лексема "гламур", а концепт,
який покриває в українській мові значно більшу частину семантичного простору, ніж його іноземний
прототип "glamour". Даний концепт "приживається" на теренах культури України настільки активно, тому
що заповнює давно призначену йому нішу і становить для України певну етнокультурну значущість.
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Примітки:

1

Цьому є досить об’єктивне пояснення. Для розповсюдження англомовних слів в Європі характерна
динаміка, яку можна прослідкувати на прикладі взаємодії англійської мови з французькою. У французькому
загальномовному словнику міститься близько 2,5 тисячі англійських (та англо-американських) запозичень, більша частина яких – це науково-технічна термінологія з греко-латинськими словами. Термінологія, яка відноситься до побутової, ділової та культурної сфер, складає порівняно невелику долю.
Французька мова виступила як реципієнтом, так і ретранслятором багатьох слів, що пов’язані з реаліями культури та стали інтернаціоналізмами (наприклад, electricite (електрика, засвідчено в 1720 р.), clown (клоун, 1823), dollar (1730), tourist (турист, 1803), sport (1828) та інші). Через англійську мову прийшли у
французьку екзотичні слова: tabou (табу, 1822), mustang (мустанг, 1840) та інші. Деякі з інтернаціоналізмів прийшли і в російську, і в українську мову майже одночасно з їх появою у французькій мові, інші ж з’явились із
запізненням, інколи досить значним; наприклад, слово impeachment (імпічмент, парламентська процедура вираження недовіри) використовувалось французами вже з 1778 року, а слово leader (лідер) з 1829. Кінець ХХ –
початок ХХІ століття приносить нову серію запозичень з ділової сфери та сфери розваг: dealer (дилер), audit
(аудит), broker (брокер), aerobic (аеробіка), bodybuilding (боді-білдінг), sex-symbol, sex-shop та інші [14].
2
В культурології, епістемології та психології існує класифікація знання, яка зводиться до шести основних груп: до першої групи відносять тематичне знання; до другої – теоретичне, практичне та духовнопрактичне знання (І. Касавін); третя та четверта групи, відповідно, репрезентують предметне і процедурне
знання ("що" і "як") та явне і приховане для самого суб’єкта знання (М. Поланьї); до п’ятої та шостої групи відносять екзотеричне і езотеричне знання (знання для всіх або для обраних) та глибоке і орієнтоване знання ("що
це" або "до чого це відноситься") [12].
3
Це незакінчений набір компонентів денотативного поля, існує потенціальна можливість заповнення
додатковими змістовними смислами.
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Спроби аналізу культурної ситуації в Україні в контексті глобальної соціокультурної та політичної динаміки вже мали місце як у вітчизняній, так і у зарубіжній науці. Змістова контроверсійність
культурних змін є одним з чинників суперечливої ідентифікації населення країни і вимагає переосмислення ролі культурної політики в контексті глобалізаційних трансформацій. Деякі аспекти цієї теми
ми вже висвітлювали у попередніх працях [6; 7; 8]. На наш погляд, однією з поки що недооцінених
науковцями проблем залишається міжнародне самовизначення країни та конструювання її образу як
чинника національної консолідації. Здебільшого ці питання є предметом досліджень фахівців з комунікаційних стратегій (Д. Богуш, С. Гайдай) або геополітичного моделювання (С. Дацюк, К. Матвієнко). Брак аналізу культурологічних складових формування іміджу України не дозволяє в повній мірі
з’ясувати ступінь відповідності національного проекту викликам сучасності.
Щоб уникнути дискусії про політичний підтекст поняття "культура" маємо звернутися до тих
його визначень, які зафіксовані в міжнародних документах. Так, у Декларації, прийнятій в 1982 р. на
Всесвітній конференції щодо політики у сфері культури в Мехіко зазначається, що "у найширшому
розумінні культура може розглядатися як сукупність яскраво виражених рис, духовних і матеріальних, інтелектуальних і емоційних, які характеризують суспільство або соціальну групу. Культура
охоплює, крім мистецтва й літератури, спосіб життя, основні права людини, системи цінностей, традиції та віри; культура – це здатність людини мислити, аналізувати себе і своє оточення" [5]. Отже, за
змістом та метою культурна політика може вважатися одним із способів забезпечення самобутності
суспільства. Попри інтеграційні процеси, жодна з європейських держав не прагне поступатися власною культурною компетенцією і не виступає з ініціативою спільного законодавства стосовно регулювання духовного розвитку. Культура розглядається як сфера протекціонізму з боку національних
урядів і, очевидно, є тим бар’єром, подолати який за схемою врегулювання міжнародних економічних або політичних питань навряд чи можливо. Реалізація загальноприйнятої стратегії збереження
культурного розмаїття передбачає лише налагодження міждержавної координації діяльності в цій
сфері. Успішність такого роду проектів, так само, як і характер політизації культурних питань, багато
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у чому залежить від тієї системи цінностей, яка домінує у певному суспільстві, а також його політичних традицій та стратегічних цивілізаційних орієнтирів.
Статус "сусіда" Європейського союзу передбачає можливість застосування щодо України відповідних критеріїв розвитку. Наближення до європейських стандартів передбачає не тільки ревізію
юридичних норм та технологічну модернізацію, а в першу чергу – усвідомлення та реалізацію національно-культурних пріоритетів. Оскільки ідеться не лише про декларації євроатлантичного майбутнього з боку українських політиків, а й досягнення консенсусу в суспільстві щодо більш широкої
системи культурних орієнтирів, маємо звернутися до тих культурних практик, які відображають та
формують суспільні очікування. Варто мати на увазі, що сприйняття країн та народів відбувається не
лише у зв’язку з їх політичним життям, або за показниками розвитку їх економік, а й на рівні туристичних вражень, особистих контактів людей, матеріалів засобів масової інформації тощо. Тому образ
країни, попри невизначеність цієї категорії, є реальною складовою міжкультурних взаємин та міжнародної конкуренції. У зв’язку з цим доцільно було б застосування більш адекватного культурній проблематиці поняття "геокультура", яке було введено в науковий обіг І. Валлерстайном і належить до числа
категорій, що відображають розвиток західної неомарксистської традиції соціальних досліджень.
Геокультура використовується вченим в контексті його світ-системної концепції, в якості формули організації світового культурного простору у відповідності до певної цивілізаційної ієрархії,
яка складається з ядра; периферії, напівпериферії. У цьому контексті під "культурою" І. Валлерстайн
має на увазі "систему цінностей та основних правил, які, свідомо й несвідомо, управляють заохоченнями і покараннями в суспільстві і створюють систему ілюзій, які мають переконувати членів суспільства в його легітимності" [2, 189]. Культура доволі тісно пов’язана з ідеологією, як довгостроковою
програмою мобілізації людей. Утвердження лібералізму на думку дослідника супроводжувалося формуванням відповідної системи цінностей та світоглядних настанов, що сформували нову геокультуру. Поняття "геокультура" за Валлерстайном є синонімом культурного імперіалізму: це спосіб тиску
індустріального Центру капіталістичної світ-системи на її аграрну периферію. Цей тиск, здійснюється, зокрема, шляхом впровадження в глобальному масштабі ідеї модернізації (національного розвитку), яка є елементом легітимації світового глобального порядку в теоретичному просторі лібералізму.
Згідно з переконаннями теоретика, лібералізм не усуває дискримінації і нерівності, що відображається в існуючому світовому культурному ландшафті, де є свої лідери та аутсайдери. Таким чином, геокультура може бути інтерпретована в контексті неоколоніалізму, як збереження культурного впливу
колишніх метрополій на їх колишні колонії. Втім І. Валлерстайн зазначає рухливість геокультури як
форми геополітичного проектування, оскільки світ-система не є наперед заданою в своїй динаміці, а
ідеї розвитку реалізуються як державні проекти. Як це часто буває з ідеями, які отримали підтримку
серед науковців, геокультура отримала подальшу теоретичну розробку як в працях політологів, так і
в середовищі географів. Зокрема серед останніх геокультурне моделювання сприймається як результат розвитку та систематизації географічних образів територій. З точки зору культурології важливим
є те, що цим поняттям передбачається образно-символічна репрезентація ціннісних характеристик
суспільства в процесі його міжнародного самовизначення.
Геокультурний вибір – це вибір еліт, спрямований на утвердження колективної ідентичності
суспільства. Пошук ідентичностей, їх втрата, зміна, набуття нових – все це передбачається концепцією глобалізації, як стимулюванням порівняльних форматів презентації соціальних, культурних, економічних, політичних змістів. Глобальний світ моделюється з фрагментів, тож передбачає наявність
правил, обмежень, кордонів. Складна гра культурних змістів та інтелектуальних практик в контексті
макро- та мікроперетворень сучасності не дозволяють ствердно говорити про остаточність та "правдивість" будь-якої ідентичності, але сам процес виявляється не тільки психологічно, а й політично
затребуваним. Ідентифікація є не альтернативою соціально-політичним процесам, а лише іншим способом вирішення фундаментальних проблем влади. Якщо на рівні особистості встановлення її "тожсамості" передбачає не лише відчуття самостійності, а й приналежності до певного соціального кола,
то на рівні колективних ідентичностей – це ще й намагання утвердитися серед колективних "інших",
змусивши їх до визнання значимості "свого". Тобто ідеться не стільки про легітимацію колективного
вибору суспільства, скільки – про політику ідентичності. І в тому, і в іншому випадку ми маємо на
увазі створення певного символічного простору або принаймні його дискурсивного та образного еквіваленту. Перманентність процесу зміни ідентичностей робить символ (образ, знак, ідею) стабільною його складовою. Неминучість ротації елементів символічного (культурного) порядку актуалізує
не тільки проблему вибору, а й його контексту та мотиву.
Дослідники неодноразово вказували на складність застосування загальноприйнятих схем щодо пострадянських країн: надто неоднозначно вони виглядають у вимірах звичних для європейських
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інтелектуалів стандартах. здебільшого це стосується країн, які подібно Україні знаходяться в пошуку
цивілізаційних орієнтирів. Міжнародне положення сучасної української держави, якщо не вдаватися
в деталі політико-правових норм, визначається позицією "спостерігача". Країна наче в "ступорі"
впродовж двох десятиліть не може продемонструвати не те, що рух в обраному напрямі, а й вказати
сам напрям. Ідеться про досить незрозумілі формули "багатовекторності", "позаблоковості", "неприєднання", які не будучи категоріями міжнародної політики виконують роль внутрішньополітичного
сленгу. В практиці міжнародних відносин важливішою за декларації є репутація країни, яка не стільки
цілеспрямовано формується зусиллями фахівців з масових комунікацій, скільки складається спонтанно
в поточній практиці взаємодії держави та громадянського суспільства, а також на рівні міждержавних
взаємин. Питання іміджу не є технологічним, як його іноді намагаються пояснити коментатори. Недостатньо забезпечити певну кількість інформаційного продукту, аби зафіксувати свою присутність в світових інформаційних мережах. Набагато важливішими є результати інформаційного впливу.
Баланс інформаційних приводів згадування про існування України в світі в останні два десятиліття був здебільшого негативним. За даними моніторингу іміджу України в дванадцяти країнах
світу протягом 2000–2010 рр., здійсненого кампанією "Bohush Communications" наша країна характеризується європейцями наступним чином: 1) маловпливова і маловідома європейська держава, що
знаходиться в пошуках свого місця в світі; 2) кризова країна, політично нестабільна, з неефективною
владою; 3) імідж переважно негативний для бізнесу, високі інвестиційні ризики; 4) корупція у всіх
органах влади; 5) країна поразки Помаранчевої революції; 6) Чорнобиль (небезпечна країна); 7) відомі українці: Кличко, Шевченко, Ющенко, Тимошенко; 8) проблеми з Росією, в т.ч. з транспортуванням газу, під впливом Росії; 9) красиві жінки, дешеві повії [4]. В цьому огляді відображені перш за
все уявлення, які складаються під впливом і з позицій бізнесу та політики. Однак узагальнюючи найбільш стійкі асоціації, які викликає українська держава за кордоном, можна було б сказати, що домінуючими є відчуття безпорадності та непередбачуваності, що межує з катастрофізмом (аварії,
революції). Це – образ слаборозвиненої країни з чималими політичними внутрішніми проблемами, з
низькою правовою культурою, невиразністю еліт, низькими стандартами життя, з домінуванням архаїчних соціальних стереотипів. Це країна, де дуже мало значать звичні для європейців цінності, де при
певному економічному потенціалі невирішеними залишаються проблеми бідності, "соціальних" хвороб, як наприклад СНІД та туберкульоз. Це країна – постачальник незаконних мігрантів та одна з лідерів у торгівлі людьми. Наявність яскравих брендів, як, наприклад "Кличко", "Шевченко",
"Антонов", та інших, не надто змінює існуючий скепсис європейців. Підтвердженням тому є динаміка міжнародних рейтингів: у щорічному рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна
впродовж минулого 2010 р. впала на 42 позиції. У рейтингу американської неурядової організації
"Freedom House" місце України впродовж останніх десятиліть увесь час балансує на межі "частково
вільних країн". Правозахисна організація Human Rights Watch відзначає зростання тиску на ЗМІ й
недоліки міграційної політики в Україні. Країна посідає 5 місце в світі серед країн з найбільшою кількістю емігрантів. За даними на 2010 рік, за кордоном знаходиться 6,6 млн. українців (майже 15 %
від загальної кількості нинішнього населення країни). За даними агенції Maplecroft Україна погіршила впродовж минулого року показник "політичні ризики" (Political Risk Index) до – "високі ризики".
Україну також визнали однією з найбідніших країн Європи (рейтинг Global Wealth 2010 швейцарського банку Credit Suisse) [4]. Проте результати спеціалізованих досліджень соціальних та культурних
трансформацій циркулюють здебільшого в професійному середовищі і не завжди збігаються з тими
відчуттями та реакціями, які формують обивательські стереотипи – набагато більш дієві в практиці
міжкультурних взаємодій.
В цьому сенсі цікавими можуть бути складені в 2009 р. англійським дизайнером болгарського
походження Янко Цвєтковим "мапи стереотипів" [9]. Як пояснює сам художник, поштовхом для їх
створення послужили події 2009 р., пов’язані з енергетичною кризою в Європі через "газову війну"
між Україною та Росією. Проект, який виник, як жарт, став надзвичайно популярним в мережі Інтернет. Загалом ці мапи дають можливість скласти уявлення про те, як сприймаються країни світу сусідніми народами або населенням інших країн. Отже, на основі аналізу мап, в яких представлена Європа
очима європейців та американців, можна зробити деякі висновки щодо стереотипів, пов’язаних з
Україною. Зокрема в "очах" мешканців ЄС вона виглядає "газовим злодієм", для американців – це
комуністична країна, для британців – це невідома країна, для німців – територія газового транзиту,
для французів – це і є частина Росії, в італійців Україна викликає асоціації з "дівчатами з косою на
голові", для болгар – це "прабатьківщина", для росіян – південна окраїна Росії, для поляків – це їх колишні колонії. Зрозуміло, що подібні схеми не є сталими і в даному випадку демонструють чималу
залежність від контексту ситуації, яка і надала поштовх до їх створення. Важливим є інше: візуаліза89

Культурологія

Кравченко О. В.

ція цих ментальних шаблонів незалежно від ступеню їх суб’єктивності робить їх не тільки інформаційним джерелом, а й однією зі складових моделювання міжкультурних стереотипів.
Отже, для європейців Україна є маловідомою або зовсім невідомою територією. Обивательський інтерес в країнах, які не мають спільних кордонів з Україною, очевидно, виникає спорадично,
здебільшого під впливом засобів масової інформації і як правило на тлі негативних емоцій,
пов’язаних з переживаннями побутових незручностей, до виникнення яких, начебто, причетна Україна. Для європейців та американців дієвими залишаються стереотипи часів "холодної війни". Звідси –
сприйняття України невіддільно від Росії та ідеї комунізму. Хоча ці стереотипи в деяких країнах ЄС,
як видно, доповнюються сучасними враженнями від економічних мігрантів з України. Для інших,
головним чином слов’янських народів Європи, значимими є "шкільні" історичні образи. При цьому
вони корегуються у відповідності до ідеологічної кон’юнктури, особливо у сусідів – поляків та росіян, для яких Україна є "своєю" територією, що опинилася поза їх державними кордонами. Загалом, як
це підтверджується і більш системними дослідженнями, проблеми взаємного сприйняття народів,
рівень емоційної контрастності їх типових рис залежить від відстані між ними. В даному випадку коливання між позитивними та негативними конотаціями образу України є набагато більшими в Росії
та Польщі, ніж в Західній Європі та Америці.
Впродовж минулих десятиліть держава не так часто виступала в ролі конструктора власної
ідентичності, якщо не мати на увазі створення всіляких програм та концепцій формування позитивного образу, які загалом виявляються не більш ефективними, ніж діяльність державних структур в
інших проблемних сферах, наприклад в соціальній або освітній. Ідеться про відповідальне та осмислене стимулювання здійснення проектів, в успішності яких можна було б переконатися не з офіційний звітів міністерських чиновників, а безпосередньо оцінивши їх прогнозовані результати. Загалом,
не можна сказати, що державний менеджмент цією проблемою не переймався. Так, наприклад, впродовж останніх років у впливових західних ЗМІ і за допомогою провідних європейських агенцій було
проведено декілька інформаційних кампаній, покликаних сприяти покращенню міжнародному іміджу
країни. Проте не можна підтвердити обґрунтованість сподівань на очікуваний позитивний результат.
Аналітики відзначають наявність зусиль держави в цьому напрямку, але скептично ставляться до їх
наслідків саме у зв’язку з суперечливістю інформації, яка закладена в комунікаційних меседжах та
тієї, яка виникає в репортажах та новинах стосовно поточного політичного та економічного життя
країни. З іншого боку, спроби представити країну в кращому вигляді, ніж вона є, викликають неоднозначну реакцію в середині суспільства, причому не тільки у тих, хто критично налаштований до правлячої політичної сили. Образи, які пропонуються в якості візитки країни надають широкий простір для
їх тлумачень. Це стосується, наприклад, головних елементів ініційованої МІС України кампанії з позиціонування країни за кордоном, покликаної зокрема "пробудити живий інтерес до своєї держави у самих українців та відкрити Україну для світу – в іншому світлі, ніж це було досі. Не вдаючись до аналізу
специфічних професійних особливостей запропонованої інформаційної стратегії, маємо привернути
увагу на ті її елементи, які стосуються ментальних та культурних аспектів ідентифікації українців.
За задумом дизайнерів персонажі – символи бренду Україна: "Спритко" та "Гарнюня", – мали
б бути альтернативою "п’яним козакам та грудастим козачкам" (очевидно маються на увазі гротескні
образи, які втілені в сувенірних композиціях, розрахованих на іноземців). Цікавими є результати опитування, проведеного розробниками проекту в п’яти країнах Європи (Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії та Італії) з метою з’ясування позитивних та негативних аспектів сприйняття нашої
держави. Попри зауваження соціологів щодо коректності методики дослідження, все ж воно дає певні
орієнтири не тільки для фахівців з масових комунікацій. Загалом, його результати не є неочікуваними: більшість (64 % опитаних) ніколи не цікавились нашою державою, 22 % – поверхово знайомі, і
лише 14 % добре поінформовані про Україну [1]. Зрозумілі й проблеми з визначенням характерних
рис населення країни та баченням її перспектив. Все ж, враховуючи найбільш згадувані з числа запропонованих респондентам варіантів відповідей, можна скласти загальний образ українців в очах
європейців: це – гостинні, працьовиті, сповнені гідності та дисципліновані люди. В той же час, на думку іноземців, вони не є толерантними, позбавлені креативності та ненадійні. Асоціативно Україна
сприймається не стільки як європейська, скільки як аграрна та релігійна, тобто периферійна та слаборозвинена країна. Тому потенційний інтерес представляють культурно-історичні пам’ятки, сільський
туризм, природні заповідники та фестивалі, – доволі стандартний набір туристичних очікувань. Інформація, якою володіють респонденти, в основному стосується минулого: традицій та історичної спадщини. Не дивно, що візуальні стереотипи, з якими пов’язується образ країни в іноземців, є не
сучасне мистецтво, а писанки та петриківський розпис, – сувенірний асортимент; а в числі найвідоміших українців загадуються в першу чергу А. Шевченко та брати Кличко. Одним словом, висновок
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про інформаційну "закритість" країни, що спричиняє формування її викривленого образу виглядає
цілком обґрунтованим.
Автори брендінгового проекту вирішили, що найбільш характерною рисою українців і водночас запорукою її майбутнього є відкритість, що і стало основою формулювання не тільки слогану, а й
своєрідної мапи цінностей, яка була візуалізована в проекті у вигляді дерева. В цій схемі відкритість є
тим ґрунтом, на якому формуються базові "цінності": духовність, сім’я, земля, життя, традиція. На
думку авторів вони мають прояв в: культурі, мові, народовладді, свободі, повазі, державі, безпеці,
довірі, нації, майбутньому, – як головних домінантах образу України в світі. Не заперечуючи проти
права на таке моделювання, все ж треба вказати на суперечливість, закладену в концепцію. Очевидною є невідповідність ідеології брендінгової стратегії та тих змістів, які начебто адекватно презентують українське суспільство. Зокрема, це стосується внутрішньої конфліктності деяких з названих
позицій, як, наприклад, мови або нації. Соціологічні дослідження також доводять надзвичайно низькі
показники довіри в суспільстві, відсутність громадянської активності як основи демократії та ін. Не
торкаючись суто професійних аспектів дискусії, яка виникла після презентації проекту, все ж маємо
привернути увагу до найбільш гострих моментів суспільної реакції. Приводом для роздратування та
публічної дискусії стали, головним чином, образи персонажів-символів бренду.
Візуально символами є ляльки, виконані в популярному серед частини тинейджерів стилі
японського "аніме", з непропорційно великими головою та очима і маленьким тілом з дуже умовними
ознаками статі, який підкреслюється в першу чергу костюмами. Образ Спритка, як пояснюють його
розробники, "…втілює в собі якості сучасного українського юнака, типового представника прогресивної української молоді. Йому властиві світлий гнучкий розум, висока освіченість, позитивне мислення,
цікавість і відкритість до сприйняття усього нового і прогресивного, соціальна та громадянська активність, ініціативність, лідерство. Гарнюня – уособлення сучасної, веселої, красивої, розумної та харизматичної української дівчини. Гарнюня – яскрава представниця жіночої половини українства. Вона
водночас м’яка і незалежна, сильна і мудра, прекрасно освічена і творчо обдарована" [1]. Тобто створено свого роду ідеальні типи молоді., які мали б акумулювати концептуальні змісти всього проекту.
Якщо спробувати концентровано викласти суть основних зауважень його критиків, то їх можна звести до декількох тез. По-перше, очевидною є антропологічна невідповідність персонажів типовим рисам зовнішності українців; по-друге, анімаційна стилістика, в якій вони виконані, не відповідає
українським традиціям, на які так часто посилаються розробники; по-третє декоративна "етнізація",
гранична з "шароварщиною" та кітчем в одязі та зачісках; по-четверте, негативний підтекст імен,
який виникає, якщо спробувати їх якимось чином перекласти на іншу мову. На думку громадськості
іграшкові образи "експлуатують типово колоніальні стереотипи, ігнорують низку важливих національних ознак і є попросту образливими для національної гідності українців, як чоловіків, так і жінок",
підкреслюючи декоративність українських реалій [3]. Наче ілюстрацією до цих висновків є також
створений в рамках стратегії "Україна як відкрита держава" логотип бренду "Ukraine" з етнічними
мотивами і слоганом "Ukraine. Moving in the fast lane" ("Україна. Рухаючись швидкісною смугою").
Цікаво, що візуалізацією салогану мав би стати "летючий чоловік", який покликаний символізувати
швидкість руху, хоча скептики відразу ж оцінили це як "падіння".
Сама по собі дискусія вже виявила ті смислові домінанти можливого геокультурного образу
країни, які викликають дискусії і стають приводом для ідентифікації або її заперечення. Очевидно,
що створений на замовлення держави бренд не співпадає з соціальними, етнічними, історичними,
психологічними автостереотипами українців. Технічно грамотно виконаний бренд-проект, який формально відповідає міжнародним стандартам, як виявилось, є змістовно невідповідним дійсності. Якщо розглядати цю ситуацію ширше, то можна зробити певні висновки і стосовно стану політичної
культури, оскільки брендінг країни може здійснюватися за умови відповідальності політикуму та наявності того рівня соціально-психологічної солідарності населення, який не залежить від результатів
виборів. Поки що відмінність між державною та громадською оцінками проекту культурного образу
країни лише підкреслює відсутність національної єдності та відповідного символьного ряду, необхідного для ментальної мобілізації суспільства і переконливого геокультурного моделювання його характерних рис.
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ПРИРОДА В КОНТЕКСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ
МОНАСТИРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Православна монастирська культура орієнтована на гармонічну взаємодію з навколишнім
світом. Шлях цієї гармонізації лежить через особисте духовне вдосконалення, обоження ченця, що,
завдяки наявності моральної відповідальності й зв’язку людини й природи, проектується на всесвіт.
Ключові слова: монастирська культура, природа, православ’я, моральна досконалість, концепція природи.
Orthodox monastery culture focused on harmonious interaction with the outside world. The way of
this harmonization is through personal spiritual perfection of the monk. Due the presence of moral
responsibility and moral relation among the man and nature, this spiritual perfection projected into the
entire universe.
Keywords: monastery culture, nature, orthodoxy, moral perfection, the concept of nature.
Сприйняття природи й уявлення про місце в ній людини є важливою характеристикою будьякої культури. У ситуації сучасних екологічних проблем, породжених індустріальною цивілізацією,
становить інтерес вивчення відношення до природи в інших культурах і світоглядних системах, які
орієнтовані або зуміли досягти гармонійної взаємодії з нею. Однією з таких найбільш близьких українській традиції є православна монастирська культура, де взаємозв’язок із природою відчувається
досить тісно. Наприклад, неодноразово мандрівниками й дослідниками відзначалася дивна єдність
монастирських ансамблів із ландшафтом.
Разом з тим, якщо відношення до природи в православ’ї розглядалося в патристичній літературі (Василь Великий "Бесіди на Шестоднев", Максим Сповідник), добутках дореволюційних духовних письменників і богословів (Ігнатій Брянчанінов, П. Левітов, А. Бронзов) і сучасних дослідників
(Н. Тарабукін, В. Кутковий), то досвід вирішення даного питання в традиції монастирської культури не
одержав достатнього наукового висвітлення. Через недостатність вивченості феномена монастирської
культури розгляд її концепції природи може послужити одним із засобів розкриття її особливостей.
Таким чином, метою даної статті є вивчення концепції природи й взаємодії з нею людини в
православній монастирській культурі.
Дане питання може бути розглянуте у наступних аспектах:
• проблема цінності природи в Православ’ї як базі монастирської культури;
• наявність особливостей статуту й монастирських традицій, обумовлених природними факторами;
© Смоліна О. О., 2011
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• роль природи у формуванні образа православного монастиря.
У православному християнському вченні підкреслюється панівне положення людини стосовно природи: "За вченням Слова Божого, людина є вінцем божественного творіння, паном і володарем
всієї тварі (Буття I, 28, 26). Остання уявляється викликаною до буття заради людини. Вся природа
земна, що ми її бачимо, призначена на служіння людині; вона – наче житло, де розпорядником і хазяїном є людина... Обставиною, що піднімає людину над всією зовнішньою природою, слугує склад її
єства. Вона одна тільки на землі створена за образом Божиїм (Буття I, 27)" (тут і далі переклад наш, –
О.С.) [1, 115]. Ту ж думку поетично підкреслює Ігнатій Брянчанінов: "Людина! Зрозумій твоє достоїнство. Поглянь на луги й ниви, на великі ріки, на безмежні моря, на високі гори, на розкішні дерева,
на всіх звірів і худобу земну, на всіх звірів і риб, що мандрують у просторах води, глянь на зірки, на
місяць, на сонце, на піднебесся – це все для тебе, усе призначено тобі в служіння" [3]. Надання Богом
можливості людині дати імена тваринам у відомому біблійному епізоді (Буття I, 19, 20) тлумачиться
богословами як установлення відносин панування-підпорядкування і як співтворчість людини й Бога:
"Створивши тварин, Бог дає людині, своєму найдовершеному створінню, дати їм імена, ніби завершити їхнє створення" [2, 96].
Східне християнство відкидає відому тезу античної філософії про природу як макрокосм: "візантійські богослови сповістили, що людина скоріше є "макрокосм", поміщений в "мікрокосм". "Людина – великий світ у малому" (свт. Григорій Богослов), тобто <...> "макрокосм у мікрокосмі" [7, 24].
Не маючи властивих людині якостей образа Божого, природа разом з тим є довершеним створінням: "За уявленням Біблії природа сама по собі нерозумна, несвідома, невільна й зовсім байдужна
з моральної точки зору. <...> Але не підпадаючи під категорії морального добра й зла, явища природи, згідно з Одкровенням, можуть бути оцінювані з погляду ідей досконалості й недосконалості.
У цьому сенсі світ створений Богом довершеним, наскільки це можливо для обмеженого й тварного
буття" [8, 600].
Визнаючи природу вторинною стосовно людини, Православ’я разом з тим указує на наявність
тісного зв’язку між ними, і не тільки фізичного: "Людина, за вченням святих Отців, займає таке місце
у всесвіті, що тільки через неї увесь речовинний світ здатний сприймати й засвоювати Божественну
благодать" [3]. Саме внаслідок цього зв’язку гріхопадіння людини спричинило перекручування природної досконалості: "Проклята земля за тебе" (Буття 3, 17). За вченням апостола Павла "твар скорилася суєті не добровільно, але з волі того, хто її покорив <...> вся твар сукупно стенає й мучиться
донині" (Рим. 8, 20, 22). Зв’язок між людиною й природою настільки тісний, що й наслідки гріхопадіння, і наступне відродження вони будуть переживати разом. Спираючись на патристичну традицію,
єпископ Іларіон (Алфеєв) пише: "після гріхопадіння, коли Адам став тлінним й смертним, і тварь вже
не хотіла коритися й підкорятися йому, Бог примусив її до цього підпорядкування, зробивши і її, подібно людині, тлінною й смертною, хоча вона не була винувата в гріхопадінні. Але твар повинна бути
відновлена <...> майбутнє відновлення тварі та її звільнення від рабства тлінню визначене – і воно
повинно відбутися через людину <...>" [6, 553].
Цікаву думку з приводу справедливості покарання ні в чому не винної тварі за гріх людини
висловлює богослов XIX століття, викладач Катеринославської семінарії Павло Васильович Левітов.
Він припускає, що не природа перекручена внаслідок гріхопадіння людини, а людина, внаслідок зіпсованості свого єства, не може більше сприймати природну досконалість у всій її повноті: "проклін
землі полягає не в зміні самої її сутності й керуючих нею законів, а в перекручуванні наших точок
зору на неї й нашого відношення до неї" [8, 601]. Відносини між людиною й природою, таким чином,
переходять в область моральності: "Зв’язок між моральним станом людини й відношенням її до видимої природи підтверджується багатьма психологічними фактами. Для праведника світ представляється набагато більше прекрасним і доцільним, ніж для грішника. <...> великі християнські
подвижники, перебуваючи в пустелі без одягу, їжі й питва, відчували високу духовну насолоду й не
почували атмосферних впливів, голоду й спраги. Всі ті елементи природи, які звичайно служать для
людини причиною страждань, для них наче переставали існувати. Вони сприймали світ крізь призму
своєї очищеної організації, а тому для них він у деякій мірі зводився до своєї первісної досконалості.
Не дивно, що вони починали бачити в природі Бога й читати його волю, яку слабко сприймають наші
ушкоджені очі" [8, 601–602].
Будучи найбільш довершеним із всіх створінь, людина несе моральну відповідальність за
природу й світ, доручений їй в керування й залежний від її морального стану. Відповідальність людини перед світом полягає в триєдиному служінні – як царя, як пророка і як священика [8, 603]. Сутність царського служіння П. Левітов розкриває через "культурну роль" людини у всесвітній історії,
через поліпшення природи, але не шляхом технічного прогресу й пошуку особистої вигоди, а шляхом
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роботи на загальнолюдське благо, через художню творчість, "естетичне натхнення природи" і мистецтво [8, 604–607]. "Але головним чином зведення людиною природи до її первісної досконалості може відбуватися через її власне очищення. <...> У людей праведних навіть стареча неміч не віднімає
фізичної привабливості. Все їхнє тіло немов би одухотворяється, втрачає свою земну плотськість
<...>. Так створюється особливий тип святої, старечої краси, що полягає не в пластичності форм, не у
квітучих фарбах, а у відбитті на самім тілі святої, чистої й досконалої душі" [8, 607].
Пророче служіння людини полягає в розвитку вміння прозрівати Бога крізь природу. "Патристична література трактує природу як "друге одкровення". "Друге" воно за силою виразності, тому
що перше одкровення божественної сутності, дане в пророцтвах, а потім у Євангелії, незмірно ясніше
й досконаліше. Максим Сповідник говорить, що Бог відкриває себе людині у двох книгах: одна – світ
природи, інша – Слово Боже. <...> Григорій Богослов називає природу книгою Божою: "Небо, земля,
море, словом – весь цей світ, ця велика й преславна книга Божа, в якій відкривається самою безмовністю Бог, якого сповідують" [18]. Виходячи із цього, мистецтвознавець і філософ Микола Михайлович Тарабукін (1889–1956) і жанр пейзажу розглядає як частину релігійного мистецтва: "Пейзаж –
вид міфотворчості й вид релігійного мистецтва, що трактує природу як живий початок, осяяний божественним світлом. <...> Пейзаж покликаний виконувати велику місію – відновлення занепалої природи й повернення її до Бога" [18]. Споглядання Бога в природі становить зміст катафатичного
богослов’я на противагу апофатичному богослов’ю, що припускає концентрацію на своєму внутрішньому світі, "сходження розуму на серце", де розум з’єднується з Богом. Разом з тим, метод катафатичного богослов’я сполучений з духовною небезпекою, оскільки, як відзначає єпископ Ієрофей
(Влахос), "багато людей, набувши звичку у такий спосіб безпосередньо спостерігати створіння Боже,
захоплюються й починають поклонятися тварі більше, ніж Творцеві й Богу" [5, 143–144]. Визнаючи
цінність природи як "книги Божої", Православ’я, однак, відкидає язичеське поклоніння їй і пантеїстичне її обожнювання. "Подив до створіння" повинний мати насамперед моральне значення й має на
увазі "наслідувати в ньому гідне наслідування й уникати того, що наслідування не варте" [8, 609]. Василь Великий, Ігнатій Брянчанінов і багато інших представників монастирської культури призивають
у кожному природному процесі і явищі бачити символічне моральне наставляння: паростки й гілочки
рослини – обійми любові до ближнього; прагнення рослини вгору – прагнення людини до вершин
духовної досконалості; обкопування – терпіння, відкладення мирських турбот та ін. [8, 610]. Образи
природи часто служать для символічного порівняння й опису чернечого життя: "З ранку до вечора
носяться ластівки над обителлю... От і ви, подібно ластівкам, звили собі гніздечко біля преподобного
Сергія й відпочиваєте вдалині від галасливих міст", – говорив старець Варсонофій (Плиханков) оптинським ченцям [15, 14–15]. Тобто, пророче служіння людини стосовно природи полягає в розвитку
здатності бачити в об’єктах і явищах природи прообрази духовних реальностей.
Відношення людини до природи як її священика розкриває Максим Сповідник: "перша людина була покликана возз’єднати в собі всю сукупність тварного буття: вона повинна була одночасно
досягти досконалого єднання з Богом і в такий спосіб поширити стан обоження на всю твар. Їй потрібно було насамперед у своїй власній природі перебороти поділ на дві статі <...>, з’єднати рай з усією
землею, <...> з’єднати в собі самій світ надчуттєвий і почуттєвий" [3].
Як можна побачити з наведеного вище, дане призначення найбільш повно реалізується в монастирській культурі. П. Левітов для ілюстрації біблійного вчення про природу наводить переважно
життя пустельників і аскетів (див. вище). Дослідники відзначають наявність деяких близьких характеристик між монастирською культурою й природою. Н. Тарабукін бачить цю подібність у сприйнятті часу. Якщо атрибутом існування Бога є вічність, а людини – історизм, то "весь сенс існування
природи вміщений у сьогоденні" [18]. На його думку й "досконала свідомість ченця живе насамперед
сьогоденням. Звідси надзвичайна повноцінність кожного сучасного моменту і відповідальність за кожний крок. Недарма монахи-пустельники так близько зливаються із природою й уміють читати її
письмена" [18]. Сучасний грецький богослов Христос Яннарас і саму сутність чернечого життя – аскезу – визначає через взаємовідношення ченця із природою й навколишнім світом: "Аскеза – це досвід відмови від властивого людині егоїстичного прагнення розглядати всі речі як нейтральні об’єкти,
призначені для задоволення її потреб і примх. Шляхом самообмеження й підпорядкування загальним
аскетичним нормам ми переборюємо егоцентризм власної природи й переміщуємо вісь нашого життя, нашого "я" убік особистої взаємодії з навколишнім світом" [3]. Аскезі властивий тип взаємин, що припускає
здатність "поважати все, що бачимо навколо себе", сприймати об’єкти як "сутності", "плоди творчої діяльності, властивої Особистості", бачити "унікальність логосу кожної речі й можливість взаємодії з ним" [3].
Сходження ченця до святості немислимо без подібної до Бога всеосяжної й жалісливої любові
до всього існуючого: "Возгоріння серця в людини про всяке створіння, про людей, про птахів, про
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тварин, про демонів і про всяку тварину. <...> І від великого жалю умалюється серце її, і не може воно винести, або чути, або бачити якої-небудь шкоди або малого суму, що перетерплюють тварини. А
тому й про безсловесних, і про ворогів істини, і про тих, що роблять їй шкоду щогодини зі слізьми
приносить молитву, щоб збереглися й очистилися; а також і про єство плазуючих молиться з великою
жалістю <...> до уподібнення в цьому Богу" [6, 86].
Агіографічна література повна згадувань про надзвичайно гармонічні взаємини між людиною
й тваринами. Хижаки перестають бути хижими, тваринний світ наповнюється лагідністю: "Блаженне
життя Павла (Павла Обнорського, засновника однойменного монастиря, – О.С.) було подібне життю
першої людини в раю: птахи й звірі, навіть хижі, паслися біля його житла, утішаючи його незлостивістю. До нього приходив заєць разом з лисицею, приймаючи їжу з рук св. старця. Вилися птахи, приходив ведмідь і сумирно чекав собі їжі" [12, 28].
Взаємозв’язок природи й монастирської культури відчувається також у тім впливі, що роблять кліматичні, географічні умови на монастирський статут і практику побутування обителей. Ієродиякон Матвій (Самохін), що здійснив порівняльний аналіз монастирських статутів із часів Пахомія
Великого й до наших днів, зауважує: "Історія чернечого статуту показує, що при збереженні головного напрямку все-таки існують особливості, пов’язані з географічним положенням і менталітетом місцевого населення" [9]. Наприклад, серед причин надзвичайно великої кількості насельників у
монастирях Пахомія, крім особистого авторитету самого авви, можна назвати "територіальне розташування обителей на родючих землях біля Нілу, що відрізнялося від розташування багатьох інших
громад, які знаходилися в глибині пустелі" [9]. У тих же монастирях існував звичай загального збору
ченців в одній з обителей наприкінці серпня, що було пов’язане із закінченням періоду спеки, збором
урожаю й кінцем календарного року [9]. Розташований у комфортних кліматичних умовах Ростовської губернії Спасо-Яковлівський монастир відрізнявся "багатолюдністю" і відмінним господарством
у російських традиціях: "садово-городні припаси дозволяли урізноманітнити навіть пісну трапезу, і в
монастирі ніколи не скаржилися на вбогість раціону. <...> Що стосується напоїв, то <...> чай <...> ще
не витиснув таких споконвічних російських напоїв як квас, збитень, медовуха. Все це виготовлялося
у монастирі в неабияких кількостях" [14, 6].
У Соловецькім монастирі, розташованому на островах і морському узбережжі, з’явилася традиція
постановки масивних хрестів, у тому числі й "маякових": "Вхід у бухту Благополуччя позначали системи
примітних хрестів; те ж було й у Троїцькій губі острова Анзер і по берегах бухти Довгої" [11, 24].
Зв’язок монастирської культури із природою близький до таких самих зв’язків у народній
культурі, що проявляється в мистецтві, одязі, оздобленні храмів. В. Розанов, який побував на початку
ХХ століття в молдавських монастирях писав: "Монастирі, як і в нас на півночі, селянські-чернечі.
<...> Мене вразила нарядність риз; у них менше золота й срібла, ніж у нас, і немає суцільних хрестиків по полю ризи або в значущих її місцях. Місце цього зайняли величезні й надзвичайно яскраві квіти, голівки квітів, "шапки" квітів, яскраво-червоні, блакитні, зелені. Здається, саме поле ризи – яснозелене, і по ньому ці великі "голівки квітів". Усе мало вигляд "макового поля", і це макове поле на
старих або літніх ієромонахах, часто величезного зросту, виглядало своєрідним" [16, 120].
Найцікавішим і характерним виглядає приклад зміни у зв’язку із кліматичними умовами чину
поховання за Студійським статутом. Будучи розповсюджений на Афоні, даний чин припускав відкриття могили покійного ченця через три роки з метою визначення його загробної долі. Якщо тіло за
цей час повністю зотліло, то вважалося, що чернець вів життя праведне й святе. Незотліле тіло було
сигналом, що його загробне життя складається не зовсім благополучно, могила закривалася й за покійного брата посилено молилися. У багатьох слов’янських монастирях, зокрема, КиєвоПечерському, також був прийнятий Студійський статут, але "зотлівання тіла після поховання виявилося для руського клімату звичайним явищем, тому монастирська традиція ця на Русі незабаром перервалася. Разом з тим, уже в Печерському монастирі Господь прославив багатьох догідників своїх
саме нетлінням мощів. <...> У руській свідомості нетління як показник праведності зміцнилося настільки, що на початку ХХ століття канонізації преподобного Серафіма Саровського, мощі якого зотліли, допомогло лише особисте поручительство государя імператора Миколи II, який, у свою чергу,
довірився майбутньому священномученику Серафіму Чичагову" [10, 22].
Крім змін у монастирській культурі під впливом природних факторів, можна навести приклади зворотного впливу – внеску монастирської культури в створення умов гармонічного співіснування
із природою. Так, колодязі преподобних Антонія й Феодосія в Києво-Печерському монастирі, крім
сакральної, виконували й дренажну функцію в багатому підземними водами Києві. Вони були засипані в 1950-х роках, що призвело до негативних наслідків [10, 7]. Створення ченцями в Соловецькім
монастирі розвинутої системи каналів не тільки створило гарні умови для судноплавства й рибальст95
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ва, але й поліпшило занадто вологий клімат Соловків [17, 15]. Сучасна Ніло-Столобенська пустель,
розташована на берегах мальовничого озера Селігер, прагне налагодити опалення, каналізацію й водопостачання з урахуванням умов цього природного заповідника [13, 31].
Сліди перебування монастирів відзначені топонімами "монастирище", "чернечина", "монастирьок". Іде й зворотний процес – географія відбивається в іменах святих: Ніл Сорський (жив на березі ріки Сори), Кирило Бєлозерський (створив монастир на березі Бєлоозера), Олександр Невський,
Александро-Невська лавра (ріка Нева), Ніл Столобенський (жив на острові Столобноє), Макарій Желтоводський (побудував монастир на березі озера Желтоводське) і багато інших.
У цілому, монастирська культура не може бути зрозуміла без урахування природного фактора. Відомий мандрівник і письменник початку ХХ століття Борис Костянтинович Зайцев (1881–1972)
так описував свої враження від відвідування чернечої республіки – Афона: "Гори, вітри, ліси, подекуди виноградники й оливки, відокремлені монастирі із ченцями, відокремлений дзенькіт дзвонів,
зозулі в лісах, орли над вершинами, ластівки, що зграями відпочивають на шляху до півночі, сарни й
кабани, мовчання, тиша, море навколо... і Господь понад усім, – оце і є Афон" [4, 38].
Природний фактор є складовою образа монастиря різних регіонів і національних культур.
Так, комплекс монастиря Центральної або Східної України – це біла із золотом архітектура, що потопає в зелені або снігу. Образ чернечої обителі Півночі й Центра Росії – пірамідальне монастирмістечко, що відбивається в дзеркальній гладі озера. Монастирські комплекси Грузії й Балкан – це
камінь і гори. До цього образа в румунських монастирях додаються ошатні зовнішні фрески.
Таким чином, концепція природи в православній монастирській культурі може бути викладена в наступних основних положеннях:
• цінність природи вторинна стосовно цінності людської особистості. Людина не продукт
природи, а творіння Бога, людина, а не природа є макрокосм. Природа тимчасова й минуща, а душа
людини вічна;
• між людиною й природою існує тісний зв’язок, насамперед моральний. Якщо аскетпустельник може бути максимально можливо вільний від фізичного зв’язку із природою (їжа, вода,
температурні умови та ін.), то він ніколи не вільний від моральної відповідальності – любові й молитви за всю твар;
• велич і досконалість природи полягає у відбитті в ній божественної величі й досконалості;
• споглядання Бога в природі надає їй певну самоцінність, тому що немає такої її частини,
де б не відбилася присутність Бога. У зв’язку із цим природа є вчитель моралі, що містить як позитивні, так і негативні її зразки;
• установлення гармонійних взаємин із природою можливо не стільки на шляхах конкретних дій людини по збалансуванню екологічної ситуації, скільки на шляхах особистого морального
очищення й обоження. Цей шлях дозволяє як зводити на природу божественну благодать, так і яскравіше чистим серцем бачити й почувати природну досконалість;
• сприймати природу в традиціях монастирської культури – це значить увійти у взаємовідношення з логосом кожної речі, сприймаючи її як плід діяльності Творчої Особистості. Це "особисте
взаємовідношення з навколишнім світом" (Христос Яннарас) варто розуміти як взаємовідношення з
Богом за посередництвом природи;
• аскетичні практики й життя ченця виходять за рамки значимості для нього самого й поширюються на всю світобудову. Чернець покликаний здійснити те, що повинен був і не зробив Адам:
перебороти протиріччя в самому собі, між чоловічим і жіночим початком, між небом і землею, світом
видимим і невидимим, "носячи завжди рай у собі <...> перетворити в рай всю землю" (М. Лосський).
Виражаючись словами П. Левітова, "завдання людини стосовно природи є насамперед обов’язок її до
самої себе".
Можна було б сказати, що концепція природи в монастирській культурі є антропоцентричною, але з огляду на те, що справжньою людиною в православ’ї є Ісус Христос, потрібно сказати, що
вона базується на христоцентризмі.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЕТНІЧНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО
В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
У статті аналізуються співвідношення понять "етнос" і "нація" в сучасній європейській та
вітчизняній науковій думці. Поліетнічність і полікультурність України – не просто данність, а вихідна точка відліку, та підстава, на якій має будуватися державна політика щодо примноження
культуротворчих ресурсів, потенціалів, інтересів всіх етносів – представників єдиної української
нації – громадян єдиної держави України.
Ключові слова: етнос, нація, поліетнічність, взаємодія, співтворчість.
In the article the interrelation of concepts "ethnos" and "nation" in the modern European and native
scientific thought are analysed. Polyethnicity and polyculture of Ukraine are not simply what is given, but
the point of origin, the basis, on which the state policy must be built with the purpose of increase of cultural
creative resources, potentials, satisfaction of interests of all ethnos – representatives of a single Ukrainian
nation – citizens of the single Ukrainian state.
Keywords: ethnos, nation, polyethnicity, interrelation, co-authorship.
На сучасному етапі соціокультурного розвитку відбуваються процеси трансформації загальносвітового культурного простору. Тому необхідно зрозуміти, що духовні етнокультурні цінності є величезним
інтелектуальним і культуротворчим багатством, невичерпним резервом відтворення загальнолюдських цінностей, культурних і моральних традицій народів, процесу загальнонаціонального творення.
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Сучасні етнокультури зробили поворот від традиційно-етнічного до цивілізаційно-глобалістського
шляху розвитку, що призвело до підсилення кризи етнокультурної й національної самоідентифікації особистості в умовах багатонаціонального суспільства. Це зробило особливо актуальною проблему збереження й функціонування розмаїття етнічних культур в сучасних умовах багатонаціональної України.
Дана тема є предметом міждисциплінарного аналізу, в якому за допомогою теоретикометодологічних підходів гуманітарних наук досліджуються різні аспекти цього соціокультурного феномену. Його дослідження вимагає звернення до філософських, культурологічних, соціологічних,
етнологічних, політологічних та історичних праць, автори яких по-різному трактували дану проблему.
Культуру спілкування етносів та націй як цілісний процес, що підпорядковується закону
спадкоємності, розглядали такі учені, як: Е. Баллер, М. Бахтін, Х. Гадамер, Є. Маркарян, А. Швейцер,
К. Ясперс. У дослідженні проблеми культури міжетнічного спілкування чільне місце займають етнологічні концепції Є. Баграмова, Ю. Бромлея, Л. Гумільова, В. Тішкова, С. Арутюнова, що дозволяють
глибше зрозуміти сутність культури міжетнічного спілкування і виявити особливості, що визначають
гармонійний характер розвитку культури міжетнічного спілкування.
Аналіз проблем міжетнічного спілкування, що виникають під впливом глобалізації, знаходить
віддзеркалення в проектах з вивчення соціокультурних трансформацій сучасного світу таких українських учених, як: Д. Антонович, Д. Берестовська, О. Горбула, М. Закович, І. Зязюн, М. Кордон,
О. Семашко, Ю. Сугробова, І. Тюрменко, М. Попович, І. Шевнюк та ін. Аналіз проблем етнонаціональних ідеологій міститься також у публікаціях таких вітчизняних учених, як: М. Вівчарик, С. Падалка,
Я. Грицак, Ю. Римаренко, Л. Нагорна, А. Пономарьов, О. Рафальський, М. Шульга й ін.
Висновки, зроблені в працях українських учених, дозволяють трактувати культуру міжетнічного
спілкування як умову позитивної міжетнічної взаємодії в різних сферах суспільного життя. Ця взаємодія
відбувається за допомогою обміну, запозичення кращих зразків культури, стереотипів поведінки, вона
також характеризується прагненням до поширення свого досвіду в інших етнічних спільнотах.
Незважаючи на помітний інтерес багатьох учених до проблеми міжетнічного спілкування, питання, пов’язані з інтегруючими функціями культуротворчості в поліетнічному середовищі, не отримали належного висвітлення в сучасній науковій літературі, що зумовлює потребу подальшого
поглибленого вивчення даної проблеми.
Мета дослідження полягає в розробці проблеми культуротворчості як фактора консолідації
поліетнічного суспільства сучасної України й виробленні рекомендацій, які змогли б послужити підставою при підготовці та прийнятті заходів в області регіональної та національної політики, що враховує необхідність забезпечення єдності й цілісності України в сучасних умовах розвитку державності.
Полікультурна, поліетнічна держава має власні й досить серйозні проблеми. В одному ареалі,
в одній державі є сусідами різні спільноти людей не тільки з різними культурними цінностями й соціальним досвідом, але й із біологічними відмінностями (фізіологічні характеристики, специфіка гормональних процесів і харчування), з особливостями в психічній структурі особистості (темперамент,
акцентуація характеру, особливості становлення основних психічних процесів тощо). У будь-якому з
цих аспектів будь-який етнос, народність оригінальна.
Однак, перш ніж говорити про культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства й особливості розвитку етнічних культур в сучасній багатонаціональній Україні, необхідно
розібратися в проблемі співвідношення етносу й нації.
Етнос представляє собою біосоціальну спільноту людей, які мають такі етнодиференціюючі
ознаки:
1. Етнонім-самоназва етносу.
2. Етнокультурні особливості, що проявляються в мові, релігії, звичаях, обрядах, народному
мистецтві й фольклорі, нормах етики.
З. Антропопсихологічні ознаки, тобто відмітні риси у зовнішньому фізіологічному вигляді та
в психологічному складі характеру людини, що, в свою чергу, свідомо чи несвідомо може в масовій
чи індивідуальній свідомості ідентифікуватися зі спільністю походження. Дуже часто саме ці ознаки
є вихідними, початковими при визначенні етнічної належності.
4. Єдність території, що відіграло свого часу важливу роль в етногенезі й формуванні сучасної етнічної картини світу, але втратило своє етнодиференціююче значення в наш час в силу масових міграцій.
У свою чергу, як етностворюючі фактори можна виділити: кровну спорідненість – єдність походження від спільного предка; стійку міжпоколінну спадкоємність; єдність території; єдність мови;
спільність історичної долі; спільну культуру й традиції; спільну самосвідомість (етнічну ідентифікація).
XX століття, об’єднавшись з ідеями модернізації, виявило наступний зміст національного питання. Головними фігурами сучасної теорії нації й етнічності є Е. Геллнер, Б. Андерсон та Е. Сміт.
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Нація пов’язується з індустріальним суспільством, націоналізм розглядається в якості сили, що створює націю. Водночас йде процес розмежування понять "нація", "етнос" (доіндустріальна стадія локальної спільноти), "потенціальна нація".
В сучасних публікаціях провідне місце починає займати проблема "демаскування нації" як
ідеологічної конструкції. Теоретик конструктивізму Б. Андерсон назвав націю уявною спільнотою.
Г. Шван визначає націю як "теоретичну конструкцію, що означає єдність населення, котре склалося
на основі історичного культурного та політичного досвіду в рамках національної держави. Люди, що
проживають на території цієї держави, поєднані спільною волею політичних рішень та політичною
відповідальністю" [11, 1102–1108]. Рейнгард Штаубер констатує, що "нація" залишається найважливішою концепцією самоорганізації й самосприйняття політичної єдності дій, а в історичному плані –
принципом ідеологічної інтеграції [12, 139–163].
Головним положенням радянської теорії нації був поділ всіх націй на "буржуазні" й "соціалістичні", що різнилися класовою структурою, політичним устроєм та ідеологією. У зв’язку з цим вітчизняні вчені 70-х рр. стали надавати нації більш соціального, ніж етнічного смислу. Вони вважали, що
в розвинутому соціалістичному суспільстві нації досягнуть повного розквіту одночасно з їх зближенням між собою, що буде кроком до передбаченого класиками марксизму-ленінізму злиття націй в
майбутньому, після перемоги комунізму. Однак з середини 1980-х рр. такі погляди почали переглядатися
внаслідок відходу від комуністичної ідеології й загострення міжнаціональних відношень в державі.
У вітчизняній етнології змішання цих двох понять (етнос і нація) аж до їх повного ототожнення стало нормою. Етнос і нація – явища дійсно споріднені, але разом із тим і принципово різні:
етнос – це перш за все сукупність людей однієї національності, нація ж за своєю природою поліетнічна; локальний етнос не потребує державності, оскільки етнічна єдність початково ґрунтується на
самобутніх звичаях, що стихійно склалися, і несвідомих уявленнях – архетипах, нація ж припускає
раціональне державно-правове регулювання, спільне й однакове для всіх громадян [4, 112–113]. Тому
націю не можна вважати різновидом етносу.
Деякі автори укладають своєрідні ряди категорій, які включають поняття "етнос" і "нація".
В. Межуєв, наприклад, вважає, що можна виділити ланцюг "етнос – нація – наднаціональна єдність".
Тут нація виступає середньою ланкою у взаємостосунках етносу з людським родом, соціумом в цілому. "Нації з’являються наче в зазорі між етнічним і загальнолюдським, локальним та універсальним,
представляючи собою синтез, сполучення того й другого" [8, 113–153].
Нація, як проміжний елемент між особистістю й людством, виконує особливу функцію, акумулюючи індивідуальні досягнення та роблячи їх вселюдськи значущими. На думку Б. С. Єрасова,
можна виділити три основні рівня соціокультурної організації, що різняться своїм складом, динамікою та тенденціями. "Це етнічний рівень організації як первісна форма відтворення людської спільноти на основі спільних "ґрунту й крові", національний – як форма господарсько-культурної єдності
населення складного урбанізованого суспільства та цивілізаційний, що ґрунтується на тій мірі всеспільності, яку містить в собі кожна світова релігія та співвіднесена з нею висока культура"[5, 81].
На думку колективу авторів на чолі з Ю. В. Арутюняном, розповсюджене в сучасній науці розуміння нації як вищої форми етнічної спільноти було продиктовано політичними міркуваннями. З правами
нації в СРСР пов’язувалося виділення республік як національно-державних утворень, саме націям надавалося за Конституцією право на самовизначення. Національні рухи опиралися на це положення, тому з
ним пов’язувалася небезпека сецесій. Ідеї громадянської нації були націлені на нейтралізацію прагнення
народів або їх еліт мати свою максимально можливу чи повністю незалежну державність [1, 29]. В. А.
Тишков говорив з цього приводу про "радянську етнічну інженерію", котра конструювала "соціалістичні"
нації через інституалізацію (одержавлення) етнічності та її спонсорство або репресії [10, 3–26].
Деякі вчені пропонують переглянути поняття нації на користь громадянського, а не етнічного
змісту, аргументуючи це тим, що термін "нація" в міжнародній організації ООН використаний в значенні "державна спільнота". Останнім часом В. А. Тишков пропонує виключити термін "нація" із наукового вживання як визначення неіснуючого феномена, як академічно пустий термін (ттак званий
"нульовий варіант"), закликає "забути про нації в ім’я народів, держав і культур" [10, 17]. Така точка
зору зустріла різку критику з боку вчених, тому що в задачу науки входить не виправлення мови, а
пояснення існуючих явищ. Незважаючи на це, праці Тишкова представляють величезний інтерес.
Суть парадигми, яку пропонує Тишков, в тому, що основною характеристикою сучасної нації має
стати поліетнічність та багатокультурність.
А. Г. Здравомислов розробив релятивістську концепцію націй, які розуміються як спільноти,
що конструюють в своїй унікальності через процедури співвіднесення себе з іншими націями [9]. Релятивістська теорія нації вводить національну проблематику в контекст загальнолюдського начала.
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Нація визначається як культурно специфічна частина людства, відкрита для взаємодії з іншими складовими його частинами. Культура кожної нації унікальна й представляє собою цінність глобального
порядку. Суть релятивістської концепції нації полягає у визнанні того, що буття кожної нації співвідноситься з буттям інших націй, жодна національна спілка тепер не може вирішити своїх проблем, порушуючи інтереси інших товариств.
В сучасних умовах глобалістських проблем релятивістська теорія нації дозволяє надати теоретичні аргументи на користь політики культурного різноманіття та захисту локальних етнічних
культур. В цьому аспекті концепція, що розглядається, співзвучна з ідеологією мондиалізму (руху,
початок якого пов’язаний із виходом книги "Союз чи хаос?" С. Стрейта (1939)), головною метою якого було об’єднання світу та його окремих регіонів. Саме мондиалізм вперше звернув увагу на глобальні проблеми й процеси, що виникають у світі, головним методом розв’язання яких справедливо
вважалася взаємовигідна співпраця, співтворчість різних країн і народів.
Україна є поліетнічною державою, що обумовлено багатовіковими історичними процесами.
Поліетнічність суттєво виросла в період індустріалізації й науково-технічної революції, коли переміщення населення різко збільшилося. В результаті цих процесів в ряді регіонів української держави
компактно проживають угорці й словаки (Закарпаття), румуни й молдавани (Буковина та Бессарабія),
гагаузи (Бессарабія), росіяни (Крим, Причорномор’я, Схід України та великі міста центральної України), а також татари, які повернулися до Криму. Всього ж в Україні проживають представники майже
100 етносів. Хоча необхідно сказати, що дебати й гарячі суперечки з даної проблеми ведуться в пресі
з дня незалежності України. Називають 100, 120, 135 етнічних народів, які мешкають на території
України. Є й такі аналітики, котрі відкидають поліетнічність своєї країни. Так, В. Балушок стверджує,
що "…Україна насправді "не тягне" на поліетнічність. А культурно-мовні інтереси національних
меншин можна задовольняти й без офіційного статусу поліетнічності країни…"[2].
Однак, найоб’єктивніші дані надає останній перепис населення України 2001 року. Традиційна перевага в етнічному складі населення країни корінної нації – українців. В 1930 р. їх частка складала 75 %, в 1959 р. – 79,8 %, в 1989 р. – 72,7 %, в 2001 р. – 77,8 %. Тривалий час зберігається стійке
співвідношення: на кожних трьох українців приходиться один представник іншої нації або народності. За результатами перепису можна говорити про етнічну структуру українського суспільства.
Таблиця 1
Етнічна структура населення України
в 1959–2001 роках (за даними переписів) [6]
Частина етнічної групи
у всьому населенні країни (%)
1959 1970 1979 1989 2001
Українці
76,8 74,9 73,6 72,7 77,8
Росіяни
16,9 19,4 21,1 22,1 17,3
Білоруси
0,69 0,82 0,82 0,86 0,57
Молдавани
0,58 0,56 0,59 0,63 0,54
Крим. татари
–
–
–
0,09 0,52
Болгари
0,52 0,5
0,48 0,45 0,43
Угорці
0,36 0,33 0,33 0,32 0,33
Румуни
0,24 0,24 0,25 0,26 0,31
Поляки
0,87 0,63 0,52 0,43 0,3
Євреї
2,01 1,65 1,28 0,95 0,22
Армяни
0,07 0,07 0,08 0,1
0,21
Греки
0,25 0,23 0,21 0,19 0,19
Татари
0,15 0,16 0,18 0,17 0,15
Цигани
5
0,06 0,07 0,09 0,1
Азербайджанці –
0,02 0,03 0,07 0,09
Грузини
0,02 –
–
–
0,07
Німці
0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
Гагаузи
0,05 0,06 0,06 0,06 0,07
Не українці
23,2 25,1 26,4 27,3 22,2
Все населення 100, 100, 100, 100, 100,
Етнічні групи

100

Чисельність етнічної групи
(тисяч чоловік)
1959
1970
1979
1989
32158,5 35283,9 36489, 37419,1
7090,8 9126,3 10471,6 11355,6
290,9
385,8
406,1
440,
241,7
265,9
293,6
324,5
–
–
–
46,8
219,4
234,4
238,2
233,8
149,2
157,7
164,4
163,1
100,9
112,1
121,8
134,8
363,3
295,1
258,3
219,2
840,3
777,1
634,2
486,3
28,
33,4
38,6
54,2
104,4
106,9
104,1
98,6
61,5
76,2
90,5
86,9
22,5
30,1
34,4
47,9
–
10,8
17,2
37,
11,6
–
–
–
23,1
29,9
34,1
37,8
23,5
26,5
29,4
32,
9710,5 11842,6 13120,3 14032,9
41869, 47126,5 49609,3 51452,

2001
37541,7
8334,1
275,8
258,6
248,2
204,6
156,6
151,1
144,1
103,6
99,9
91,5
73,3
47,6
45,2
34,2
333,
31,9
10510,6
48052,3
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Національні меншини нерівномірно розселені по території України. За цією ознакою вони
можуть бути поділені на дві групи. До першої можна віднести євреїв, армян, білорусів, грузин та
азербайджанців. Вони відносно рівномірно розселились по всій Україні. Для другої групи характерна
історична прив’язаність до певних територій. В неї входять болгари, молдавани, греки, гагаузи, поляки, румуни, кримські татарі й угорці.
Територія України в цілому за етнічним складом може бути поділена на три зони. В першу, де
українці складають більше 88 %, входять майже всі області Західної України, за виключенням Закарпатської та Чернівецької. А також вся Північна Україна – Житомирська, Київська без міста Київ, Чернігівська й Сумська області та Центральна Україна – Хмельницька, Вінницька, Черкаська,
Кіровоградська, Полтавська області. Тут проживає 51,4 % всіх українців – 19 283 700 чоловік.
В другій зоні українське населення переважає, складаючи від 83 % до 70 % всього населення.
Вона включає схід країни – Дніпропетровську, Запорізьку й Харківську області, південь – Херсонську та Миколаївську області та Київ. В ній проживають 27,6 % всіх українців – 10 345 500 чоловік і
30,3 % всіх росіян – 2 526 300 чоловік.
І, нарешті, в третій зоні доля українців всього населення коливається від 60 до 20 %, а росіян –
від 38 до 70 %. В цю зону входять Луганська, Донецька області, Крим і Севастополь. Тут проживає
12,8 % всіх українців – 4 793 100 чоловік та 51,4 % всіх росіян – 4 186 600 чоловік.
На цьому загальному фоні виділяються анклави з досить строкатим національним складом населення.
До них можна віднести Одеську область, українці тут складають 62,8 %, росіяни – 20,7 %, болгари – 6,1 %,
молдавани – 5 %, гагаузи – 1,1 %, євреї – 0,5 %, армяни – 0,3 %, цигани – 0,2 %; Чернівецьку область: українці – 75 %, румуни – 12,5 %, молдавани – 7,3 %, росіяни – 4,1 %, поляки – 0,4 %, євреї – 0,2 %, білоруси –
0,2 %; Закарпатську область: українці – 80,5 %, угорці – 12,1 %, румуни – 2,6 %, росіяни – 2,5 %, цигани –
1,1 %, словаки – 0,5 %, німці – 0,3 %. Сюди ж, звичайно, треба віднести й Крим, де росіяни складають
58,3 % від всього населення, українці – 24,3 %, кримські татари – 12 %, білоруси – 1,4 %, татари – 0,5 %, армяни – 0,4 %, євреї – 0,2 %, поляки – 0,2 %, молдавани – 0,2 %, азербайджанці – 0,2 %.
Таким чином, поліетнічність нашої країни – незаперечний факт і дебати про моноетнічність
України є ні чим іншим як політичними спекуляціями. Український дослідник А. Бойко зауважує, що
етнічна палітра України має ряд особливостей, які відбиваються на характері й динаміці суспільних
процесів [3, 114].
Однак, сучасний плюралізм думок дозволяє озвучувати різні версії, часом навіть фантазійні.
Так І. В. Каганець розробив стратегію зачаття нового українського етносу, який повинен з’явитись у
2015 році. Автор цієї стратегії стверджує: "Українці всього світу мають перетворитись на глобальний
етносоціальний організм. Завдяки спільним зусиллям протягом одного покоління на території України має народитися новий український етнос – етнос нової, постіндустріальної, інформаційної епохи.
Він створить нову націю і нову державну систему, ідеально пристосовану до світу III-го тисячоліття.
Особливу роль у формуванні нового українського етносу мають відіграти національні меншини, що
проживають в Україні. Активне включення національних менших в процес державотворення значно
полегшить Україні налагодження взаємодії із зовнішнім світом. Завдяки формуванню нового етносу
Україна має можливість уникнути небезпек етнічного протистояння і забезпечити гармонійний розвиток всіх національних культур" [7].
Виходячи із вищесказаного, визнання поліетнічності й полікультурності українського суспільства потребує розгляду даного факту як цінності та постулює його ключовим принципом при формуванні етнокультурної політики України, здатної запобігти конфліктним ситуаціям. Культурне,
релігійне й мовне різноманіття суспільства має бути визнане як позитивний фактор, що забезпечує
його духовне багатство, а національні меншини повинні розглядатися як невід’ємна частина суспільства. Разом із тим, ґрунтуючись на факті полікультурності суспільства, треба визнати, що нормальне,
мирне, спокійне життя потребує додержування додаткових умов. Вони є такими: громадянська єдність; спільна політика інтеграції країни в соціальному, етнічному, регіональному, правовому планах;
створення клімату терпимості й міжкультурного діалогу.
Завдяки цим принципам кожна етнічна група збереже свою ідентичність, розів’є її, збереже свою
культуру, мову й традиції та одночасно зробить свій внесок в інтеграцію й консолідацію українського суспільства. Недотримання цих принципів може внести небажані на даному етапі розвитку українського суспільства елементи федералізації. Від того, які пріоритети вибере для себе та чи інша етнічна меншина, наскільки
органічно вона буде вплетена в тканину соціально-економічних і політичних трансформаційних процесів в
Україні, буде залежати і соціальна стабільність, що є одним із факторів національної безпеки України.
Отже, основним критерієм виділення етносу в ієрархії множинності соціальних груп є його
самобутня культура. Специфічні риси будь-якої етнічної культури складаються історично в ході при101
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стосування певного соціокультурного товариства до умов існування, створення стійких зв’язків міжгрупової, міжособистісної й міжетнічної взаємодії. Етноспецифічні риси культури передаються від
покоління до покоління за допомогою механізму дії традиції й новації та підтримуються завдяки самореалізації його культури в соціокультурній творчості.
Нерозривність етносу та його культури свідчить про безпосереднє відношення культурологічних
концепцій до теорії етносу. Як було показано, у світовій науці запропонований цілий ряд концептуальних
моделей розвитку етносів та їх культур. Найбільш результативною, з нашої точки зору, може стати креативно-діяльнісна трактовка етносу, в якій джерелом розвитку етносу визнається його культуротворча діяльність, спрямована на створення своєрідного життєвого світу етносу в багатонаціональному суспільстві.
Для України поліетнічність і полікультурність – не просто даність, а вихідна точка відліку, та
підстава, на якій має будуватися державна політика, щоб примножувати ресурси, потенціали, інтереси всіх етносів – представників єдиної української нації – громадян єдиної держави Україна.
Матеріал цієї статті буде використано у загальній темі дослідження "Культуротворчість як
фактор консолідації поліетнічного суспільства сучасної України". Аналіз співтворчості етнокультур в
якості основи сучасного поліетнічного суспільства є необхідним у вивченні міжособистісної, міжетнічної,
культурно-цивілізаційної взаємодії та є теоретико-методологічною проблемою глобального рівня.
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У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті проаналізовано роль інформатизованої техніки у формуванні інформаційного суспільства, зокрема, розкрито сутність поняття інформаційного суспільства, визначено його найхарактерніші ознаки, а також охарактеризовано можливості, що надаються інформаційними
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Іn the article the role of the informed technique is analysed in forming of informative society, in
particular, essence of concept of informative society is exposed, certainly him the most characteristic signs,
and also possibilities which are given information technologies for education and for the organs of
management are described.
Keywords: technique, technology, informatization, informative society.
Важливим завданням сучасної науки є визначення ролі інформатизації у формуванні суспільства нового типу – інформаційного. Це питання давно обговорюється, але й досі не вирішене остаточно, хоча в багатьох дослідженнях нинішнє суспільство de facto визнається інформаційним.
У межах даної статті увага зосереджується на дослідженнях таких авторів, як Ф. Уебстер,
Д. Белл, Е. Тоффлер, Дж. Несбит, Ф. Махлуп, М. Кастельс та інших, які розглядали різноманітні питання формування інформаційного суспільства. Їхні концепції та погляди на проблеми сучасного розвитку, зокрема на значення та роль інформатизованої техніки у процесі появи та формування
інформаційного суспільства, є вагомим підґрунтям для подальших досліджень.
Метою даної статті є визначення ролі інформатизованої техніки у формуванні інформаційного
суспільства.
Поняття "інформаційне суспільство" не відрізняється термінологічною точністю, як і багато
інших понять цієї сфери. Є досить багато різних інтерпретацій і висловлено досить багато різних
критеріїв оцінювання сучасного суспільства як інформаційного. Слід відзначити, що термін "інформаційне суспільство" є спробою змістовнішого опису можливих шляхів розвитку суспільства, ніж
термін "постіндустріальне суспільство", що у ряді випадків використовується як синонімічний першому. Змістовність розглянутого поняття полягає у виокремленні інформаційних процесів як специфічних для даного історичного етапу, що визначають динаміку розвитку сучасного суспільства.
Ф. Уебстер зводить усе різноманіття визначень поняття "інформаційне суспільство" до п’яти пунктів:
– технологічне (Е. Тоффлер, Дж. Несбит) – мається на увазі, що розвиток інформаційних технологій, їхнє загальне поширення є найістотнішою ознакою настання інформаційного суспільства
(Третьої Хвилі) і прийдешніх радикальних змін у суспільному житті;
– економічне (Ф. Махлуп, М. Порат) – економіка розвинених країн ґрунтується на інформації,
оскільки половина ВНП розвинених країн (наприклад, США) пов’язана з інформаційним сектором;
головну роль в економіці відіграє виробництво інформаційної продукції та інформаційних послуг;
– пов’язане із сферою зайнятості (Д. Белл) – зниження зайнятості в сфері промислового виробництва та збільшення зайнятості в сфері послуг є головною ознакою інформаційного суспільства,
так само, як міграція працівників із сфери сільського господарства в промисловість є ознакою суспільства індустріального;
– просторове (М. Кастельс) – основний акцент тут робиться на розвитку інформаційних мереж, їхній розповсюдженості, глобальному охопленні територій, що призводить до зміни самого
співвідношення простір-час і до радикальних змін у суспільному житті;
– культурне – процеси інформатизації роблять культурні цінності більше тиражованими,
більш доступними і розповсюдженими та викликають вибухове збільшення культурних форм, інформаційна насиченість яких є набагато більшою, ніж коли-небудь в історії [15, 47].
Жодне визначення з п’яти не є достатнім унаслідок суперечливості завдання: через кількісно
вимірні показники охарактеризувати якісні зміни. Ф. Уебстер вказує на те, що всі ці визначення опираються на поняття кількості інформації, випускаючи з уваги якість, змістовність, цінність інформації. Так, Д. Белл у своїх побудовах ґрунтується на ряді довільних припущень. Наприклад, він
стверджує, що суспільство не є органічним цілим і складається із соціальної, політичної і культурної
сфер, які "радикально роз’єднані", причому ця роз’єднаність наростає в міру розвитку. Це дозволяє
йому зосередитися на процесах, що відбуваються в одній обраній ним сфері, відкидаючи питання про
те, які зміни це повинно викликати в інших сферах. Також основним фактором розвитку суспільства
він вважає зростання продуктивності праці, що дозволяє "одержати більше за менше", тобто викликає
вивільнення все більшої частини працівників в одних сферах і перехід їх до зайнятості в інших сферах при одночасному зростанні добробуту суспільства. Це штовхає його до зовсім неприйнятних висновків про те, що в інформаційному суспільстві у зв’язку з постійним скороченням зайнятих у
промисловій сфері, зникає робітничий клас, припиняється класова боротьба, зникає соціальна і майнова нерівність тощо. Якщо все це так, то наврядчи інформаційне суспільство коли-небудь настане.
Саме ці утопічні особливості теорії Д. Белла викликали найбільше здивування і критику. У сучасному
суспільстві не відбувається зникнення робітничого класу хоча б тому, що повна автоматизація виробництва навряд чи буде досягнута в доступному для огляду майбутньому. Крім цього, "постійне зро103
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стання багатства" як і раніше доповнюється концентрацією цього багатства в руках досить невеликої
суспільної верстви. Промисловість також не поспішає поступатися місцем інформаційній сфері, що
продемонструвала недавня відмова США ратифікувати міжнародну угоду про скорочення шкідливих
викидів в атмосферу.
Однак, слід відзначити, що концепції Д. Белла, безумовно, відображають деякі сторони сучасної соціальної реальності моделі. Інформатизація майже всіх найважливіших суспільних структур
стає не лише очевидним фактом, а й впливає на напрям розвитку суспільства, що дозволяє говорити
про формування інформаційного суспільства. Сьогодні ніхто не сперечається з тим, що роль інформації в сучасному суспільстві безупинно зростає, зростає й обсяг і кількість інформаційних потоків,
викликаючи численні дрібні і значні зміни в економіці, політиці, культурній і соціальній сферах. Відтак, можна говорити про сучасне суспільство як про інформаційне, лише варто погодитися з Ф. Уебстером, що настання інформаційної епохи не означає радикального розриву з колишніми культурними
досягненнями та протиріччями.
Найхарактерніші ознаки інформаційного суспільства варто розглянути більш докладно, враховуючи при цьому два моменти: 1) формування та активний розвиток комп’ютерних мереж; 2) широке поширення комп’ютерних технологій аж до побутового середовища.
Комп’ютерні мережі (у першу чергу Інтернет) є не просто більш удосконаленим засобом
зв’язку – вони значною мірою формують характер поводження сучасної людини, яка користується
ними, і впливають на її світогляд. Інтернет від самого початку є децентралізованою мережею – його
працездатність зберігається навіть при виході з ладу 70 % вузлів. Дані, розміщені в мережі, практично не мають жорсткої прив’язки до конкретних фізичних носіїв, до конкретних географічних і культурних регіонів. Частини одного Інтернет-ресурсу можуть фізично розташовуватися на серверах,
установлених на різних континентах. Така децентрована організація подібним чином впливає й на
спосіб життя людини. Комп’ютерні мережі надають значну кількість різноманітних можливостей.
Вони дозволяють зберігати, обробляти і передавати в будь-яку точку світу будь-які типи даних –
текст, числові масиви даних, зображення, музику, відеодані тощо. Мережі дозволяють організовувати
відеоконференції, в яких можуть брати участь люди, які реально перебувають на різних континентах;
дають можливість коректувати та обробляти потоки інформації в реальному часі. Мережа функціонує
завжди – в ній немає понять "день" або "ніч". Мережі дозволяють зберігати анонімність, особливо
при дотриманні ряду умов. Люди, спілкуючись в Інтернеті, часто мають кілька масок, під якими вони
представляються в різних чатах, форумах, конференціях. Комп’ютерні мережі дозволяють практично
без матеріальних витрат організувати роботу великої кількості фахівців, які мешкають у різних країнах, над одним проектом, проведення дозвілля компанії друзів, дозволяють спілкуватися і знаходити
однодумців людям, які в силу різних причин обмежені у можливостях спілкування в реальному житті. Комп’ютерні мережі слугують невичерпним джерелом будь-якої інформації, розваг і навіть заробітку. Вони надають величезні можливості для пізнання і творчості, а також і для деструктивної та
антисоціальної діяльності. Звичайно, не варто перебільшувати свободу та анонімність мережевої активності. Фахівцям часто досить легко "вирахувати" хакера, який вперше зламав корпоративний сайт.
І все-таки те, що може зробити фахівець, який володіє необхідним устаткуванням і знаннями, не завжди доступне звичайній людині, яка підозрює, що її співрозмовник не той, за кого себе видає.
Сьогодні ще важко сказати, яким стане суспільство в результаті розвитку комп’ютерних мереж, але вже зараз зрозуміло, що мережі роблять суспільство (щоправда не всі, бо люди, які володіють комп’ютером і доступом до мережі, далеко не завжди становлять навіть половину всього
населення країни) більш вільним і мобільним. Мережа – це додаткове (і поки погано контрольоване)
джерело інформації. Тепер людям немає необхідності кудись їхати, якщо вони можуть одержати потрібну інформацію або зробити певні дії вдома (одержати яку-небудь консультацію, оплатити послуги, передати відомості). Або навпаки, поїхати куди-небудь, не боячись втратити зв’язок із чим-небудь
або ким-небудь. Комп’ютерні мережі також є досить діючим інструментом глобалізації.
Люди, які звикли до можливостей, надаваним мережею, до її свободи (нехай іноді уявної), ніколи
не погодяться відмовитися від цього. Але ж мережа транслює не просто інформацію, а певним чином організовану інформацію. Необхідно завжди пам’ятати, що інформація ніколи не буває абсолютно нейтральною і не впливає лише на тих, хто не може її сприйняти. Тому від самого виникнення комп’ютерних
мереж у них відбувається боротьба, що не припиняється. Боротьба за контроль над мережею або окремими її сегментами. Боротьба за свободу поширювати інформацію та боротьба за можливість перешкодити
поширенню інформації. Боротьба за право коректувати і регулювати оборот інформації. Отже, поширення комп’ютерних мереж – це додаткові проблеми для органів влади, які повинні захищати встановлений
порядок і надавати громадянам захист, у тому числі й від шкідливої і непотрібної інформації.
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Два моменти є зараз дуже важливими та активно обговорюваними. Це можливості, що надаються інформаційними технологіями для освіти та для органів управління. Зокрема, йдеться про проблему дистанційного навчання і про проект, що одержав у ЗМІ голосне найменування "електронний
уряд" (e-Government).
Проблема освіти є однією із ключових для інформаційного суспільства. Успішна діяльність в
інформаційне століття багато в чому залежить від уміння працювати з потоками інформації, оцінювати, аналізувати. Багато філософів і футурологів (наприклад, Д. Белл) говорять про те, що однією з
важливих ознак інформаційного суспільства є підвищення значущості фахівців, частка яких у сфері
зайнятості буде становити до 30 % і до рук яких перейдуть всі основні інструменти управління суспільством і механізми прийняття найважливіших рішень. Підготовка достатньої кількості таких фахівців – це завдання, у першу чергу, освіти. Від успішного вирішення проблем освіти, від того,
наскільки вона буде гнучкою, наскільки буде відповідати потребам нової епохи, залежить успішність
входження нашої країни в інформаційну еру.
Однією з найактуальніших проблем освіти є проблема дистанційного навчання, що обговорюється
вже досить давно. І зараз робляться спроби здійснити, нарешті, цей проект. Переваги, надавані дистанційним навчанням, очевидні. По-перше, це дозволяє збільшити кількість учнів, одночасно скоротивши витрати
на навчання. По-друге, це дозволить зробити освіту більш доступною для тих, хто не має (з різних причин)
можливості приїхати вчитися особисто. Разом з тим, і труднощів у цьому завданні теж вистачає. Однією з
проблем є створення необхідних для цього методичних посібників. Необхідно створювати електронні підручники, бази даних, бібліотеки, системи перевірки рівня знань тощо. Інша проблема стосується необхідності створення засобів контролю, необхідних для припинення всіляких зловживань.
Із принципової точки зору тут необхідно домогтися того, щоб процес навчання не став остаточно безликим та анонімним. Щоб із процесу навчання не зник Учитель, замінений своїм віртуальним програмним відображенням або електронним підручником. Щоб із процесу навчання не зник
Учень, перетворившись в абстрактну статистичну одиницю. З одного боку, комп’ютерна мережа дозволяє вдосконалити зв’язок між Учителем і Учнем, надає багато нових можливостей (електронна
пошта, форум, чат, відеоконференція тощо), дозволяє не обмежуватися нечастими зустрічами в аудиторії, заповненій десятками людей. Однак, віртуальне спілкування далеко не завжди може замінити
спілкування живе. Особливо в тих випадках, де йдеться про навчання. Спілкування, опосередковане
різними технічними пристроями, неминуче стає більш формальним і поверхневим, у ньому майже
неможливо передати те, що саме собою передається при особистому спілкуванні. Відомості, які передаються за допомогою техніки, неминуче знеособлюються і стають бездушними. Виникає ілюзія їхньої відірваності від досвіду, від життя, від реальної дійсності. У гуманітарних науках це може
істотно ускладнити процес навчання. Часто лише сила особистості викладача змушує повірити у важливість того, про що він говорить, відчути нерозривність зв’язку наукової істини із справжнім життям, бо зв’язок цей виявлений в особі викладача. У віртуальному спілкуванні людину набагато важче
переконати, важче змусити зрозуміти що-небудь, оскільки текст, що з’являється на екрані, здається,
йде не від живого співрозмовника. Для того, щоб заповнити голову всілякими відомостями та уміннями робити розрахунки, потрібні лише комп’ютерні бази даних та електронні бібліотеки. Для того,
щоб навчити мислити, потрібен живий співрозмовник.
У свою чергу, "електронний уряд" – це комплекс заходів, спрямований на перетворення механізмів управління за допомогою нових інформаційно-комунікаційних технологій. Передбачається, що це
дозволить органам державної влади управляти країною більш ефективно, забезпечить більшу прозорість
влади і швидшу взаємодію з громадянами. "Електронний уряд (e-Government) – це система інтерактивної
взаємодії держави і громадян за допомогою Інтернету, нова модель державного управління, що перетворює традиційні відносини громадян і владних структур" – відзначає М. С. Вершинін [5, 117].
Сучасне розвинене суспільство не може повністю покладатися на ринкову стихію. Нерегульований державою ринок, що якийсь час назад повсюдно пропагувався в нашій країні, уже тоді для західного суспільства був позавчорашнім днем. Занадто багато в розвитку сучасного суспільства
поставлено на карту, щоб ризикувати, покладаючись на гру випадкових факторів. Планування, прогнозування, програмування – це ключові слова для інформаційного суспільства. А успіх цих найважливіших складових сучасної діяльності прямо залежить від міри оволодіння тими засобами, які
надають наука і техніка. Нагальним є створення: повноцінних, регулярно оновлюваних баз даних,
доступ до яких можливий (якщо дозволено) скрізь, де є підключення до Інтернету; системи захисту
особистих і корпоративних конфіденційних даних від несанкціонованого доступу; систем, що забезпечують прозорість управління (поінформованість суб’єкта про стан і місцезнаходження його запиту,
заяви тощо); аналітичної системи, що обробляє вхідну інформацію, здійснює пошук по базах даних,
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які генерують звіти, і планує відповідні дії; системи, що забезпечує швидке та ефективне збирання
інформації (проведення опитувань населення тощо). Така система повинна охоплювати всі сфери суспільства і забезпечувати ефективну роботу в кожній з них.
Розвиток нових форм зв’язку населення з державними органами управління дозволить підвищити політичну поінформованість громадян, а уряду надасть нові канали одержання інформації безпосередньо від соціуму. Це повинно сприяти взаєморозумінню та зростанню взаємної довіри між владою і
суспільством, зміцненню єдності держави. Серед найважливіших принципів організації такої системи
різні дослідники [4; 5; 6; 9; 16] називають такі: а) орієнтація на громадян – громадяни повинні бути не
лише пасивними споживачами послуг "електронного уряду", а й повноцінними і повноправними учасниками цього процесу, які впливають на напрям його розвитку; б) зручність і простота використання –
проект спрямований на полегшення взаємодії громадян з органами влади, скорочення часу здійснення
різноманітних операцій і доступність для можливо більшої кількості громадян; в) вартість і складність
бажано звести до мінімуму, щоб ні впровадження системи, ні її використання не лягали важким тягарем
на плечі населення; г) ефективність – система повинна бути здатною обслуговувати якомога більшу
кількість користувачів з найменшими витратами (часу та інших ресурсів), а також забезпечувати найкращу взаємодію різних державних органів між собою; д) сумісність – різні програмні та апаратні компоненти системи повинні мати єдиний інтерфейс і бути сумісними як один з одним, так і з іншими
необхідними компонентами; усі компоненти повинні відповідати цілям взаємодій, здійснюваних з їхньою допомогою; е) звітність – робота додатків повинна бути спрямована на підвищення точності даних, їхнє структурування, архівування та зручність використання і перевірки; ж) готовність до дії –
система повинна розроблятися з урахуванням прагнення до підвищення ефективності, оперативності
функціонування органів державного управління, подібно до ефективності та оперативності роботи організацій сфери бізнесу; розробкою і впровадженням додатків повинні займатися не більше кількох місяців; урядові органи повинні виявляти готовність прийняти систему, сприяти її впровадженню, і, якщо
виникне необхідність, перебудувати свою роботу з урахуванням нових вимог.
Проект "електронного уряду" уже досить давно розробляється в ряді країн і регіонів, а окремі
його елементи успішно впроваджуються у США та країнах Європи. Майже всі державні органи мають свої Інтернет-представництва у вигляді сайтів або навіть порталів. У деяких країнах більше половини всіх платежів (у тому числі сплата податків і штрафів) здійснюється через електронні системи
доступу. Функціонують системи Інтернет-опитувань і іноді проводяться різного роду вибори.
Разом з тим, при всіх перевагах інформатизації адміністративних структур не можна ігнорувати й очевидні небезпеки, головна з яких полягає в невідповідності загального рівня культури соціуму викликам інформаційної революції. Тобто всі плюси проекту "електронний уряд" можуть бути
реалізовані лише за однієї умови – громадяни (як прості споживачі, так і держслужбовці і технічні
працівники) повинні мати необхідний рівень культури, щоб бути достатньою мірою захищеними від
свавілля окремих особистостей або суспільних груп. Інша небезпека криється в низькій кваліфікації і
безвідповідальності, які частіше, ніж хотілося б, зустрічаються серед адміністративних працівників.
Загалом, небезпеки інформатизації можуть набувати різноманітних подоб конкретних ситуацій, але
головна умова ефективності обговорюваних систем – це постійне підвищення культури громадян (у
тому числі адміністративних працівників), тобто відповідальності, зацікавленості, освіченості (у першу чергу в правовій та інформаційно-технічній сферах).
Таким чином, нові інформаційно-комунікаційні технології істотно змінюють життя суспільства та його структуру. Однак, зараз ще рано говорити про інформаційне суспільство як суспільство
нового типу, оскільки суспільство ще зберігає й колишні цілі, орієнтири та спадкоємність із минулим.
Інформатизація різних сфер суспільного життя ще не досягла того рівня, коли зміни стануть необоротними і сформується дійсно суспільство нового типу – з новою культурою, новим типом економіки і
новими формами соціально-політичного устрою.
У цьому смислі доречно згадати про те, що більшість теорій інформаційного суспільства тяжіє до
технологічного детермінізму. Мається на увазі, що розвиток технологій призводить до формування суспільства нового типу. Однак зрозуміло, що технології з’являються і розвиваються в суспільстві не на порожньому місці. Зміни в структурі суспільства та у суспільній свідомості виражаються в розробці певних
технологій, що відповідають спрямованості соціально-історичного розвитку. Іншою важливою ознакою
більшості теорій інформаційного суспільства є некритичне використання поняття "інформація" і виникаюча на цій основі плутанина понять "інформація" і "знання". В інформаційних процесах чітко розрізняють три складові, як зазначає Д. І. Іванов: повідомлення (сигнал), інтерпретація (сприйняття) і
комунікація. У цьому випадку знанню (точніше, зміні знань) відповідає друга складова. Однак зрозуміло,
що розвиток інформаційних технологій – це, насамперед, розвиток системи комунікацій. Нагромадження
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знань саме по собі не може викликати розвиток системи комунікацій, а розвиток комунікацій не спричиняє автоматично зростання обсягу знань або їхньої поширеності.
В основі активного розвитку систем зв’язку є масовий характер сучасного суспільства. Це пояснює ряд згаданих протиріч: по-перше, між інформатизацією суспільства і падінням рівня культури,
а по-друге, між очікуваннями теоретиків інформаційного суспільства та реальністю. Таким чином,
стає зрозуміло, що змістовна невизначеність понять "інформація", "інформаційна взаємодія", "інформатизація", "інформаційне суспільство" і деяких інших є однією з найважливіших причин деструктивних і дисгармонійних сторін науково-технічного розвитку на сучасному етапі.
Зазначена невизначеність спричиняє імперсональність і навіть дегуманізацію технічної діяльності, а, отже, і культури. Дегуманізація людської діяльності означає знеособлювання суспільних
структур і процесів, трансформацію культури в масову культуру, хижацьку експлуатацію природних
ресурсів і прогресуюче руйнування природного земного середовища перебування людини. При цьому
відбувається підміна традиційних цінностей їх вихолощеними і знеособленими сурогатами, відбувається симуляція справжніх цінностей, насичення суспільної свідомості стереотипними масовими псевдоцінностями, тобто, іншими словами, віртуалізація культури.
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КОМУНІКАТИВНА РЕКРЕАЦІЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
У статті розглядаються теоретичні аспекти теорій рекреації і комунікації, досліджується
суміжне предметне поле цих двох наук; робиться спроба новаторського осмислення феномена комунікативної рекреації як соціокультурного явища; надаються деякі практичні поради щодо використання методів комунікативної рекреації в туристично-рекреаційній галузі.
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The article explores theoretical aspects of recreology and communication theory and investigates
fields of study common to these two sciences; an attempt is made at an innovative understanding of the
phenomenon of communicative recreation as a social and cultural manifestation; practical advice is
provided in regards to utilizing methods of communicative recreation in tourism and the recreation industry.
Keywords: communication, information and communication technologies, recreation, leisure,
various forms of recreation, communicative recreation.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, що спричинив глобалізаційні зміни в
сферах економіки, політики, культури і науки постіндустріального суспільства, призвів також до
трансформації традиційних форм комунікації та життєдіяльності сучасної людини, транспонувавши
їх в нову віртуальну площину. В цьому процесі відбувається зміна місця і ролі комунікації, проявляються ознаки можливої комунікативної кризи. Все це вимагає нового ракурсу осмислення комунікації, аналізу її сучасних проявів і проблем. Серед таких актуальною, але недостатньо вивченою, є
проблема взаємодії комунікації та рекреації.
Інформаційно-комунікаційні технології, не лише здійснили трансформацію самих форм комунікації, а й наповнили їх новим культурним змістом. Потреби й уподобання, культурні стилі людини інформаційного суспільства формують нові різновиди комунікативної рекреації (як, наприклад,
дозвілля у віртуальному просторі: он-лайн ігри, сайти, форуми, чати по інтересах та ін.).
А це в свою чергу вимагає дослідження феномена комунікативної рекреації в контексті теорій
комунікації і рекреації та розробки науково-практичних комплексних методів і шляхів їх реалізації.
Тому мета статті –дослідити феномен комунікативної рекреації і надати деякі практичні поради щодо
використання методів комунікації в туристично-рекреаційній галузі.
У сучасній науці розробка проблематики комунікацій з огляду на її актуальність входить до
кола зацікавлень різних дисциплінарних напрямків. Останнім часом з’явилася достатня кількість наукових робіт, де комунікація розглядається не лише в широкому сенсі як одна з фундаментальних
основ людської життєдіяльності, як тип взаємодії між людьми, що припускає інформаційний обмін, а
також у прикладних аспектах різних наукових дисциплін: екології, медицині тощо. Не достатньо вивченим є суміжне поле комунікації з новою галуззю знань – теорією рекреації.
Проблеми комунікації і рекреації пов’язують з комплексом екологічних, соціальних, культурних, політичних, економічних та інших проблем, які обумовили появу нових концепцій і підходів до
осмислення процесів і явищ в суспільстві. Однак безпосередньо проблема взаємодії комунікації і рекреації досі залишалась поза увагою дослідників і потребує сучасного осмислення.
У межах рекреаційної проблематики, яка досліджувалась у різних аспектах: теорії дозвілля і
туризму (Sylwii Toczek, Е. Хьюз, О. Бейдик, О. Андрєєва, О. Благій), географії (В. Стафійчук), соціології (А. Орлов, Ж. Дюмазедьє), культурології і педагогіки (В. Кірсанов) тощо, – переважна більшість
наукової літератури присвячена вивченню рекреації в напрямку туристичної діяльності [1; 2; 9; 11] та
фізичного виховання і розвитку [4; 7; 8]. Актуальним виявляється комплексний міждисциплінарний
підхід до проблеми вивчення рекреації, запропонований вітчизняним культурологом і педагогом
В. Кірсановим [5].
Сутність теорії рекреації полягає в дослідженні та розробці понятійно-категоріального апарату галузі, який становить основу розуміння та інтерпретації найважливіших процесів, явищ, закономірностей тощо, характерних для сучасного етапу розвитку рекреації.
В етимологічному ракурсі термін "рекреація" походить від латинського "recreatio", що означає
повернутись до життя, оживити, відновити, зміцнити. До української та російської мов слово "рекреація" потрапило з французької (recreation) у значенні розвага або відпочинок. Ще на початку минулого століття "рекреацією" називався пообідній відпочинок учнів, які разом із викладачами проводили
свій вільний час у рекреаційних іграх і розвагах. Отже, в більшості словників термін "рекреація" визначається як: проміжок часу чи сам відпочинок (відновлення сил людини) або ж тривала перерва
між навчальними заняттями – канікули [3; 12; 13; 14; 16; 17].
У теорії дозвілля термін "рекреація" використовується у широкому розумінні – як синонім дозвілля, і у вузькому – як функція дозвілля, а також як синонім відпочинку. Однак, деякі вчені наголошують на недоцільності таких ототожнень [5].
Отже, сучасне трактування поняття "рекреація", незважаючи на деякі концептуальнотеоретичні розбіжності, визначається як процес, що поєднує сукупність різновидів діяльності людини
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у процесі дозвілля і забезпечує реалізацію фізіологічних функцій організму людини, яка реалізується
на дозвіллі у вільний від професійних, громадських і родинних обов’язків час [2; 6; 15].
Рекреація розглядається як процес людської діяльності, спрямованої на: відновлення природних здібностей людини, витрачених під час трудової діяльності; задоволення потреб людини у психофізичній, духовній, культурній та іншій активності у процесі зміцнення та відтворення здоров’я і
отримання задоволення від цієї активності під час дозвілля; вдосконалення психічних, духовних і тілесних (фізичних, соматичних) складових особистості людини.
Структурна класифікація сфер дозвілля, запропонована французьким соціологом Ж. Дюмазедьє стала класичною [10]. Вчений виділяє три великі сфери: пасивну регенерацію сил у процесі розслаблення і релаксації; фізичний розвиток у процесі рекреаційних занять з домінацією фізичної
активності; розвагу у процесі психічної (розумової) активності. До них відносять також розваги та
забави, хоббістичні різновиди рекреації.
Найбільшою проблемою галузі є визначення структурних дефініцій, з погляду на те, що сутність поняття рекреації складають добровільні заняття, спектр яких може бути різнобічним і широким, як і сама кількість людських потреб та уподобань [15]. Цікавим є той факт, що визначення
дефініцій рекреації пов’язане для кожної окремої людини з її особистим способом розуміння певного
різновиду чи форми людської діяльності та рефлексії на її предмет.
На сучасному етапі розвитку рекреації як дисципліни науковці умовно розрізняють два її різновиди (пасивну та активну) і наступні форми: рухову (фізичну), творчу (креативну), культурно- або
інтелектуально-розважальну (наприклад, читання, інтелектуальні ігри та розваги), суспільногромадську (участь у різноманітних організаціях), хоббістичну (колекціонування, рибальство, збирання грибів тощо). Бурхливий розвиток рекреаційної індустрії останніх років позначився становленням нових форм рекреації – екстремальних, таких як: альпінізм, дельтапланеризм тощо.
Слід зазначити, що такий поділ має відносний характер і є достатньо умовним, адже у реальній рекреаційній практиці виділення у чистому вигляді одного із зазначених різновидів рекреації
практично є неможливим і свідчить про комплексність її форм. Однак, незважаючи на структурну і
змістовну неоднорідність таких різновидів рекреації, всі вони мають одну спільну рису – можуть розглядатися як цілеспрямований спосіб проведення дозвілля.
У сучасній науковій літературі, окрім зазначених вище, виділяють також соціальний, біологічний, психологічний, кліматичний різновиди рекреації [7; 8]. За таким галузевим принципом можна
виділити і комунікативну рекреацію.
Щодо комунікації, то вона являє собою надзвичайно складне й багатогранне явище, яке має
специфіку в різних сферах суспільного життя, проявляючись в різних формах. Вчені виділяють наступний ряд аспектів комунікації: від техніко-технологічного (у плані технічної бази інформатизації
суспільства) – до екзистенціального (у пошуках людиною, соціумом нових сенсів життя, нової ідентичності, виявлення Я в Іншому і т. д.). Саме цим пояснюється міждисциплінарний і багатоаспектний
характер комунікації.
У науці під комунікацією розуміють і систему, в якій відбувається взаємодія будь-яких
об’єктів матеріального і духовного світу, і сам процес, і способи взаємодії, що дозволяють створювати, передавати і сприймати різну інформацію. Але в найпростішому розумінні комунікація – це механізм взаємодії або передачі інформації.
Отже, комунікація і рекреація – досить ємні та складні поняття, що мають буттєвий характер і
визначаються соціокультурними особливостями розвитку. Тому їхня сутність може бути зрозуміла
лише в цивілізаційному контексті.
Однак, складний, на перший погляд, зв’язок цих двох понять може бути представлений у
спрощеному вигляді наступним чином: рекреація – це вид діяльності, а комунікація – це механізм,
через який здійснюється рекреаційна діяльність; отже, комунікативна рекреація – це вид діяльності,
де комунікативні технології виступають механізмом реалізації рекреаційної діяльності.
В межах поєднання наук про рекреацію і комунікацію виникають нові спільні проблеми. Одна
з них полягає в дослідженні форм комунікативної рекреації – віртуальної, де комунікативні технології виступають механізмом реалізації рекреаційної діяльності. Прикладом подібних віртуальних рекреацій можуть стати проекти Інтернет-холдінга Rambler та компанії Destiny Sphere: онлайн-ігри
розраховані на одночасну участь багатьох користувачів. Такі ігри, як і інші інтернет-продукти
Rambler (фото, знайомства тощо), спрямовані на задоволення потреб сучасних людей в активній комунікації і рекреації [18].
Наступним прикладом віртуальної рекреації може бути науково-практичний експеримент
впровадження віртуальних екскурсій на підтримку людей з обмеженими можливостями здоров’я, що
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проводився на базі Столичного Державного Коледжу Денвера (США, 2003). Результати досліджень в
галузі взаємозв’язку комп’ютерних технологій і людей з фізичними вадами дають підставу зробити
висновок, що віртуальні екскурсії ефективні для передачі соціокультурної інформації й у деяких випадках знижують рівень занепокоєння [19].
У значній мірі сучасна інформатизація соціуму і кожної окремої людини пов’язана з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, має, безсумнівно, позитивні риси, як, наприклад, тенденція суттєвого зростання параметрів вільного часу в структурі життєдіяльності людини [1; 4; 9].
Однак, при цьому існують також латентні негативні риси, як, наприклад, тотальне обмеження параметрів фізичної активності людини, що протиприродно для гармонійного розвитку особистості та
повноцінної життєдіяльності людини.
Дійсно, надзвичайно поширеними на сучасному етапі цивілізаційного розвитку стали стилі
життя, згідно з якими людина проводить достатньо великий період часу біля екрану телевізора або
монітору комп’ютера і тому потребує певного напруження, концентрації психічних процесів. Надмірний час, проведений перед екраном або взагалі "за екраном" у віртуальному просторі за межами реального буття, коли людина втрачає природні орієнтири (змішуються день і ніч, накопичується
агресія як наслідок жорстоких і бездуховних комп’ютерних ігор, стирається грань між життям і смертю, а як результат – неадекватна поведінка у реальному житті), може спричиняти різноманітні психічні та фізичні розлади, залежність та захворювання. Отже, сучасні умови життєдіяльності
комунікативно активної, але в певному розумінні (відсутність природно-необхідного фізичного навантаження) пасивної людини потребують адекватного співвідношення різних видів рекреації.
Вихід з такої комунікативної кризи суспільства вбачається в розробці науково-практичних
комплексних методів теорії рекреації. А оптимальною формою рекреаційної діяльності в сучасному
науковому товаристві вважається комплексне застосування різноманітних (з домінацією психічного
або фізичного компонентів) форм рекреаційної активності для встановлення внутрішньої рівноваги і
гармонії фізичних, психологічних і духовних констант людини [15]. При цьому вважається, що одним із найважливіших чинників рекреації виступає психофізична активність людини, яка приносить
їй задоволення, радість, зменшує рівень стресу. Однак, аналіз фахової літератури свідчить про те, що
увага переважно зосереджується на вивченні фізичної рекреації, яка ґрунтується на використанні
спеціально організованої рухової активності у формі фізичних вправ із застосуванням природних та
гігієнічних факторів протягом вільного часу людини [4; 7; 8].
В аспекті предметно-ціннісному рекреація, як сукупність предметних цінностей, охоплює цілий ряд матеріальних та духовних досягнень, створених у суспільстві з метою задоволення рекреаційних потреб сучасної людини. Поряд із адекватним використанням різноманітних систем
психофізичної рекреаційної активності, значну цінність мають наукові знання, які узагальнюють сутність цих систем, а також принципів, форм, методів та методик використання рекреаційної діяльності. Велике значення мають організаційні, матеріально-технічні, природно-історичні та інші умови, які
спеціально створюються для ефективного функціонування рекреаційної сфери (педагогічноорганізаційне, технічне, медично-біологічне, інформаційне забезпечення тощо). Отже, у предметноціннісному аспекті рекреація розглядається як поєднання науково-методичного, організаційного та
матеріально-технічного забезпечення рекреаційної діяльності.
Розробка науково-практичних комплексних методів теорії рекреації в контексті даного дослідження має бути, по-перше, спрямована на вдосконалення психічних та фізичних якостей людини,
по-друге, на задоволення біологічних потреб людини у фізичній активності, по-третє, на відновлення
потенціалу організму та зміцнення, збереження та відновлення здоров’я, по-четверте, і останнє, орієнтована на отримання задоволення від реалізованої психофізичної активності під час дозвілля.
Здійснений теоретичний і предметно-прикладний аналіз проблеми комунікативної рекреації з
урахуванням негативного (тотальне обмеження параметрів фізичної активності людини) і позитивного (тенденція суттєвого зростання параметрів вільного часу) факторів інформатизації суспільства дозволяє надати наступні практичні пропозиції щодо залучення методів комунікації, наприклад, в
туристично-рекреаційній галузі.
Пропозиція 1: мінімізувати негативний фактор обмеження фізичної активності людини шляхом пропаганди (у засобах масової комунікації: Інтернет, ТБ, радіо; а також за допомогою соціальних
заходів: виставки, зустрічі, фестивалі, конференції, театралізовані дійства тощо) проведення технологічно вивільненого часу у рекреаційно-туристичному секторі.
Пропозиція 2: транспонувати негативний фактор у позитивний шляхом впровадження за допомогою технологій комунікації віртуальних туристичних проектів для людей з обмеженими фізичними
можливостями (наприклад, віртуальні музеї, екскурсії, конференції, форуми для спілкування тощо).
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Отже, кожний етап розвитку рекреації і комунікації характеризується своєрідним ціннісним
змістом і є проявом певних потреб людини. Так комунікативна рекреація являє собою феномен інформаційного суспільства, який може бути визначений як вид рекреаційної діяльності, що здійснюється
за допомогою засобів комунікації.
Як і будь-який феномен, комунікативна рекреація має свої позитивні і негативні риси, що
впливають на всі сфери життєдіяльності людини. Тому важливим є подальше осмислення і вивчення
комунікативної рекреації, залучення нових наукових і практичних методів науково обґрунтованої і
практично дієвої комунікативної рекреації, яка протидіятиме негативним наслідкам розвитку сучасної цивілізації – урбанізації, підвищенню стресових впливів, гіподинамії, індустріалізації, антропологічній та екологічній кризам.
Культура комунікативної рекреації повинна набути значення однієї з екзистенціальних потреб
сучасної людини і стати органічним чинником регуляції ціннісних і діяльнісних аспектів життєдіяльності людства. І в цьому контексті культура комунікативної рекреації потребує новаторського осмислення цього феномена в умовах сучасних культурних трансформацій.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ
ЕЛЕМЕНТІВ ОПОЗИЦІЇ "ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ"
В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
У статті надається опис опозиції "центр-периферія", її буття в просторі культури; розкриваються основні моделі взаємовідношень між елементами.
Ключові слова ядро, центр, периферія, динаміка, інверсія, простір культури.
In the article the description of opposition "centre-periphery", its functioning in the space of culture
is represented, main models of relations between elements of the opposition are revealed.
Keywords: core, centre, periphery, dynamics, inversion, space of culture.
Посилення інтеграційних процесів у всьому світі розуміється як консолідація пріоритетів та
цінностей загальносвітової культури. Саме культура стає тим інтегруючим початком, який спроможний виявити, організувати і направити суспільство на досягнення конструктивного способу існування
і співіснування людства. Логічно припустити, що закони, за якими розвивається культура окремої
спільноти, можуть "спрацювати" і на найбільш високому рівні, а в період постмодернізму стають в
основі формування нової, глобалізаційної, моделі світового суспільства.
У сучасній культурологічній думці при аналізі культури найбільш часто застосовують системний метод (системний підхід). М. С. Каган в книзі "Філософія культури" зауважує, що системне мислення набуло парадигмальний масштаб у другій половині ХХ століття, коли у всіх сферах культури
довелося мати справу з "цілісними, складними і надскладними системами, які виявляються доступними
пізнанню, перетворенню, управлінню, проектуванню саме у своїй цілісності, не допускаючи звичного
аналітичного розчленовування і оперування кожною частиною окремо, бо система завжди є щось більше, ніж сума складових її частин" [5, 22] Дослідник вважає, що "культура в її цілісному існуванні, як
система всіх доступних людині форм духовної, матеріальної та художньої діяльності, повинна розглядатися як єдність цих основних підсистем" [4, 52]. Отже, розуміючи культуру як систему, можна виділити в ній три простори – простір духовної культури, простір матеріальної (природної) культури та
художній простір, кожний з яких має свою внутрішнє неоднорідне змістовне наповнення.
В кожному елементі підсистем є домінуючі риси, які утворюють так зване "ядро" культури
(термін запропонований Ю. Лотманом [8]), що представляє собою стабільну і цілісну єдність провідних ціннісних орієнтацій. В науці, мистецтві, філософії, етиці, релігії, праві та інших формах суспільної діяльності "ядро" стає головним утворюючим принципом. Внутрішнє наповнення "ядра" залежить
від цінностей, що входять до його складу. Ю. Лотман при характеристиці семіотичного простору
(який він ототожнює з культурним простором) вказує, що "розподіл на ядро і периферію – закон внутрішньої організації семіосфери" [8, 17]. Таким чином, культура теж може бути розділена на центральне "ядро" та "периферію", але співвідношення частин асиметричне: ядро забезпечує стійкість і
стабільність, а периферія стає джерелом інновацій.
Зміни співвідношень між потенціалами культурних форм і пов’язані з цими змінами переміщення центру і периферії – один з найважливіших механізмів культурної динаміки. Коли яка-небудь
інновація включається в центральне ядро культури, орієнтація на неї може привести до перебудови
всього культурного простору. В цьому випадку доречним буде використання поняття "структурний
зсув", який, на наш погляд, характеризує якісні зміни взаємозв’язків між елементами системи.
Терміни "центр" і "периферія" стали основними поняттями, за допомогою яких намагаються
пояснити процеси, що відбуваються в сучасному просторі, тому вони широко вживаються в роботах
географів, економістів, дослідників регіонів. Основні аспекти культурного простору та його буття
розкриті в публікаціях П. Флоренського, Ф. Броделя, Ю. Лотмана, В. Іванова, С. Іконникової, Б. Маркова. Терміни "центр" и "периферія" широко залучаються соціологами (праці Е. Шилза, Ш. Ейзенштадта, І. Валернстайна). Проблеми осмислення понять "центр", "периферія", "провінція" намічені в
публікаціях І. Ільїна, Л. Когана, М. Кагана, також активно використовуються у описах сучасної культурної регіоніки України (Л. Нагорна, В. Личковах та ін.).
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Мета статті – надати найбільш повну характеристику моделей динамічних змін у рамках опозиції "ядро-периферія" (або "центр-периферія"), які відбуваються між елементами в системі культури,
та визначити зразки моделей, в межах яких відбуваються структурні зсуви, адже через систему подібних уявлень можуть бути осмислені такі напрямки культурної інтеграції, як типологія культур, міжкультурний діалог, механізми запозичення і взаємовпливу культур.
Мета зумовила постановку таких завдань: надати характеристику опозиції "центр-периферія"
(або "ядро-периферія"); зробити опис моделей, які можливі в межах означеної опозиції.
Досить часто при описах будь-якої території, держави, зустрічаються пари "центр і периферія",
"столиця і провінція". Але кожний дослідник, в залежності від предмету свого наукового інтересу, звертає
увагу на різні аспекти цих понять. Так, слово "провінція" ввібрало в себе безліч історичних, культурних,
соціальних смислів. Воно виникло в епоху завоювань Римської імперії, коли цим терміном позначали території, що знаходилися за межами Апеннінського півострова. У Росії "провінції" з’явилися в ході адміністративно-територіальної реформи Петра I, який указом від 19 травня 1719 року розподілив губернії на
провінції. Пізніше, у 1775 році, "провінцію" замінили на "округ", але поняття одержало узагальнююче
географічне трактування – як територія, що знаходиться поза Санкт-Петербургом та Москвою [11].
Опозиція "центр-периферія" зустрічається в категоріальному апараті багатьох суспільних наук. Так, географія, економіка широко застосовує її у поясненні рушійних механізмів виробничих сил,
на її основі ґрунтується структура економічного простору. Соціогуманітарні науки не обмежуються
тільки територіальною ознакою, що робить зміст даної опозиції набагато ширшим.
При аналізі периферійних культур досить часто постає питання про зв’язки із стабільними культурами – чи можливі запозичення від таких "центрів", та яким чином вони впливають на периферійні
суспільства. Серед наукових досліджень ХІХ і початку ХХ століть помітний інтерес до країн, які "зарекомендували" себе як суспільства із усталеною системою. Але у другій половині ХХ століття пошуки науковців перемістились до країн, які знаходились на периферії цивілізаційного розвитку. І механізми
вивчення культуротворчих процесів не діють в нових умовах, що вимагає розробки нових, нестатичних
підходів. Підсумком до означеного можна вважати думку Я. Шемякіна: "У"класичних культурах" переважають елементи органічної структурної єдності; в прикордонних утвореннях цивілізаційна база неоднорідна, розколота, фрагментарна. Всередині цієї вкрай нестабільної структури відбувається постійна взаємодія
протилежно направлених культурних тенденцій (Захід – Схід, Старий Світ – Новий Світ і т. д.)" [12].
У сучасній науці поняття "центр" і "периферія" відходять від суто фізично-просторової, аксіологічної характеристики. Можна згадати постмодернічні трактування центру, яке надає Ж. Дерріда.
Його "центр" асоціюється із сутністю, екзистенцією, істиною, Богом, людиною тощо, але, як він сам
визнає, чиста і повна присутність центру супроводжується не менш "чистою" відсутністю, незайманою порожнечею. Філософський досвід, на думку Дерріди, це передусім досвід "околиць", які самим
фактом свого існування створюють ту радикальну невизначеність, яка передбачає можливість заміни
центрів [3, 19]. Отже, відомий постструктураліст розуміє, що в сучасному суспільстві центри не можуть бути постійними і мають потенціал до їх зміни.
Проблему співвідношення центру і периферії можна поширити на всі елементи соціокультурної системи. Предметом аналізу стають не тільки характеристики елементів, але й їх функціонування
та взаємодія із іншими складовими соціокультурного регулювання. Якщо науковці розуміють простір
як територію, то приділяють увагу його межам (як самостійної частини простору), константному наповненню ядра та механізмам впливу на інший простір. Соціально-огранізаційний аспект вивчає
структури організації цивілізаційного простору.
Але в останні роки інтенсивно розвивається культурологічний підхід, що трактує проблематику "центру-периферії" з позицій ціннісно-смислового аспекту. Саме він дозволяє глибоко вивчити
структуру духовних зв’язків, релігійних комплексів, впливів на художнє життя. Адже сучасне суспільство постійно змінюється, що приводить до розмиву меж між опозицією і утворенню нових зон: "У
деяких випадках це туманна й сіра зона, в якій центр і периферія зливаються; в інших – лінія, як здається, повністю стерлася" [10, 68]
Серед ранніх звернень до опозиції "центр-периферія" можна назвати видатного вченого М.
Драгоманова. Розглядаючи у своїй праці "Центры и окраины" російську імперську централізовану
владу, він висловлив думку, що реальне буття народів розгортається не за теоретичними уявленнями
про цикли розвитку й здобутки прогресу, а скоріше через згуртування людства навколо певних
"культурних центрів", які постійно взаємодіють між собою. Окраїни імперії, маючи свої культурні
здобутки, мали право на своє незалежне співіснування. "Встановлення розумних співвідношень між
центром і околицями створює внутрішню єдність держави і згуртовує всі його частини на ґрунті солідарних інтересів, а разом з тим воно зміцнює його могутність у зовнішніх справах" [1, 78].
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В останніх дослідженнях російських вчених акумулюється думка, що найбільш активно діалог між центром та периферією відбувається на комунікаційному рівні, який ґрунтується на обміні
інформацією про культурні інновації. Це пов’язано з тим, що великі території федерації, історично
віддалені від центру, мають свої традиції, внутрішню самодостатність і цілісність, але на загальному
рівні утворюють єдину соціокультурну систему.
Саме тому В. Каганський вважає, що недостатньо розглядати складний культурний організм
тільки за схемою "центр-периферія", і фактично відходить від неї. Основних зон культурного ландшафту, за Каганським, не дві і навіть не три ("центр-напівпериферія-периферія"), а чотири: "ЦентрПровінція-Периферія-Кордон". Центр інтегрує культурний ландшафт зсередини, Кордон – його контур ззовні. У свою чергу, Провінція прицентральна – Периферія прикордонна, і їх плутати ні в якому
разі не можна [6].
У ХХІ столітті між культурами столиці та провінції нівелюється негативний зміст, який довгий час супроводжував поняття периферії. Зараз найбільш інтересні культурні події сприймаються з
однаковою цікавістю, де б вони не проходили – у Києві, Львові, Одесі чи Харкові.
Але нещодавно, наприкінці 80-х, за часів централізованої системи державного керівництва,
коли культурні події міжнародного статусу проходили тільки у столиці, провінція була відлунням
масштабних художніх заходів, а намагання ентузіастів створити центри культурного життя наштовхувались на жорсткі регламентації тоталітарної держави, що гасили ініціативи у регіонах.
З новим життям та входженням України до нової фази державотворчості, творчі ініціативи
миттєво перетворили життя. Якщо офіційна культура радянської епохи намагалася перервати національну пам’ять, знищити етнічні корені та традиції, то у 90-ті роки все це стрімко почало відроджуватись. Такі зміни демонструють структурні зсуви соціокультурного простору, які викликані
інверсійним рухом культурної динаміки.
Якщо розглядати сучасний алгоритм взаємодії між центром і периферією, то можна помітити,
що центр завжди активно сприймає експерименти, пошуки. А от периферія, народжуючи своїх нових
геніїв, більш канонічна, стійка, консервативна. Центр представляє собою багатоосьове і динамічне
утворення, в якому є місце масовій та елітарній культурі, традиційним і маргінальним групам.
Якщо порівнювати центр і периферію, то вважається, що перший стає провідником елітарної
культури, в той час як периферія зберігає доступність, те, що зрозуміле кожному. Відомо, що люди,
які прагнуть заявити про себе, намагаються їхати в центр, де стають помітними не через те, що адаптуються до столичної культури, а завдяки тому, що вони вже мають в собі ті особливості, які були
сформовані у провінції. У цьому аспекті центр і периферія пов’язані між собою тим, що демонструють не ієрархічну модель, де центр має більші переваги, а модель, яка заснована на паритетних засадах, де периферія має свій імпульс щоб виявити нові уявлення щодо можливостей мистецтва взагалі.
Отже, культуру можна уявити як єдиний організм, де взаємозалежність центрального і периферійного відповідає доцентровим і відцентровим тенденціям. Іноді в системі складаються умови, коли
центр і периферія міняються місцями і створюють зворотну залежність. Центр завжди виступав рушійною силою в пошуках нового, але в такому інверсійному русі стає "представником охоронних принципів,
мимоволі поміщаючи себе в консервативне становище – адже вся система інститутів культури орієнтована на підтримку і відтворення вже усталених, адаптованих цінностей, традицій, норм" [7]
Теоретичні міркування до проблеми культурної динаміки докладно означені в праці відомого
російського вченого Ю. Лотмана "Семіосфера". Вчений вважає, що тлумачення кожної культури можливе "лише при розгляді історично коротких відрізків її розвитку", а "протиставлення внутрішніх
механізмів розвитку і зовнішніх "впливів" необхідні для об’єктивної рефлексії. Дослідник зазначає,
що ці явища "взаємопов’язані і являють собою різні прояви єдиного динамічного процесу", який підпорядковується "законам пульсації" [9, 121]. Якщо уявити світову культуру як систему, то національні культури, або культури тривалого історичного періоду, стають структурними елементами цієї
системи і вступають у відносини "діалогічного партнерства" з обміном своїх текстів.
У цьому діалозі також можна виділити центр і периферію. Центр передає на периферію свої
тексти, периферія їх засвоює. Потім, опанувавши програми породження текстів, семіотичних моделей
реальності, периферія починає виробляти свої власні. І нарешті, поступове накопичення культурної
енергії приводить до вибуху, де периферія намагається обігнати культурні центри. Донор і реципієнт
міняються місцями, що приводить до зміни структурних векторів. Але як тільки частка новацій доходить до критичної позначки і виводить систему із стану рівноваги, зростає самосвідомість носіїв
культури периферії, повертаючи знов культуру у стан ентропії.
Ю. Лотман характеризує російську культуру як бінарну, європейську – як тернарну. Міфологічний світогляд, який продовжує своє буття в культурному просторі Росії, заснований на чітких опозицій114
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них парах: добро – зло, святе – грішне, правильне – неправильне. В такому розумінні оцінки ситуацій набувають "категоричного" характеру, і якщо один полюс бінарної системи визначається як правильний, де
посилені традиційні тенденції, то протилежну сторону характеризують як неправильну, але при коливанні
маятника у зворотному напрямі відбувається зсув, і пануючі до того часу традиції заперечуються, оголошуються як неправильні. Тому історичний розвиток пострадянських держав можна представити як синусоїдно-хвильовий рух від періодів "культурної дрімоти" та революційних зламів.
Отже, можна виділити декілька форм взаємодії в межах опозиції "центр-периферія". Найбільш радикальні зміни відбуваються, коли ядро зазнає проникнень профанних змістів, що приводить
до його коливання, розхитування. Оскільки сила напору з боку периферії досить сильна, виникає
культурний вибух. Зсуви, які стають поштовхом до структурних змін, відбуваються там, де первісно
"зустрічаються" ядро з периферією. Після вибуху ядро може обновити свої смисли або змінити культурні норми повністю, або можливо утворення смислових згорток, запізнення формування смислів.
Якщо культурний вибух відбувається у традиційному суспільстві, то оновлення відбувається із зміною полюсності явища. Нашу думку підтверджує дослідник А. Тимощук, який спостерігає ведичну
культуру: "Культурний вибух у традиційному суспільстві призводить до оновлення смислів, їх перехрещування: осілий спосіб життя – мандрівництво, пристойний одяг – лахміття, нормативний мова –
новояз, масовість – елітарність, герой – злодій, соціальні ритуали – провокація, праця – зовнішнє дармоїдство, багатство – бідність тощо. Ціле поле нормативних смислів піддається переосмисленню,
деонтологізаціі, змінюється квантифікація часу і простору" [13].
Іншій варіант взаємодій в межах означеної опозиції постає в ієрархічній системі, де міста, або
більш розвинені країни, як головні центри інновацій, стають генераторами науково-технічного прогресу, який розповсюджуються на залежні від них центри нижчого рангу. Таку модель докладно описав
Т. Хегерстранд, який одним з перших створив географічну теорію з послідовно описаними самим автором
принципами й системою понять, які можуть бути корисними при описуванні соціокультурних систем.
Т. Хегерстранд припустив, що суспільство складається з елементів матеріального виробництва і людей, які знаходяться у різних взаємосполученнях, зв’язках і залежностях. Досить впровадити
новий елемент, який здатний поширюватись – ситуація може почати змінюватися. Hа початковому
етапі дифузія відбувається у існуючому центрі, або в новоутвореному вузлі (наприклад, спеціально
створеному науковому центрі), потім – у найближчому зосередженні міських поселень, а потім (на
стадії насичення дифузією) вже і на периферії [2, 59].
Такий механізм змін робить периферію кінцевою ланкою нововведень, що надає їй риси традиціоналізму, відстороненості від основних суспільних процесів. Наведена модель не дозволяє новаціям, які утворюються на периферії, досягти центру.
Прикладом вищеозначеного розвитку культури, яка існувала в умовах жорсткої державної політики, можна назвати радянську культуру, що починає формуватися в 1920-ті роки. Після громадянської війни закріплюється диктатура однієї партії. При складанні нової ідеології оперують поняттями
"один вождь", "один курс", "партія", "єдиний радянський народ". Столиця одна і не терпить конкурентів. Центр утримує всі можливості для розвитку культури адміністративними засобами, коли в столицю запрошуються найкращі виконавці, митці. Але творити вони можуть тільки у рамках офіційної
ідеології, яка знов-таки пов’язана з єдиним курсом.
Третій варіант у системі відношень "центр-периферія" можна описати через термін "культурні
запозичення". Їх розвиток зумовлений впливом на всі структури культури простору. Навіть коли
менш розвинена культура запозичує культурні коди іншої системи, вона зберігає свої духовні цінності. Між центром та периферією утворюються напружені відносини, при яких невластиві раніше елементи ядра укріплюються на околиці культурного поля. Іноді аксіологічне наповнення ядра
позбавляється внутрішньої динаміки та гнучкості, що приводить до конфронтації між культурними
елементами в межах опозиції. І чим напруженіше конфлікт, тим більше динаміка становлення і проникнення нового потенціалу у структури культурного простору. Це приводить до формування на периферії нових культурних елементів, які згодом будуть змушені повернутись до центру і, навіть,
засвоєні ним, щоб не порушувати внутрішній баланс всієї системи. Таким чином відбувається процес
культурної дифузії, де цінності периферії зміщують послаблені орієнтири центру і стають новими
зразками для подальшого засвоєння.
Прикладом таких взаємодій можна назвати сучасні мистецькі течії, що сформувались на периферії, тенденції моди та молодіжні субкультури з пропагандою пацифістських ідей у 60–80-ті роки,
які стали нормою для сучасного світу.
Культурні потоки периферії не завжди можуть привести до радикальних змін, це відбувається
тільки тоді, коли запропоновані новації руйнують усталену систему культурних цінностей центру, і
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нововведення можуть стати новими центрами ієрархії значень, що приведе до так званої "зміни парадигми". Культура периферії змінює свій статус по відношенню до центру. Вона набула деякі з основних якостей, які колись вважалися монополією центру і доступ до яких був можливий лише через
центр. Цей процес може відбуватись при економічному прогресі, змінах політичного напряму, релігійних вірувань, широкому розповсюдженні освіти та ін.
Отже, опозиція "центр-периферія" культури була представлена трьома варіантами їх взаємодії, де перевага надається як центру, так і периферії, що відповідає сучасним теоріям про лінійнохвильову динаміку, де структурні зсуви "очікувані" і не змінюють кардинально всієї системи культури.
Але якщо напруга між опозицією не підлягає урегулюванню, то це може привести до синергетичної
зміни культурної парадигми. Надані моделі відображають динаміку культурного простору в цілому і
можуть допомогти в описах сучасних процесів, які відбуваються в Україні і в світі.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТОКІВ
МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ В НАРОДНІЙ СВІДОМОСТІ
У ВЧЕННІ Ф. В. Й. фон ШЕЛЛІНГА ПРО МІФ
У статті досліджується ідея про походження міфологічних уявлень в народній свідомості в
світлі філософської концепції міфу Ф. В. Й. фон Шеллінга. Розкривається і обґрунтовується сутнісна значимість поняття "теогонічного процесу" як способу пояснення міфології.
Ключові слова: культурно-історична традиція, міф, філософія міфології, теогонічний процес.
The article examines the idea of the origin of mythological representations in national in the light of
F. W. J. Schelling’s philosophical conception of myth. The intrinsic importance of "theogonical process"
concept as the way of explanation of mythology is proved.
Keywords: the cultural-historical tradition, myth, philosophy of mythology, theogonical process.
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Ф. В. Й. фон Шеллінг (1775–1854) – один з найважливіших представників німецької філософської культури Нового часу, що демонстрував протягом своєї творчої кар’єри виключно серйозне
ставлення до проблем міфології. Філософія міфології мислителя (довершена ним у пізній період творчості) стала неодмінною складовою його філософії в цілому, в якій було, фактично вперше в історико-філософській думці, здійснено такий ґрунтовний системний аналіз міфології як всезагальної
символічної форми існування людства.
Шеллінгове міфологічне вчення неймовірно широке. За висловом "видатного філософа Срібного віку" О. Ф. Лосєва, воно налічує не одну, а "цілий десяток" концепцій. Адже вчення німецького
мислителя, який займався осмисленням міфу протягом усього життя, не стояло на місці, розвиваючись і трансформуючись. Проте, на жаль, тривалий час, в світлі радянської культурно-історичної традиції, у вивченні (перекладі і видавництві) доробку пізнього Шеллінга практично був "застій".
Принагідно зауважимо, що й досі відчувається "дефіцит" знань і наробіток з теорії міфу Шеллінга.
Фактично, на сьогодні існує лише декілька знакових робіт видатного мислителя у російському перекладі (зроблених А. В. Гулигою, П. С. Поповим), в яких так чи інакше підіймається проблема міфу, а
саме: "Система трансцендентального ідеалізму", "Філософія мистецтва" і "Історико-критичний вступ
до філософії міфології". Критична література – майже відсутня. Взагалі вітчизняні дослідження з цієї
теми можна назвати фрагментарними.
Це зумовлює актуальність аналізу й висвітлення деяких (недостатньо досліджених) аспектів
міфологічної концепції Шеллінга з огляду на їхню значущість та основоположність для міфологічної
науки в цілому. Відтак, метою статті є культурологічно-філософське дослідження й аналіз міфу і питань міфотворчості у творчості Фрідріха фон Шеллінга, видатного філософа Німеччини епохи романтизму, періоду в історії світової культури, мабуть, найбільш сприятливого з точки зору міфологічних
пошуків. Мета зумовлює виконання таких завдань: розглянути ідеї "Принца Романтиків" (титул, який
декотрі дали Шеллінгу) щодо витоків міфологічних уявлень в людській свідомості; виявити особливості тлумачення Шеллінгом понять політеїзму і монотеїзму; з’ясувати та роз’яснити переконання
Шеллінга стосовно міфології як послідовного (теогонічного) процесу, в якому поряд із вченням про
богів із необхідністю виникають народи та мови тощо.
Проблема міфу повсякчас залишається складовою світового філософсько-культурологічного
процесу. Безумовно, Шеллінг – не перший в культурно-історичній традиції Нового часу дослідник,
що взявся творчо осягнути таке велике явище світової культури, як міф (проте виключність фігури
мислителя в цьому ряді стане явною при більш детальному розгляді його концепції). Так, перші
спроби теоретичного аналізу міфології були здійснені ще за часів античності й Ренесансу. Про науково-критичне дослідження в цій галузі, напевно, можна говорити, починаючи лише з XVII – XVIII cт.
Філософія міфології (як спеціальна дисципліна) виникла, фактично, тільки в XIX ст. На цей період
припадає чи не найінтенсивніший розвиток даної галузі знання, в межах якої вчені прагнули віднайти
відповіді на ті актуальні запитання, які поставали разом із збагаченням новочасної європейської науки свідоцтвами давніх "нововідкритих" цивілізацій (археологічними відкриттями, перш за все). Загалом, новочасна культурно-історична й філософська рефлексія міфу дала цілу плеяду дослідників,
перш за все філософів та істориків культури, які так чи інакше торкалися проблеми міфу. Серед видатних учених, що розробили власні теорії та вчення про міф, можна відзначити, передусім, Ф. Бекона,
Дж. Віко, Д. Юма, Б. де Фонтенеля К. О. Мюллера, Г. Ф. Кройцера, Й. Г. Фоса та ін.
Окремо варто відмітити німецьких романтиків, яким (якщо узагальнити) міфологія уявлялась
як необхідна умова і матеріал для будь-якого мистецтва. А мистецтво, у свою чергу, вони розглядали
як вищу форму духовної культури людства, що перевершує і розсудок, і розум. До речі, вищою мірою романтикам слід завдячити за розширення науково-міфологічного кругозору. Так, серед інтелектуальних досягнень епохи – ряд міфологічних концепцій, численні видання енциклопедій, довідників,
збірок раніше не відомих міфів давніх індійців, іранців, єгиптян. Так само ними було введено значні
масиви давньогерманської, скандинавської та слов’янської міфологій. В цілому характерним був дуже високий дослідницький інтерес до проблем міфу, що ще більше розширило чималу картину історичних інтерпретацій міфу, пов’язану із його тривалим перебуванням в центрі осмислення різних
історико-культурних етапів.
Таким чином, романтики посприяли зародженню порівняльно-історичного мовознавства і міфоведення (було засновано так зване "Міфологічне коло", яке займалося дослідженням "національних міфологій"). Фундатор міфологічної школи, наукового напрямку у фольклористиці і
літературознавстві, автор "Німецької міфології" – гейдельберзький романтик Я. Грімм (1785–1863),
виходячи з досліджень міфів і мови континентальних германців, дійшов до висновку щодо очевидної
схожості міфів різноманітних народів, яка виявляється передусім у мові. Вчений зазначав: "Я думаю,
117

Культурологія

Бурковський М. В.

що міф є загальним достоїнством багатьох народів" та "відповідає глибинній суті народу, чиїх богів
він поєднує у чітку систему" [2, 64].
Принагідно зауважимо, що романтична естетика міфу (як універсальної властивості культури), в межах якої можна віднайти цілий розсип чудових відкриттів, набула свого довершення у філософії Ф. В. Й. Шеллінга.
Істинна картина міфології, за Шеллінгом, є всезагальна висхідна форма думки, яка цілковито
занурена в буття; ніщо інше, як всесвітньо історичне, необхідне явище, закономірна сходинка у розвитку людської свідомості; первинна синтетична форма духовної культури, що включає в себе паростки всіх спеціалізованих видів культури майбуття.
Так, розвиваючи уявлення про народний характер міфотворчості і даючи глибокий гносеологічний аналіз міфології як об’єктивно-мисленнєвої форми, філософ намагався обґрунтувати не лише
саме поняття "філософії міфології" та надати змістовно вивчену передісторію дослідження міфології,
а й пояснити факт одноманітності міфів різних народів. Себто віднайти їхній спільний корінь (за
Шеллінгом, всі вони мають сходити до єдиного джерела), довівши тим самим, що міфологія була
чинником не тільки диференціації, а й інтеграції людства.
Напевно, погоджуючись із сучасним російським філософом і культурологом В. П. Римським,
автором праці "Міф і релігія: до проблеми культурно-історичної специфіки архаїчних релігій", Шеллінг, в лоні своєї культурної традиції, вийшов, образно кажучи, на нову орбіту у дослідженні міфології, контрастуючи із порівняльно-історичними методами просвітників, які залишалися на емпіричноописовому рівні. Тому "грандіозну концепцію міфу" [1] Шеллінга справедливо вважають вихідною
точкою сучасних досліджень міфології.
Зауважимо, що ще видатний німецький історик філософії XIX – поч. XX ст. К. Фішер (1824–
1907) підкреслював, що в усій філософії Нового часу ми не знайдемо "жодної подібної системи, яка б
ладна була в такій мірі (як Шеллінгова, – М. Б.) … пробудити реально великий інтерес до міфології в
такому новому, не характерному для його попередників тлумаченні" [5, 49].
Це стає незаперечним фактом, коли дізнаєшся, що міфологією Шеллінг займався протягом
усього життя (так, за кількістю напрацьованого матеріалу "філософія міфології" (рівною мірою як і
"філософія одкровення") – найбільш об’ємна частина філософської спадщини Шеллінга). Ще за часів
свого студентства на богословському факультеті в Тюбінгенському університеті (магістр богослов’я),
Шеллінг написав статтю "Про міфи, історичні сказання і філософеми давнини" (1793). Відтоді, власне, міфологічні пошуки мислителя не припинялися аж до кінця його творчого життя.
Варто наголосити, що, досліджуючи міфологію, Шеллінг виходив з ідеї, що міф неодмінно
містить релігійну істину. Тому мислитель передусім намагався довести усю неспроможність учень,
які або не визнавали істини у міфології взагалі, або приписували істинність їй на кшталт зовнішньої
"обгортки", а не як такій. Приміром, І. Г. Фосс (1751–1826), опонентом якого виступав Шеллінг, вважав, що у міфах, однозначно, немає ніякої істини. Адже, на його переконання, міфологія являє собою
купу безглуздих уявлень, породжених людським невіглаством, які згодом були опоетизовані й розповсюджені. Д. Юм (1711–1776) також (в дусі свого часу – Просвітництва) вважав, що в міфології (чи
ідолопоклонстві) немає нічого релігійного у повному розумінні цього слова. Міфологічна (політеїстична) стадія у розвитку історії людства, за Юмом, – епоха дорелігійна. Так, головна теза його "Природної історії релігій" (1757) полягає в тому, що історія релігій – ніщо інше, як рух від політеїзму
(який формується під впливом так званих афектів мороку: страху, жаху, меланхолії та ін.) до монотеїзму або чистого теїзму (theism raisonnй), а не навпаки. Таким чином, бачимо, як, в контексті досить
розмаїтої палітри європейських міфологічних досліджень XVIII – XIX ст., вимальовується загальна
тенденція новочасної доби звести нанівець будь-які "претензії" міфології на якесь релігійне значення.
Зі свого боку, Шеллінг вважав, що на самому початку історії існував так званий відносний
монотеїзм, який, на його думку, містив потенції, що могли реалізуватися у майбутньому лише з перебігом часу. Бог тут, за Шеллінгом, – відносно-єдиний (potentia міфологічний). Адже, як вважав мислитель, принцип, що утримував людство до певного моменту в єдності, не міг бути принципом
абсолютним. Радше таким, за яким міг би послідувати інший, що, в свою чергу, його б перетворював
і розгортав.
Легко помітити, що сам спосіб пояснення і прагнення Шеллінга дійти витоків прадавньої
людської свідомості (ґенези релігійних уявлень та появи мов) повною мірою відкидає будь-які намагання звести цей процес виключно до випадкового виникнення міфології чи навмисного її створення.
Хоча, можливо, "комусь і видається зручним – на думку філософа – саме так, через зовнішній і підпорядкований зв’язок пояснювати спорідненість, що лежить не на поверхні, а в глибині" [6, 211].
Шеллінгу ж тільки й залишалося, що "дивуватись тій бездумності, з якою так часто" подібну точку
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зору виголошують, адже важко навіть уявити, як можна створити собі власну міфологію, аби вона
дійсно досягла ступеня народності, отримала в думках людей реальність та достовірність, іншими
словами, щоб люди нею жили. Таким чином, Шеллінг постає принциповим супротивником ототожнення міфології та художнього вимислу. Він не міг погодитися з тим, що міф є лише запозиченням
або вигадкою якогось поета чи навіть цілого народу. Та навіть якщо припустити, що міфологія була
штучно створена не окремою людиною, а цілим народом, за Шеллінгом, все одно "це лише один народ. А міфологія – це справа не одного, а багатьох народів", ба більше, "між міфологічними уявленнями цих багатьох народів … взаємна згода, що доходить до дрібниць. Ось нехай тепер, – зазначає
Шеллінг, – і постане перед нами цей великий, неспростовний факт існування внутрішньої спорідненості між міфологіями різних народів" [6, 210].
Міфологію Шеллінг (цілком у романтичному дусі) розумів як дух народу. Тому, приміром,
грецькі міфологічні уявлення, на його думку, не могли бути своєрідною калькою єгипетських чи якихось інших давніх вірувань, навіть за наявності в них спільних мотивів. Натомість вони мали виникнути незалежно. Схожість же, яка, між іншим, реально присутня в міфах різних народів, навіть у тих,
що не межують між собою, за Шеллінгом, не є такою, що існує "між оригіналом та копією". Радше
"вона вказує не на одностороннє походження однієї міфології від іншої, а на їхнє спільне походження" [6, 211].
Ось чому, мабуть, у цьому сенсі "різне" має так багато спільного. До речі, цим питанням до
Шеллінга, який, у своїх пошуках істини, угледів в "тумані праісторії" (попри значну часову і просторову віддаленість народів) духовну єдність людства, передуючу множинності релігій, задавався і сер
У. Джонс (1746–1794). Це досить відомий британський філолог, сходознавець, засновник Бенгальського азіатського товариства, зачинатель порівняльно-історичного мовознавства і міфології, чия робота "Про богів Греції, Італії та Індії" (1784) вважається однією з перших в цих галузях. Так, вчений
зробив по суті значний внесок у розвиток міфологічних досліджень, адже одним із перших помітив
схожість східних міфологій із грецькою, а також із ветхозавітними вченнями, що й обґрунтував на
сторінках своєї праці.
Німецький романтичний міфолог, професор філології та давньої історії в Гейдельберзі Г. Ф. Кройцер (1771–1858), автор книги "Символіка та міфологія давніх народів, особливо грецького" (1810–1812),
за виразом Шеллінга, "підніс вихідне релігійне значення міфології до ступеня неспростовної історичної
очевидності", відшукавши ті потаємні ниті, які пов’язують між собою численні міфології. Він стверджував, що давня грецька релігія, мовляв, походила з духовно чистого і благородного монотеїзму, принесеного з Індії мандрівними жерцями. Відтак, Кройцер уявляв Бога на кшталт східних учень про еманацію,
коли той, емануючи у світ, уособлюється в численних маніфестаціях. Та доки множинність елементів
підпорядковується вихідній єдності, у свідомості зберігається єдність Бога. Коли ж це вчення переходить
від одного народу до іншого, "ціле розсипається – єдність відступає, множинність виступає на перший
план" [6, 234]. Отже, лише за умови напередданої єдності (як основи) може конструюватися і диференціюватися множинність як така, "інакше – як зазначає Е. Корет – все розпалося б на непов’язану плюральність і навіть ніяка множинність не могла б утворитися" [3, 201].
Характерно, що роздуми Шеллінга про народ відображають його думку стосовно того, що ще
до остаточного виокремлення народу, образно кажучи, з "обіймів Вічності", міфологічні уявлення й
мови мають основу для формування. Інакше кажучи, поява міфології, за Шеллінгом, не є буквально
одночасною виокремленню народу. Скоріше її початок припадає на той момент, коли народ перебуває
на межі формування. Що стосується мови, то допоки народ, як невід’ємна частина цілого, перебував у
стані "духовної кризи", не маючи власної спільності, всі мови (рівною мірою, як і міфологічні уявлення) перебувають у стані змішання. Себто, люди розмовляють "всіма мовами упереміш" [6, 251].
Отже, народ, що виходить на арену світової історії, – немов та гавань спільного "океану людства", свідомість і мова якого є лише його надбанням (адже чи залишиться еллін елліном, а єгиптянин
єгиптянином, – задавався питанням Шеллінг, – якщо позбавити їх спільної мови і забрати в них їхню
міфологію? Напевно, що ні).
При цьому Шеллінг однозначно відкидав можливість насильного утворення народної спільноти, порівнюючи це, приміром, з абсурдністю задуму щодо згрупування й об’єднання дикунів із різних племен в один народ (за відсутності якихось усталених соціальних зв’язків між ними взагалі).
Натомість він вважав, що "ані божественна, ані людська влада" не ладна, по суті, перетворити на народ те, що "не народилося народом, – де немає вихідної єдності і спільності свідомості" [6, 212].
Необхідно зауважити, що бажання народу бути самостійним, за Шеллінгом, співвідноситься
із бажанням хоч якось зберегти ту єдність, яка існувала колись у свідомості гомогенного людського
роду (в праісторії), щоб в процесі становлення, виражаючись мовою міфів, не "канути в Лету", цілком
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втративши основу людської свідомості. Тому Шеллінг дійшов висновку, що, мабуть, мала існувати
внутрішня причина в сукупному людстві, яка до певного моменту утримувала це людство у єдності,
не даючи йому розділитися на окремі народи. І ця причина, за Шеллінгом, – ні що інше, як "усвідомлення єдиного всезагального, загального для всього людства Бога" [6, 259].
Однак, якщо єдність людського роду спричиняло усвідомлення єдиного, загального для всього людства Бога, то чи був цей всезагальний Бог, задавався запитанням Шеллінг, неодмінно єдиним в сенсі монотеїзму? Чи був він взагалі неміфологічним Богом? Це питання досить широке і складне. Сенс його полягає,
напевно, в наступному: як, виходячи з поняття відносного монотеїзму, пояснити міфологію як процес, в
якому неодмінно із вченням про богів закономірно виникають народи (із власними міфологіями й мовами).
Очевидно, мислитель сподівався отримати базис, на якому можна було б вибудувати, як він
сам виражався, "вже не гіпотетичні, а категоричні висновки про виникнення міфології". Але це, за
Шеллінгом, неможливо зробити "не проникнувши глибше … в природу політеїзму" [6, 260]. Так, беручись за це завдання, Шеллінг розрізнив два види політеїзму: множинність богів і багатобожжя. Він
назвав їх, відповідно, одночасним (чи симультанним) політеїзмом і послідовним (чи сукцесивним)
політеїзмом. Слід підкреслити, що саме симультанний політеїзм відповідає поняттю "відносного монотеїзму" в шеллінговій теорії. Адже одночасно багато богів не може існувати без підкорення єдиному Богові. Відтак, лише другий різновид політеїзму, як вважав Шеллінг, усуває наявність єдиного
Бога. На його думку, останній (сукцесивний політеїзм) є дійсним, істинним політеїзмом (що став, між
іншим, безпосереднім змістом його філософії міфології).
Безумовно, якщо під монотеїзмом розуміти тільки протилежність багатобожжю, то у свідомості, за Шеллінгом, реально наявний монотеїзм. Однак, цей монотеїзм є відносним. Адже якщо, скажімо, першим богом, якого припускає свідомість, є, умовно кажучи, Бог А, то свідомість "не
усвідомлює", що йому (Богові А) передує ще другий бог – Бог В, який спочатку стане поряд із ним, а
потім перевершить. Так, Бог А, передуючи у свідомості Богові В, до певного моменту (доки він не
став етапом слідування, генеалогії богів) був, дійсно, неміфологічним богом.
Отже, фактично, вивівши дослідження міфології на історичний ґрунт, у намаганні дати у своїх пізніх роботах, присвячених дослідженню міфології, вірне потрактування ґенезі й сутності міфу, Шеллінг
висунув та обґрунтував як спосіб виникнення міфологічних уявлень поняття "теогонічного процесу".
За Шеллінгом, теогонічний процес не має ніякої реальності поза людською свідомістю, яка із
необхідністю піддається об’єктивно-необхідному слідуванню міфологічних уявлень (завдяки яким
утворюється політеїзм). Оскільки ці уявлення (і їхня послідовність) виходять з божественних сил світу і підкорюються їм, міфологія зароджується в самому житті, будучи чимось дійсно пережитим, а не
просто вимислом, казкою тощо. Відтак, не поети і не філософи, а сама людська свідомість, на думку
Шеллінга, була дійсним джерелом і принципом, що породжував міфологічні уявлення.
Згідно з Шеллінгом, свідомість, у якій зароджуються міфологічні уявлення, діє не довільно,
не на підставі власних "суб’єктивних рефлексій", а під впливом "теогонічних сил чи потенцій Бога",
які творять природу (і разом з тим саму свідомість). Тому людина в міфологічному процесі, як зазначав мислитель, "спілкується не з речами – вона сама спонукувана в ньому тими силами, які підіймаються із глибини свідомості. Теогонічний процес, в якому виникає міфологія, – це суб’єктивний
процес настільки, наскільки він відбувається в свідомості і проявляється в породжених уявленнях.
Однак причини і предмети цих уявлень – це теогонічні сили самі по собі, реально, це ті самі сили,
завдяки яким свідомість споконвічно є свідомістю, яка припускає Бога. Зміст процесу становлять не
такі потенції, які просто уявлялися б, а самі потенції, які творять свідомість, і, оскільки свідомість –
то є тільки край природи, творять природу, а тому суть дійсні сили" [6, 335].
Отже, на основі розгляду деяких аспектів філософії міфології Шеллінга, можна стверджувати, що
його теорія міфу, для свого часу, дійсно, вирізнялась від передуючих спроб її осягнення. Адже до міфології, як до внутрішньо організованої форми свідомості, мислитель, мабуть вперше в історії філософії, застосував системно-структурний метод, розглянувши людську свідомість як органічну цілісність, в якій
міфологічні уявлення, реально, провадяться без її участі (мають несвідомий і колективний характер).
Виявляється, політеїзм – це результат духовної кризи людства (на одному з ранніх етапів його
історії), що виник із втратою єдності людського роду (та віри в єдиного Бога). За Шеллінгом, свідомість, як наслідок неминучого процесу, що виходить з "надісторичного", всупереч волі людини (яка
до цього була "розчиненою" у гомогенному людстві) розпочала рух крізь усі слідуючі одне за одним
міфологічні уявлення. Відтак, останні, на переконання мислителя, були "породженням незалежного
від мислення і волі процесу" та "вирізнялися для свідомості, яка підпала під них, недвозначною і неодступною реальністю" [6, 323]. Народи же були своєрідним інструментарієм теогонічного процесу,
який для них був неосяжним і незбагненним.
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Подібні ідеї об’єктивно-ідеалістичної концепції міфу Шеллінга роблять його, для свого часу,
однією з провідних фігур, що заклала філософські основи загальної теорії міфу. Безумовно, деякі аспекти міфологічного вчення Шеллінга, висвітлені у статті, потребують детальнішого дослідження й
аналізу, що становить перспективу подальшої наукової розвідки.
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АКТИВНІ МОЛОДІЖНІ ІГРИ КИЇВЩИНИ
У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
В Україні здавна були розповсюджені молодіжні активні ігри, яскраві видовища, розваги і забави. Пісні, танці, хороводи супроводжувались іграми. Вони мали елементи військової підготовки:
ігри-втечі, ігри-охорони, ігри-тренування.
Ігри мають тисячолітню історію з часів поганської релігії до християнської, тому і є складовою народних обрядів, церемоній, ритуалів.
Вивчення і збереження народних ігор необхідні для збагачення духовності нації, розвитку рівня культури, гідності і самоповаги.
Ключові слова: ігри-втечі, ігри-охорони, ігри-тренування.
In Ukraine people always like youth active games, striking pagents, amusement and funs without
end. Songs, dances, round dances games accompany. Games had elements of the battle instracshings:
games-escapes, games-quardings, games-trainings.
And they have millennial history from paganism to christianity, because folk rites, ceremonies,
rituals include games.
Study and preservation of folk traditional games are necessary for enrichment of the national
spiritual life, development of cultural level, dignity and self-esteem.
Keywords: games-escapes, games-quardings, games-trainings.
Молодіжні ігри здавна були складовою ігрової культури українців. Маючи тисячолітню історію, зазнавши численних розшарувань, вони зберегли свою традиційність.
Становлення української нації відбувалось в суперечливих умовах: в тісних зв’язках з сусідніми народами і в постійній боротьбі за свої землі.
У змісті і формі військових народних забав – ігри-маскування, ігри-охорони, ігри-втечі –
знайшла відображення необхідність ефективно протистояти чисельним ворогам. Ці активні молодіжні ігри виконували розвиваючу, навчально-виховну, ціннісно-орієнтаційну, розважальну, комунікативну функції.
Збиранням і вивченням народних ігор займались В. Гнатюк, М. Грушевський, М. Лисенко,
М. Макаревич, М. Маркевич, М. Максимович, П. Чубинський, О. Потебня, І. Франко [6, 15]. В наш
час цю тему досліджували О. Воропай, В. Борисенко, А. Іваницький, С. Килимник, В. Скуратовський,
Л. Ященко [5, 6, 7, 12]. Безпосередньо вивченням військових мотивів в народних іграх займались
© Келехсаєва Л. З., 2011
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Г. Кожолянко, Т. Каляндрук [7, 9]. Міфологічний напрям ігор досліджували О. Потебня, М. Сумцов,
В. Пропп; ритуально-обрядовий – А. Байбурін, Т. Бернштам, Г. Любимова, І. Морозов, О. Чебанюк,
О. Курочкін, В. Балушок [1, 14].
Відродити найцінніше в народній культурі, ідентичну і неповторну закодовану традиційність –
важлива задача для осягнення витоків народу, для пробудження самосвідомості молоді.
Метою нашого дослідження є виявити і донести до сучасників відомості про дівочі та парубочі активні ігри як духовне багатство, відображення історичної долі країни та здобуття необхідних для
свого часу вмінь та навичок.
За Н. Донченко "гра – це серія логічно побудованих подій, які гравець виконує за правилами,
здійснюючи різноманітні розумові або фізичні дії для отримання певного задоволення. У всіх випадках ігрова дія супроводжується піднесенням сил – фізичних і духовних. Гра приносить людині справжню радість і розрядку" [4, 15].
Рухливі ігри поділяються на прості рухливі ігри, атракціони та фізичні ігри-змагання (спортивні
та на різного роду вміння), з яких виділяють командні, поєдинки, естафети та багатоборства [4, 17].
Народні ігри стійко зберігають характерні особливості змісту, традиційну форму, структуру,
характер та засіб виконання. Ігри як елемент народних звичаїв, обрядів та календарних свят охоплюють всі ділянки родинного і громадського життя [4, 6].
В стародавні часи велику вагу в суспільстві мали жерці і воїни. Ритуальні і військові впливи
були постійними, супроводжували людину від дитинства до старості. Архаїчні залишки тісного
зв’язку ритуального і військового початків в іграх не розтанули в віках, їх сліди зберігались в народній творчості. Ігри-втечі, ігри-тренування, ігри-охорони були складовою частиною народних обрядів,
церемоній, ритуалів.
Ігри є невід’ємною частиною соціалізації людини, проникненням особистості в національну
культуру.
У східних слов’ян виділялись парубочі, дівочі, колективні (мішані) танці та ігри. Молодіжні
сільські громади, які були відомі з давніх часів, організовували "вулиці" – найрозповсюдженіші вечірні забави молоді в Україні від Великодніх Свят до Семена Станника (14 вересня за новим стилем).
Починались вони традиційними хороводами та іграми, відбувались весело і жваво [3, 330].
Поширеними і улюбленими серед активних молодіжних танців-ігор були хороводи. Відомо,
що на Київщині хороводні танки називали володарськими [12, 271].
Улюблений танок-гра дівчат "Кривий танець" має стародавні корні. Коли на українські землі
нападали вороги, життєво необхідним було вміння ховатися, знаходити природні схованки, обманювати переслідувачів, вислизати з засідок, заплутувати сліди, аби по ним чужинці не потрапили в село
або місце переховування. Назва танцю походить від того, що він верткий і візерунчастий [9, 50].
"Кривий танець" розпочинав і закінчував усі молодіжні забави.
Цікавий варіант магічного "Кривого танцю" зберігся, ймовірно, як відголосок обрядів і молитов. Дівчата прохали долю, прохали бога про захист для хлопчиків і парубків. Невимовно тяжко було
знати, що турки зроблять парубків рабами, а хлопчиків яничарами, які забудуть рідну мову, Батьківщину і стануть воїнами ворожої для тодішньої України армії.
Дівчата ходили кругом села і співали, за ними йшли маленькі діти. Знаходили простору гарну
галявину, брали трьох хлопчиків, які сідали трикутником один проти одного і бралися за руки.
Одна дівчина заходила між дітей і виводила кривий танець, доходила до останньої в хороводі
подруги, бралася з нею за руки і вже разом ходили кругом та співали пісню:
"А у кривого танцю
Да не виведу конця.
Буду його да виводити,
Йому конець да находити".
Закінчивши пісню, всі дівчата спинялись, обертались до дітей, поділялись на три групи, кожна з яких стояла кругом одного хлопця. Дівчата плескали руками над головами хлопців та співали:
"Ладки, ладки да веребчику..."
Потім піднімали дітей на руки, підкидали вгору кожного хлопчика кілька разів, на руках опускали на землю і радісно вітали хлопців [3, 284–285].
Пізніший варіант "Кривого танцю" є більш жіночнішим. Дівчата виводили на Благовіщеня
перший весняний хоровод, тримаючись за руки. Вони бігали поміж трьома вербовими кілочками, застромленими в землю і співали.
122

№ 2, 2011

Культура і Сучасність

Виспівуючи слова пісні, дівчата переплітались в танці. Потім, знову взявшись за руки, йшли
хороводом і співали:
"Дівки-чарівниці терем будували,
Терем будували, вінок не виймали…"
Наприкінці хороводу дівчата ніби розмовляли з весною:
"Вже ж весна воскресла, –
Що ж ти нам принесла?"
Цей "Кривий танець" є привітанням весни і миру, символом пробудження спокою і життєвої
енергії природи, прикладом анімістичного забарвлення танцю [3, 195–196].
"Що виведу, то ввірветься,
То мій милий засміється" [12, 272].
На Великдень ритуальний "Кривий танець" був найголовнішим, тому що символізував безкінечність життя на землі [12, 279].
Виводили хоровод – поєднання "Довгої лози" і "Кривого танцю" як надію на скоріший прихід
весни.
Дітям подобалось грати в "Кривий танець" як в безкінечний, тому що це допомагало згуртовуватись в постійні цікаві ігрові товариства.
Повторення давало змогу раз у раз переживати захоплюючі моменти гри (небезпеку, втечу,
радість спасіння):
"Кінця йому не знайдемо, о так, так кривого танцю йдемо..."
У дівочій грі "Колесо" наявні виразні мотиви втечі з полону як стародавня етнічна пам’ять народу. Дівчата ставали по колу, тримаючись за руки, двоє піднімали руки за спиною одна до одної, в
різні сторони починали бігати, за ними їх подруги. Так намагались пробігти вздовж дівчат по колу.
Після кола спина до спини робили інше коло обличчям до обличчя. Бігати було незручно, деякі виривались з кола, інші падали [11, 109].
Існувало і поєднання "Кривого танцю" і "Колеса". Дівчата тримались за руки, виводили спіралі, кола та півкола в хороводі, співали:
"…А перше зіленько шавлія, шавлія.
Ой, бо ж то надія, надія.
А друге зіленько рутонька, рутонька.
Ой, бо ж то журбонька, журбонька.
А третє зіленько барвінок, барвінок.
Ой, бо ж то на вінок, на вінок".
Дівчата водили хоровод одна за одною, потім розривали його, махали руками, розбивалися по
парах. Потім переходили у центр, ставали одна проти одної і, тримаючись за руки, обкручувалися
одна до одної плечима кілька разів. Подруги повторювали танок за ними, вистроювались одна за одною та піднімали руки долонями вгору, долонями вперед [15, 207]. Ця частина танцю нагадує обряд
ритуальної подяки вищим силам за допомогу і порятунок.
"Кривий танець" був одним із хороводів-гаївок, гімном вдячності богу сонця Ярилу.
Гаївки – стародавня назва пісенних кругових танців – забав, які наші предки використовували
в старих гаях біля дерев’яних ідолів і священних дерев.
Вони були магічним заворожуванням-закликанням весни, відтворювали солярний знак, постійний і незмінний рух сонця [12, 345].
"…Стали хусточки маяти, маяти.
Стала діброва палати, палати.
Стали дівчата гасити, гасити,
цебрами воду носити, носити.
Скільки в цебрі водиці, водиці,
стільки у дівчат правдиці, правдиці" [13, 121–122].
В українській традиції весна була часом військових походів. В одній із веснянок говориться
про те, що весна принесла дівчатам віночки, а парубкам шабельки, щоб йшли на війну.
В інших веснянках співається про мандрівку:
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Келехсаєва Л. З.
"Молодому козаченьку
Мандрівочка пахне.
Помандрував козаченько
У чистеє поле...
Ой, уже весна, ой, уже, красна,
Пора розставати,
Пора нашим парубкам
Селом мандрувати" [3, 232–233].

У грі "Річка"дівчата ставали в два ряди, брались за руки попарно, піднімали їх вгору і створювали арку. Дівчина з першої пари починала бігти між ними до кінця арки, до останніх дівчат. Ставала
і чекала, коли прибіжить її напарниця. Тепер вони створювали останню пару. Починала бігти друга
пара. Така хороводна гра могла бути безкінечною.
Дотепер існує гра "горю – дуба". Дівчата співали голосно, радісно:
"Ой, сухий дубе, гориш, друже,
З тебе полум’я паше дуже.
Рветься полум’я через воду,
Через воду на свободу!"
Дівчата бігали одна за одною, намагались спіймати. Бігали пара за парою, в парі гра закінчувалась, коли вдавалось наздогнати подругу.
Для гри знаходили не тільки рівні місця, грали на невисоких пагорбах, щоб можна було добре
розбігтися [3, 314].
На Київщині була поширена колективна (мішана) гра "Щітка". Молодь бралася за руки і створювала довгий ланцюг. Останньою завжди була дівчина. Вона намагалась стояти нерухомо, міцно
упираючись двома ногами в землю. Всі інші водили навкруги неї хоровод і через деякий час обвивали дівчину "живим ланцюгом". Коли "ланцюг" вже змикався, дівчина починала бігати в тісному колі,
помалу розсуваючи його, і співала.
Коли дівчина переспівала пісню, виходив з кола парубок і починав розмову.
Після цього дівчина вибігала з кола і тікала, а парубок кидався її ловити. Як доганяв, то вводив її в коло і ставав поруч з нею. Якщо не доганяв, то ставав в коло сам [3, 231–232].
У цій грі відбивається нашарування магічної дії хороводу, мотивів полону і втечі та молодіжного бажання розваг.
У активній молодіжній грі "Просо"дівчата розбивалися на два хори, крайня з дівчат перебігала до другого хору. Перший хор кричав: "Нашого полку убуде, убуде!". Другий хор вигукував "Нашого полку прибуде, прибуде!" [3, 226–227].
Перший ряд-хор міг бути парубочим [11, 111].
Згадки про княжу добу на Україні зберегла гра "Володар". Дівчата розбивалися на два "ключі"
– малий і великий. "Малий ключ" – це дві учасниці, які піднятими руками створювали "ворота", а
"великий ключ" – це всі інші дівчата, що співали хором.
Після співів "великий ключ" пробігав через "ворота" по черзі, і співали всі разом [3, 215–216].
Забави-хороводи Київщини були різноманітними, цікавими. Від залишків поганських обрядів
використання хороводів перейшло в народне мистецтво, розвинулось, поєдналось, зазнало змін і доповнень, але не втратило народної любові і поваги.
У хороводі "Зелений Шум" дівчата поділялися на два "ключі" (дві групи), бралися за руки і
співали.
"Ключі" ставали один за одним, паралельно, починали бігати вперед, потім назад.
В іншому варіанті хороводу "Зелений Шум" дівчата пробігали під "аркою", створеною руками
останніх двох дівчат. Ці дівчата повертались так, що їхні руки складалися навхрест.
Останні дівчата пробігали під руками наступних пар і ставали одна проти одної в два ряди,
утворюючи з рук плетену стежку.
Переплітаючи руки, дівчата співали:
"Ой, нумо, нумо,
В зеленого Шума...
Трясця вам, а не нам,
Трясця нашим ворогам".
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На роль "Шуму" вибирали хлопчика або дівчинку п’яти-шести років, жваву, активну дитину,
яка ходила по живому містку, сплетеному з рук дівчат. "Шум" рухався вперед по руках, залишені позаду пари дівчат перебігали наперед і знову сплітали із своїх рук "місток". Такий хоровод можна водити безкінечно.
Хоровод "Шум" міг бути магічним запрошенням шуму зеленої весни, зростаючої трави, бруньок і бутонів, він пробуджував природні сили до нового життя. Первісний текст загубився з плином
часу, гра стала активною забавою і розвагою. Вона піднімала настрій, дарувала радість і надію [3,
213–214].
Серед масових календарно-обрядових свят східних слов’ян дохристиянського періоду (Зелені
Свята, Великдень, Русалії, Спаси, Свято Вогню, Свято Калити, Красна Гора, Вербиця) поширеним
було свято Купайла.
На свято Івана Купала молодь танцювала, водила хороводи біля вогнища, перестрибувала через нього. Тримаючись за руки, дівчата і парубки випробовували долю: бути їм разом чи ні. Стародавній обряд поклоніння поганському богу земних плодів Купалі і радісне змагання-тренування
збереглись в народі як гарна захоплююча гра з жартами, співом і веселим спілкуванням.
Гра в гойдалки в давнину була обрядом, символом єднання з богом неба Сварогом. Гойдання
також є відомою частиною військової підготовки. Потім гойдалки (колиски) стали улюбленою забавою дітей, молоді та дорослих. Рахували, хто більше обертів набере при колисанні. На свята гойдалки
були центром розваг сільської громади [3, 282].
Гойдалки будували хлопці для свого села. Сусідні парубки намагались викрасти частину гойдалки або зламати її. Тому парубоцька громада виставляла на Великдень і цілий тиждень після нього
охорону [9, 55].
Частиною гри-охорони було будування "вежі". Хлопці ставали один одному на плечі, дивились в далечінь, намагались помітити і роздивитись ворога.
На Великдень обхід "вежі-дзвінниці" вулиць селища був ритуальним дійством. П’ять парубків
ставали в коло, їм на плечі чотири, на них три, потім два, і на верхівку один [7, 254]. Хлопці могли
розмовляти зрозумілою тільки їм таємною мовою. Знайому з дитинства "пташину мову" використовували як бойові або попереджувальні сигнали. Це була не тільки гра і розвага, вигадана, але цікава
небезпека. Це було навчання, випробування сил, вміння "спати і чути". Нічна варта згуртовувала
хлопців і вчила відповідальності.
У багатьох іграх дівчата бігали і стрибали, можливо, навчаючись втікати від переслідування.
В стародавні часи тільки в іграх вони могли здобувати такі навички.
Отже, рухливі ігри мають дуальність впливів з давніх пластів народної культури, є своєрідними залишками активної військової підготовки і поганського світогляду, зберігають ритуальну форму
та міфологічну основу.
Ігри були тренуванням і випробуванням, радісним, захоплюючим відновленням фізичних і
моральних сил. Вони відволікали від буденності, давали можливість проявити себе по-новому.
Українці зберегли силу та мудрість предків. Ігри сприяли засвоєнню культурних, календарнообрядових, ритуальних, військових, сімейних проявів пам’яті соціуму. В іграх молодь здобувала нові
цінні якості, опановувала необхідні знання і навички, закріплювала власний соціальний зміст і статус
в молодіжному колективі та в традиційному українському суспільстві.
Засвоєння накопиченого поколіннями духовного багатства народу, етнокультурної ігрової
спадщини сприяє збагаченню культури, пробудженню національної гідності і самоповаги молоді.
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ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ "ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ"
У статті розкрито становлення та розвиток поняття "паблік рилейшнз" та проаналізовано
наукові підходи до визначення його сутності.
Ключові слова: паблік рилейшнз, ПР-технології, реклама, соціально-культурна сфера, громадська думка.
This article is considered from origin term of "public relations", and also is exposed and the
scientific going is analysed near determination of essence of this concept.
Keywords: public relations, PR-technologies, promotion, advertising, social and culture sphere,
public opinion.
У сучасних умовах демократизації суспільного життя перед організаціями різних форм діяльності постають важливі завдання: підвищення конкурентоспроможності, покращення якості роботи
та популяризація власних товарів та послуг. Саме вони є важливими умовами виживання в ринковому середовищі, тому диктують необхідність створення позитивного іміджу, доброзичливого ставлення громадськості, формування певної громадської думки щодо нових державних, громадськополітичних, господарсько-економічних і, особливо, соціально-культурних інститутів суспільства. Все
вище наведене, а також упередження негативних ситуацій за рахунок профілактичної роботи та нейтралізація негативних впливів у соціально-культурному середовищі – це основні завдання паблік рилейшнз. З погляду на це, досить актуальним постає питання щодо можливостей застосування поняття
"паблік рилейшнз" в закладах культури і, відповідно, відображення впливу ПР-технологій (піартехнологій) на розвиток соціального та культурного аспекту життя українського суспільства.
Специфіка паблік рилейшнз спрямовує нас на необхідність глибокого аналізу сутності цього
поняття. Проблема визначення поняття "паблік рилейшнз" (зв’язки з громадськістю) досить складна,
тому що: по-перше, існує багато підходів та тлумачень цього феномену; по-друге, піар розглядається
досить часто як інформаційний вплив на громадськість для досягнення певної мети. Тобто, зазвичай,
піар ототожнюється з рекламою або просуванням товарної продукції. Зазначимо, що засоби піару
мають переваги перед рекламою. На думку М. Стародубської, ефективно просунути іміджеві характеристики за допомогою реклами неможливо. Основною метою всього, що пов’язано зі зв’язками з
громадськістю, є вплив на суспільну думку. Існуючі на сьогодні підходи до розуміння паблік рилейшнз визначають зв’язки з громадськістю і як мистецтво, і як науку, і як сукупність технологій. У
контексті нашого дослідження найбільш правильним, є визначення паблік рилейшнз як елементу соціокультурного інституту.
Отже, велика кількість інтерпретацій паблік рилейшнз актуалізує необхідність досконалого
вивчення становлення та розвитку цього поняття. Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вче© Кияниця Є. О., 2011
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них має дати нам змогу сформулювати визначення, найбільш притаманне для використання в закладах культури.
Питання виникнення та функціонування поняття "паблік рилейшнз" розглядались в роботах
провідних іноземних та вітчизняних вчених з маркетингу, менеджменту, комунікацій: І. Альошиної
("Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров"), С. Блека ("Паблик рилейшнз. Что это такое?"),
М. Бочарова ("История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука"), В. Королька ("Основы паблик рилейшнз"), Т. Лєбєдєвої ("Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура"), Г. Почепцова ("Паблик рилейшнз для профессионалов"), І. Слісаренка ("Паблік рiлейшнз у системі комунікації
та управління"), А. Трунова ("Технологии "паблик рилейшнз" в трансформирующейся цивилизации
модерна"), А. Чумікова ("Связи с общественностью: теория и практика"), М. Шишкіної ("Паблик рилейшнз в системе социального управления") та інших.
Водночас необхідно зазначити, що досі не сформульовано визначення поняття "паблік рилейшнз",
яке буде застосоване в діяльності по зв’язках з громадськістю в закладах соціально-культурної сфери,
тобто немає певної моделі взаємодії між соціальними суб’єктами та їх цільовими групами.
Ступінь розробленості проблеми, складний міждисциплінарний характер феномена паблік
рилейшнз вимагають аналізу широкого спектра публікацій філософського, культурологічного, соціологічного, політологічного характеру, що допоможе розкрити його сутність та природу.
Тому метою даної статті є дослідження виникнення та формування поняття "паблік рилейшнз" в контексті соціокультурного розвитку суспільства.
Численні визначення, що детермінують паблік рилейшнз як науку, мистецтво, діяльність, елемент
соціокультурного закладу, мають одне незаперечне спільне: паблік рилейшнз – це об’єктивна, постійно
присутня в сучасному суспільстві, творча, конструктивна функція, що покликана сприяти створенню та
підтримці ефективної комунікації. Сутність цього визначення має глибоке історичне коріння, адже людське суспільство завжди мало проблеми з урегулюванням і встановленням міжособистісних контактів.
Але відомі історичні особистості не уявляли, що методи впливу на окрему особистість і на суспільство
взагалі в ХХ ст. впевнено назвуть "зв’язками з громадськістю". Так, діяльність, що була присутня в суспільстві завжди, отримала свою назву, але в різні часи і під впливом тих чи інших підходів мала дещо різні
акценти. Таким чином, для впровадження паблік рилейшнз необхідно провести глибокий аналіз історичного становлення, а також трансформації цього багатогранного поняття.
Якщо виходити із сутності паблік рилейшнз як засобу впливу не тільки на індивіда, а й на його поведінку, то до першоджерел цього впливу можна віднести пам’ятники, різноманітні форми монументального мистецтва стародавнього світу. Давній живопис, статуї, піраміди, гробниці, пам’ятки
писемності слугують прикладом влади та божественного початку правителів, сила яких ґрунтувалася
на релігійних засадах. Якщо проаналізувати стародавні пам’ятки літератури та мистецтва: єгипетські
зображення фігур на площині – рельєфи, фрески, малюнки на папірусі; давньогрецьку літературу, що
відображає героїчні подвиги героїв "Іліади" та "Одіссеї", можна дійти висновку, що всі вони присвячені героїчним подвигам, які, в свою чергу, впливають на дух та моральність суспільства і являють
собою приклад для наслідування. Досить вдалими прийомами впливу на суспільство є красномовні
проголошення, які використовувались вождями стародавнього світу. Знання про давні прийоми маніпуляції громадою дають нам підстави стверджувати, що вже в ті часи відбувається зародження одного з елементів паблік рилейшнз – ораторського мистецтва, яке і сьогодні активно використовується в
діяльності установ і організацій різних форм діяльності.
Давньогрецькі мислителі багато дискутували про увагу до прагнень публіки, що свідчить про
значення, яке вони надавали "громадській думці" (хоча сам цей термін і не вживався). Ряд ідей і висловів, що нагадують сучасне тлумачення громадської думки, можна зустріти в лексиці Давнього Риму (саме римлянам належить крилатий вислів "глас народу – глас божий").
Своєрідним засновником перших інструментів, які ми сьогодні сміливо відносимо до діяльності в сфері зв’язків з громадськістю, можна вважати Аристотеля, який створив перший посібник оратора "Риторика", а також ввів поняття "ентимема", яке розглядається мислителями як відношення
публіки до оратора, що, взагалі кажучи, є найважливішим із засобів переконання і, зазвичай, передумовою успіху його промови" [1, 11]. Звичайно, це не паблік рилейшнз в сучасному розумінні, але це
перші спроби використання технологій, які і на сьогодні є важливою частиною врегулювання суспільних непорозумінь.
Звертаючись до праць мислителів, правителів, ораторів Стародавнього Риму і Древньої Греції
можна дійти висновку, що всі відомі діячі різних часів і народів були свого роду піарниками.
Як свідчить історичний аналіз, паблік рилейшнз увібрали в себе різноманітні види технології
впливу, які довели свою ефективність протягом багатьох століть. Окрім риторики, використовували127
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ся символіка, гасла, а також скульптура і монети, ефективність використання яких яскраво відобразилася на розвитку культури стародавнього світу. Головною метою використання названих інструментів було в першу чергу формування громадської думки щодо діяльності церкви або виправдовування
дій того чи іншого можновладця того часу. На шляху досягнення головної мети вирішувалися i супутнi завдання: формувалися певнi настрої в суспiльствi, будувалися комунiкативнi відносини мiж
громадськістю, закладалися першi зерна iнформацiї, що надалi мали дати певнi плоди. Навіть літературні витвори поетів минулого використовувалися з метою маніпулювання громадськістю. При необхідності заклику до певних дій (війни, будівництва тощо), замовлялися патрiотичні пісні та вірші, що
мали спонукати до необхідної діяльності. Ці замовлення є прообразом сучасних відносин між організаціями та засобами масової інформації.
Ще однією сходинкою до появи паблік рилейшнз в сучасному вигляді є налагодження розповсюдження інформації. Адже з розвитком суспільства діяльності глашатаїв та ораторів вже було недостатньо. Так, в створенні однієї з перших інформаційних мереж відзначився папа Урбан ІІ, який,
готуючись до війни проти мусульманського халіфату, розіслав послання через кардиналів, священників і єпископів із закликами брати участь у цій війні. Подальший розвиток історії виявляє такий напрямок паблік рилейшнз: у 1622 р., завдяки папі Григорію XV, який створив спеціальну
"Конгрегацію пропаганди віри", з’явилося поняття "пропаганда", сутністю якого є популяризація і
поширення ідей у суспільній свідомості. З того часу і до сьогодні для забезпечення загальної орієнтації,
позитивного або негативного ставлення до певного об’єкта ми використовуємо саме пропаганду, щоб
довести необхідні ідеї до широких верств населення і перетворити їх на особисті переконання [3, 98].
Своєрідні прояви зв’язків iз громадськістю спостерігаються і в українському історичному досвіді. З виникненням українського козацтва важливим і унікальним інститутом зв’язку з громадськістю стала козацька рада. Діяльність цього органу – яскраве свідчення не тільки розвитку демократії у
козацькій республіці, але й унікального вітчизняного досвіду встановлення зв’язків між козацькими
органами влади та громадськістю України [5, 12–13].
Історія свідчить, що паблік рилейшнз розвивалися паралельно розвитку суспільства; у свою
чергу, ПР-діяльність набувала особливих форм, які враховували необхiднi вимоги до стосунків у суспільстві. Так, апогею свого розвитку ПР-технології досягли наприкінці ХХ ст. і, на думку Г. Почепцова: "характерною їх рисою є спроба впливати на масову свідомість, що відрізняє їх від інших
варіантів міжособистісного впливу" [9, 9]. У світовому арсеналі засобів оптимізації соціальних відносин сформувалася ціла система методів, які входять до інноваційної комунікативної технології паблік
рилейшнз.
Як професійна, ПР-діяльність з’явилась у США, де демократичні принципи і розвинутість
громадянського суспільства обумовлюють широку поінформованість громадян щодо подій і фактів
суспільного життя.
Вперше термін "паблік рилейшнз" ("Public Relations") офіційно використав президент США
Томас Джефферсон, який в 1807 р. у чернетці свого "Сьомого звернення до Конгресу" дописав його
замість викресленого "стан думки" [4, 27].
Зрозуміти сутність сучасної системи зв’язків з громадськістю, її принципи і соціальні функції,
а також дослідити феномен пабліситі в контексті ПР-діяльності неможливо без вивчення американського досвіду в сфері теорії і практики паблік рилейшнз. Одним із перших значну увагу цій категорії в
контексті теорії комунікацій приділив Ю. Хабермас, на думку якого, комунікація – це зорієнтований
на спілкування процес, який враховує компетенцію й мотиви його учасників [14, 32]. З нашої точки
зору, мотивоване та компетентне спілкування є одним iз головних чинників ефективної роботи будьякої установи, особливо закладів, що працюють у культурній сфері. Адже лише професійне доведення сутності того чи іншого проекту (діяльності) до громадськості та адекватна мотивація саме цієї
громадськості можуть привести до бажаних наслідків співробітництва суспільства й організації.
Саме необхідність урахування та цілеспрямованого впливу на громадську думку, формування
й просування позитивного образу тієї чи іншої організаційної структури в суспільстві зумовили виникнення спеціальної системи управління інформацією – паблік рилейшнз.
Упродовж 30-х років ХХ ст. існували суперечливi погляди щодо визначення паблік рилейшнз. У
1975 р. група провідних науковців та практиків у галузі паблік рилейшнз, дослідивши 472 різних визначення та підходи, зупинилися на єдиному твердженні, що віддзеркалювало сутність цього феномену: "паблік рилейшнз є ланкою зв’язку, розуміння, сприйняття й кооперації між організацією та громадськістю;
охоплює управлінські проблеми та питання з урахуванням суспільних інтересів; допомагає ефективно
керувати змінами, що слугують передумовою для розвитку організації, передбачає ринкові та суспільні
тенденції; використовує дослідження, звук, техніку комунікації як його принципові інструменти" [6, 205].
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Одним з найпоширеніших визначень паблік рилейшнз є визначення американського дослідника Р. Харлоу, який пропонує розуміти паблік рилейшнз як "одну з функцій управління, що сприяє
становленню та підтримці процесу спілкування, взаємопорозумінню, прихильності й співробітництву
між організацією та громадськістю. Паблік рилейшнз як управлінська функція передбачає вирішення
різних проблем: своєчасне інформування керівництва організації про громадську думку й надання
йому допомоги в розробці відповідних заходів, забезпечення діяльності керівництва в інтересах громадськості, підтримка управлінців у стані готовності до різних змін шляхом своєчасного прогнозування тенденцій, використання досліджень та відкритого спілкування як засобів діяльності" [15, 36].
Проте найкращим з усіх наявних тлумачень, на думку вчених і дослідників галузі, є подане у
Мексиканській заяві 1978 р.: "Практика паблік рилейшнз – це творчий і соціально-науковий підхід до
аналізу тенденцій, попередження наслідків, надання консультацій керівникам організацій і виконання
запланованих програмних дій, що допомагають реалізації як інтересів організацій, так і громадських
інтересів" [6, 33].
С. Блек віддає перевагу такому трактуванню: "Діяльність у галузі паблік рилейшнз – це мистецтво й наука досягнення гармонії із зовнішнім оточенням на основі взаєморозуміння та достовірної
й повної інформації" [2, 8]. Застосування такого визначення достатньо притаманне для використання
в соціокультурній сфері. Так, у роботі закладів культури завдання щодо надання повної і достовірної
інформації посідає мало не перше місце, але тут необхідно враховувати інтереси зовнішньої аудиторії, яка не завжди бажає сприймати цю інформацію.
У посібнику Ф. Леслі "Паблік рилейшнз" (1971 р.) наводиться більш глибоке тлумачення досліджуваного поняття: "паблік рилейшнз дає змогу установам та громадянам дізнаватися про те, що
думають про них інші та визначати, як зробити яскравий взірець та знайти шляхи втілення своїх задумів і забезпечити позитивне уявлення про них у громадській думці" [7, 16]. Можливість дізнаватися про думку оточуючих, на наш погляд, і є головним завданням закладів культури. Адже базуючись
на думці оточуючого соціуму, можна побудувати ті взаємовідносини, що направлятимуть заклади
культури на шлях взаєморозуміння із суспільством.
Словник іншомовних слів, виданий Московським державним університетом у 1995 р., тлумачить паблік рилейшнз як мистецтво взаємовідносин між державними (управлінськими) установами,
громадськими організаціями і громадянами в інтересах усього суспільства. Типові заклади культури
сьогодення в більшості є державними установами і працюють вони, зазвичай, на громадських засадах. Діяльність цих закладів спрямована на підвищення рівня культури і освіти суспільства, тобто на
задоволення інтересів більшої частини суспільства (в ідеалі – усього суспільства). Таким чином, визначення надане МДУ, на наш погляд, як найкраще відображає поняття "паблік рилейшнз" в напрямку соціокультурної діяльності.
Незважаючи на численні тлумачення поняття "паблік рилейшнз", усі вони сходяться на тому,
що це складна сфера з широким розмаїттям функцій та великою кількістю напрямків діяльності. Парадигмальною у всіх визначеннях є ідея організації зусиль, спрямованих на виявлення та аналіз співвідношень із публікою (громадськістю).
Досліджуючи паблік рилейшнз у системі комунікації, І. Слісаренко виокремлює такі його
компоненти: "Рекламна діяльність, в основі якої лежить принцип інформування через платні оголошення, наочна агітація з метою спонукання аудиторії до певних дій та діяльність прес-агентів, котрі
розміщують у пресі рекламу під виглядом новин або редакційних статей, така діяльність має назву
"пабліситі" – тобто діяльність, мета якої зосереджена на підвищенні репутації організації за допомогою активних публікацій у ЗМІ позитивних матеріалів" [11, 100]. Пабліситі відіграє важливу роль у
становленні і популяризації організацій та установ, зокрема закладів культури, але, зважаючи на громадські засади роботи цих закладів, постає питання фінансування ПР-діяльності. Друге важливе питання – етика працівників цієї галузі, особливо, в сфері культури.
До результатів аналізу досліджень провідних спеціалістів у галузі паблік рилейшнз маємо додати інформацію про регламентування цієї діяльності "Кодексом професійної поведінки й етики",
прийнятим Міжнародною асоціацією паблік рилейшнз (IPRA) на Генеральній Асамблеї у Венеції у
1961 р.; "Афінським кодексом", прийнятим IPRA на Генеральній Асамблеї в Афінах у 1965 р.; "Кодексом професійної поведінки інституту ПР", прийнятим спеціалізованою резолюцією цього інституту
в 1986 р.; "Європейським кодексом професійної поведінки в галузі ПР", прийнятим на Генеральній
Асамблеї Європейської конфедерації ПР у Лісабоні в 1978 р. Всі ці документи спрямовано на регулювання етичної поведінки співробітників сфери зв’язків з громадськістю. Створення та вдосконалення подібних документів необхідне інформаційному суспільству, адже профінансовані редакційні
статті своїм, не завжди етичним змістом, формують громадську думку про певні події.
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Дослідженням феномену зв’язків з громадськістю велику увагу приділили такі американські вчені, як: Г. Брум, С. Катліб, А. Сентер. На їх думку, паблік рилейшнз – це налагодження відносин між організаціями та громадськістю, корисних для обох сторін" [13, 6]. Це тлумачення достатньо близько до
визначення наданого словником МДУ, але обопільна користь для громадськості та закладів культури –
це, з одного боку, отримання нових знань, а з іншого – моральне задоволення від проведеної роботи.
Європейська наукова думка стосовно поняття "паблік рилейшнз" набула свого розвитку після
Другої світової війни. Одним із перших почав досліджувати "зв’язки з громадськістю" француз
Ф. Буарі. Зміст його досліджень базується на тому, що вони відіграють важливу роль у схемі консалтингу, системі менеджменту та визначенні ПР як "стратегії довіри". Іншим визнаним теоретиком паблік рилейшнз в Європі є М. Матр, який розробив власну схему адаптації американських паблік
рилейшнз до потреб європейського співтовариства. Його дослідження дiяльностi в сферi зв’язкiв з
громадськiстю ґрунтується на поведінці, способі передавання інформації, на взаємному розумінні
між групами, інтереси яких зачеплені. Маючи за приклад цю систему адаптації, ми можемо спробувати розробити власну, що буде задовольняти потреби нашого суспільства.
Інституціональна природа паблік рилейшнз та їх функція своєрідного "привселюдного спікера",
мають істотне значення для розвитку комунікаційних процесів між організацією та суспільством. До
цього слід додати акцентування уваги на двохелементному, міжособистісному зв’язку, що превалює в
сучасній теорії міжкультурної комунікації: "громадськість – організація". "Наша теорія, – пише
Дж. Чіней у книзі "Паблік рилейшнз та ціль менеджменту", – має бути досить загальною, щоб охоплювати як міжособистісну, так і "корпоративну риторику" [12, 8]. Тобто, слід пам’ятати про внутрішню
громадськість і враховувати її думку при формуванні певної інформації для зовнішнього середовища.
Культурний характер зв’язків з громадськістю вивчали М. Кольєр і М. Томас. Вони довели, що ті
особливості впливу паблік рилейшнз на громадськість, що мають просвітницьку та духовну складову,
проявляються у двох аспектах: "перший базується на тому, що комунікації можуть виходити за культурні
межі, а другий – на тому, що паблік рилейшнз виступають засобом поширення культурної практики".
Д. Карб, в свою чергу, досліджуючи культурологічну складову зв’язків з громадськістю на
практиці, розглядає цей комунікаційний інструмент як "формування і утвердження культурних ідентичностей за конкретних соціальних умов". Зв’язки з громадськістю є культурним феноменом тому,
що ставлять культурну мету в інтересах як самої організації, так і аудиторій, до яких звертаються. Р.
Хіт говорить, що паблік рилейшнз виконують функцію спікера, якого легко пізнати: він створює "обличчя" організації, її "голос"та її індивідуальність". В ідеальній ситуації – це відчуття членами групи
ідентичності персони з організацією, взаєморозуміння організації і членів аудиторії на рівні спілкування". Отже, культурний аспект паблік рилейшнз є свідченням того, що комунікація має бути чутливою і розкривати особливості ідентичностей окремих груп, аудиторій. Комунікація із суспільством
здійснюється сегментно і досить часто через цільові групи.
Вивченням феномену паблік рилейшнз в Україні займаються В. Бебик, В. Королько, Р. Мендісабаль, Г. Почепцов та багато інших вчених. Так, Г. Почепцов вважає, що "ПР – це насамперед комунікативна дисципліна, спрямована на організацію комунікативного простору в сприятливому режимі
для об’єкта ПР. Паблік рилейшнз покликані управляти позитивним іміджем фірми або людини" [9,
139]. Маємо погодитись – це твердження доречно використовувати в будь-якій галузі і безпосередньо
в галузі культури. Соціально-культурний заклад не може задовольняти громадськість лише наданням
певних послуг, організація має формувати імідж, який буде сприяти просуванню не лише самих послуг, а і закладу в цілому. Оцінювати імідж і діяльність організації може лише громадськість, спираючись на думку якої, можна скорегувати подальші дії. Ми повертаємось до двосторонньої
комунікації. Саме базуючись на теорії зустрічної комунікації, В. Королько пише: "Паблік рилейшнз –
це функція управління, покликана оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації стосовно громадських інтересів і виконану програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами" [6, 67].
Український дослідник маркетингових комунікацій Є. Ромат окреслює предметне поле ПР "як
формування системи гармонійних комунікацій організації з її цільовими аудиторіями на основі повної
та об’єктивної поінформованості в межах досягнення маркетингових цілей комунікатора" [10, 61].
Проаналізувавши дефініції змісту діяльності системи паблік рилейшнз зарубіжних та вітчизняних дослідників, Р. Мендісабаль пропонує своє визначення: "PR (зв’язки з громадськістю) – це наука і
мистецтво управління процесом комунікації між організацією та її цільовими групами громадськості з
метою цілеспрямованого формування громадської думки у бажаному для організації напрямку за підтримки засобів масової комунікації" [8, 34].
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Аналіз робіт провідних вчених у галузі паблік рилейшнз дає підстави дійти такого висновку:
незважаючи на велику кількість визначень поняття "паблік рилейшнз", його формування і становлення відбувається і досі. Кожного дня з’являються нові напрямки, технології, що накладають свій відбиток на поняття "паблік рилейшнз", але усім вже існуючим поняттям притаманна єдина думка, на
наш погляд, головна в його визначенні – це інформаційно-комунікативний процес, спрямований на
порозуміння між організацією та громадськістю. Слід звернути увагу на те, що заклад культури – це
організація, яка дещо відрізняється від комерційних структур, але все ж таки вона, як і будь-яка інша,
проводить комунікаційну політику, формуючи культурний простір країни.
На нашу думку, найбільш точним визначенням, що буде доречним для використання в галузі
культури є таке: паблік рилейшнз – це комунікаційна функція закладу культури, яка спрямована не тільки
на формування громадської думки, але і має враховувати цю думку при впроваджені своєї діяльності.
Тобто, паблік рилейшнз – це двостороння багатовекторна діяльність, що ґрунтується на роботі із засобами
масової інформації, маючи на увазі формування просвітленого висококультурного суспільства.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КНИГОЗНАВЧОЇ ДУМКИ
В УКРАЇНІ у 90-х рр. ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Статтю присвячено культурологічним підходам до вивчення проблем книги і книжкової
справи. Обґрунтовано доцільність системного дослідження усіх напрямів розвитку книгознавчої думки в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. з огляду на необхідність вивчення закономірностей існування книги в нових культурно-історичних умовах, для осмислення наукового доробку минулого та
цілісного висвітлення національних культурних реалій сьогодення.
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The article is dedicated to the culturological aspects of study of problems of book and book business. All
directions of development of book-science thought is reasonable in Ukraine, taking into account the necessity of
study of conformities to law of existence of book for new cultural and historical terms, for the comprehension of
scientific work of the past and integral illumination of national cultural realities of present time.
Keywords: research of book, national culture, book-science thought.
Розуміння культурних процесів, їх теоретичне пояснення, складання перспектив на майбутнє,
закладання міцних основ для поваги та дбайливого ставлення до національної культури та культури в
цілому – основні завдання культурології щодо виявлення закономірностей розвитку культури, яка
пройшла тривалий і складний шлях становлення і витворювалась у непорушній єдності з поступом
української людності і становленням українського суспільства. Цьому сприятиме всебічне вивчення
досліджень книги, здійснених українськими науковцями. Вивчення культурологічних аспектів книгознавчої думки в Україні є необхідним, оскільки, у свою чергу, допоможе у вирішенні серйозної загальноєвропейської проблеми поєднання інтеграційних процесів в науці з національними потребами різних
народів з максимальним урахуванням історичних та культурних особливостей кожної європейської нації.
Для багатьох країн світу сьогодні актуальною і складною є проблема донесення цінності традиційної книги до людей, які не уявляють свого життя без досягнень у галузі комп’ютерних технологій.
Електронна епоха, стрімке збільшення глобальних інформаційних ресурсів спричинили формування
якісно нового культурного простору. Це потребує якісно нових рішень у всіх сферах, в тому числі книгознавчій, книговидавничій, читацькій. Незважаючи на те, що ще не так давно традиційній книзі пророкували забуття (дискусії на цю тему тривають), її роль не лише не вичерпана, а й з’являються її
нові форми, що активно функціонують в суспільстві. Все це зумовлює необхідність удосконалення,
розвитку теоретичних та практичних напрямів книгознавства, книжкової справи зокрема.
Мета статті – системно розглянути культурологічні виміри книгознавчої думки в Україні.
Людина, яка не сприймає книгу і читання, не лише збіднює себе і своє існування, але і позбавляє себе та своїх дітей важливої перспективи – усвідомити та осягнути культурне надбання своєї
країни і свого народу. Національна культура неможлива без культури книжкової, книгознавчої. Можливість долучитися до книжкової культури зберігається лише тоді, коли в суспільстві є розуміння важливої ролі книги у формуванні основ його духовності.
Період державотворення, що розпочався в Україні у 1991 році характеризується формуванням
національного культурного середовища; подоланням стереотипів, властивих моноідеологічному суспільству; процесами формування власної мережі наукових, дослідницьких установ і проведенням
економічних, соціальних, політичних реформ тощо. За таких умов відбулося суттєве оновлення і актуалізація наукових книгознавчих досліджень, утвердження нових дослідницьких пріоритетів, перегрупування наукових сил, становлення нового покоління наукових лідерів.
Системне дослідження усіх напрямів розвитку книгознавчої думки є актуальним з огляду на потреби
вивчення закономірностей еволюції книги на новому історичному етапі, осмислення наукових доробок минулого, особливо, в частині їх ідеологізації, відступів від наукових принципів історизму, наукової об’єктивності,
всебічності та комплексності, конкретності, щоб бути готовими до викликів майбутнього і активніше діяти в
таких проблемних культурних умовах сьогодення, пам’ятаючи, що "через нівеляцію книги як духовного продукту відбувається тотальна нівеляція основоположних традицій національної духовності" [7].
Вивчення проблем "книга і культура" стало усвідомленою необхідністю для світової наукової
спільноти. Україна теж долучається до вирішення порушених проблем. Важливість ролі книги підкреслено на державному рівні: 2007 рік було оголошено Роком української книги. (Указ Президента
України від 15.12.2006 р. № 1088) [12]. Одним із проявів небайдужості до питань розвитку книжкової
культури є проведення у 2008 році Міжнародного Російсько-Українського форуму "Книжкова культура:
Особливості становлення та розвитку". Окрім цього, Указом Президента України (від 30.09.2010 р.,
№ 926/2010) 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства. У документі підкреслено
необхідність забезпечення галузі науковими, навчальними, навчально-методичними книгами з метою забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, інтеграції до європейського освітнього простору із
збереженням національних досягнень і традицій [11].
Культурологічні аспекти книги та книжкової справи у своїх працях порушують науковці, філософи, літературознавці, педагоги, культурологи, краєзнавці (В. Андрущенко, В. Виткалов, В. Горський, О. Гриценко, В. Джулай, І. Дзюба, А. Макаров, Л. Мисів, М. Михальченко, В. Овсійчук,
В. Огнев’юк, О. Пахльовська, М. Попович, В. Скуратівський, В. Смолій та ін.)
Статті з проблем книги, книговидання публікуються на сторінках української книгознавчої
періодики ("Вісник книжкової палати", "Бібліотечна планета", "Бібліотечний вісник", "Поліграфія і
видавнича справа", "Друкарство" та ін.), у збірниках наукових праць.
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Дослідження російських науковців щодо місця книги і книжкової культури в соціумі, в еволюції основних суспільних інститутів в останні роки займають помітне місце не лише серед спеціальних книгознавчих досліджень, а й у гуманітарній науці в цілому (С. Антонова, Д. Бакун,
В. Васильєв, М. Єрмолаєва, Н. Мишковська та ін.)
Так, В. Васильєв підкреслює: "Книга як явище і пам’ятка культури – це і "споживач" досягнень науки, культури, суспільства, але при цьому книга – і барометр культури суспільства, його духовності, стану національної мовної культури, джерело знань і прогресу, а дослідження з теорії та
історії книжкової культури є одним з перспективних напрямків комплексних досліджень на перетині
книгознавства, вітчизняної історії та історії культури" [2].
Українські науковці теж порушують на сторінках наукової періодики теми культурологічного
підходу до тлумачення феномену книги, книгознавчої, книжкової культури (О. Афонін, О. Біличенко,
В. Маркова, В. Медведєва, С. Сищенко, М. Сенченко, М. Тимошик, Є. Франчук, С. Харченко та ін.).
Дослідження цих питань тривають. У своїх працях дослідники розкривають лише певні аспекти культурологічних вимірів книгознавства, свого системного всебічного висвітлення ця проблема ще не знайшла.
Стислий огляд певних підходів до аналізу феномену книги й обґрунтування необхідності застосування саме культурологічного підходу до зазначеного феномену подано у науковій статті
В. Маркової "Книга в різноманітті підходів": "Сучасний стан наукового знання передбачає різноманіття підходів до вивчення об’єкта дослідження. Поряд з уже сформованими підходами до визначення
феномену книги, такими як історико-генетичний, системно-типологічний, системно-функціональний,
документознавчий, наукознавчий, семіотичний, соціально-комунікативний, соціокультурний, мистецтвознавчий, плідним є застосування культурологічного підходу" [6].
З входженням книги у людський побут змінювались оцінки її ролі у розвитку вітчизняної
культури. Та усі вони підтверджують духовну функцію книги, її роль як головного "будівельного матеріалу" культурно-історичного простору конкретної епохи. Важливою є і творча функція книги на
різних етапах культурно-історичного процесу, коли книга стала основою входження країни до світової
цивілізації. Особливо підкреслимо важливість існування зворотного зв’язку (взаємовпливу та взаємозбагачення) між книгою та культурою: книга відображає досягнення і проблеми культури, будучи інструментом її удосконалення; а з іншого боку – досягнення культури перетворюють книгу у "місце зберігання
вічних ідей" та дозволяють їй стати витвором мистецтва, що формує нові культурні цінності [2].
Відповідно до цього твердження, культура – один із факторів у макросередовищі книгознавства, що безперечно визначає його розвиток. З іншого боку рівень розвитку книгознавства дає інформацію щодо відповідного рівня розвитку культури суспільства.
Книгознавство безпосередньо тісно пов’язане з процесами, що відбуваються в суспільстві. Однак,
крім науки про книгу, існують інші науки про суспільство і книгу в ньому. Проте книгознавство істотно відрізняється від них, і саме воно нині займає пріоритетне місце серед соціогуманітарних дисциплін (соціологія, психологія, педагогіка, літературознавство та ін.), оскільки вивчає книгу у всіх її проявах і якостях.
Усвідомлення, що книгознавча думка – одне з джерел розвитку культурологічної думки, книгознавство – система у системі культурологічного знання, а книга у всіх її проявах – невід’ємна частина культури, приведе нас до цілісного висвітлення національних культурних реалій у найширшому
розумінні цього слова.
Підходи та напрями до здійснення цілого ряду відповідних досліджень визначено у паспорті
спеціальності "Теорія та історія культури", затвердженому Постановою Президією Вищої атестаційної комісії України (№ 50-06/5 від 10.05.2007) [8].
Книгознавство вивчає книгу з усіх сторін, у їх єдності. І якої б проблеми розвитку книгознавства, книжкової справи не торкнувся науковець – пов’язаної з мистецькими, економічними, політичними, філософськими проблемами – її розкриття здатне допомогти краще цілісно уявити, осягнути,
зрозуміти рівень, стан розвитку культури досліджуваного ним періоду. Потенціал книгознавства для
"роботи" на користь формування цілісної картини української культури достатньо високий. Це визначається та підтверджується його науковою проблематикою.
Скажімо, вивчення соціально-економічних умов розвитку науки про книгу періоду незалежності
одночасно дає уявлення про: стан законодавства, державну політику в галузі науки, культури; діяльність
відповідних культурних, науково-дослідних установ; роботу громадських товариств та організацій у галузі; проведення виставок, ярмарок, форумів, конференцій, культурно-мистецьких акцій та ін. Вся зазначена
інформація допомагає усвідомити, який шлях пройшла, які проблеми долала книгознавча і культурологічна
наука, культура України в цілому у цей складний перехідний період, на межі ХХ та ХХІ століть.
Історичний напрям розвитку книгознавчої думки періоду незалежності представлений найбільшою кількістю наукових праць. Значні напрацювання саме в цьому напрямі обумовлено тими змінами в
133

Культурологія

Ковальчук С. П.

суспільстві, які відбувались у процесі державного будівництва, з переходом від моноідеологізації усіх
процесів функціонування держави та соціуму до багатоваріантності підходів у вивченні культурноісторичних явищ. Це роботи, що стосуються діяльності окремих видавництв, видавничих організацій,
видавничої діяльності навчальних закладів, громадських установ в певний історичний проміжок часу
(Т. Вересовська, О. Дроздова, О. Заремба, С. Зворський, Л. Зеленська, Т. Кароєва, Т. Ківшар, В. Кізюн,
Г. Ковальчук, Г. Корнєєва, В. Ляхоцький, О. Назаренко, О. Рясна, С. Старовойт та ін.); дослідження видавничої діяльності окремих осіб – діячів української культури та дослідження видання певних книжкових масивів видань за видовою ознакою (Т. Варава, О. Воскобойнікова-Гузева, О. Гальченко,
О. Клименко, О. Коновець, Н. Малиновська, Н. Марченко, І. Михайлин, Л. Пинда, Г. Рудий, В. Соколов, Н. Солонська, Є. Чернухін та ін.); вивчення історії періодичних видань (С. Айтов, Т. Антонченко,
В. Бездрабко, В. Глаголюк, І. Капітан, І. Ковальська-Павелко, М. Романюк, Л. Сакада та ін.).
Напрацювання книгознавців дозволяють реконструювати картину особливостей культури певного періоду. Наприклад, інформація щодо видавничої техніки дає уявлення про рівень технологічного розвитку, рівень бібліографічного опису – про розвиток культури книгознавчої, книгознавства
тощо. Ознайомившись з тематикою періодичних видань можемо охарактеризувати коло інтересів науковців того чи іншого історичного часу, зробити висновки щодо актуальних тоді проблем, наукового рівня публікацій та ін., що в свою чергу знову-таки дає можливості до більш повного уявлення про
рівень розвитку тогочасної культури.
Дослідження читача розпочались ще у останні десятиліття ХІХ ст. і до сьогодні соціологічні
дослідження книги, читача, читання не лише розвивають науки книгознавчого циклу, соціологію, а й
відіграють позитивну роль у поступі наук суспільного циклу; для виявлення культурно-освітнього
рівня населення, його підвищення та успішного інтелектуального розвитку українського суспільства
(Г. Гич, Т. Долбенко, Т. Коваль, О. Мастипан, В. Медведєва, Т. Новальська, Л. Петрова, Р. Садова,
А. Чачко та ін.). Важливість соціологічних досліджень у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства та забезпеченні прогнозованості суспільних
процесів підтверджено Указом Президента України від 25 квітня 2001 року № 275/2001 "Про розвиток соціологічної науки в Україні" [14].
Кращі традиції мистецтва зовнішнього та внутрішнього оформлення книги закладені ще за
часів розквіту Київської Русі (Пересопницьке Євангеліє, Ізборники Святослава та ін.). Високий рівень
тогочасної книжкової культури не викликає сумнівів. Мистецтвознавчі дослідження книг (Н. Антонюк, С. Гавенко, О. Добровольський, Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Л. Кулік, М. Мартинюк, М. Хойнацький
та ін.) здійснюють свій внесок до загального розвитку мистецтва, а рівень останнього, безперечно, є
показником розвитку сучасної культури України. Крім того, сьогодні існує необхідність осмислення
проблем мистецтва книги з позицій сучасних інформаційних технологій.
Філософські дослідження книги, культури в цілому відкривають шлях до осягнення їх феномену з точки зору нових філософських концепцій сьогодення, в тому числі дозволяють проаналізувати вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціум, проаналізувати проблеми інтелекту як
способу самовизначення людини у світі, принципи культурної, духовної самопобудови особистості і
нації (С. Безклубенко, Є. Бистрицький, Н. Кодак, Я. Любимий, В. Лях Т. Орлова, В. Пазенюк, та ін.).
За аналогією можна показати роль книгознавчих досліджень іншої тематики у відображенні
цілісної картини національної культури. Маємо на увазі дослідження на перетині книгознавства та
психології, дослідження сучасного стану книговидання, книгорозповсюдження, роботи поліграфічного комплексу, економічних питань функціонування галузі та ін.
Термінологія книгознавства збагачує термінологію інших наук (особливо гуманітарних), в
тому числі культурології. І навпаки – культурологічні терміни поповнюють термінологію книгознавчу. Для обох наук характерне спільне творення термінології, оскільки книга як об’єкт вивчення книгознавства є складовою культури матеріальної та духовної. Сьогодні, як бачимо, не уникнути
взаємної інтеграції наук. Така тенденція властива наукам ХХІ століття. Ці процеси не шкодять науковому знанню, а навпаки, при розумному використанні, сприяють збагаченню наукових знань та ефективності їх впровадження в життя.
Книгознавча термінологія має універсальне значення: вона є, як правило, складовою частиною загальних енциклопедій з літературознавства, історії, палеографії, архівної справи, інформатики,
педагогіки і т.д. З ХІХ століття для широкого кола читачів в усіх країнах світу починають створюватися самостійні книгознавчі словники та енциклопедії – як загальні, так і спеціальні. [5]
В Україні активна діяльність зі створення національної словникової бази розпочалася лише в
останнє десятиріччя ХХ століття. Так, 7 серпня 1999 р. Президент підписав відповідний Указ (№ 967/99),
у якому йшлося про необхідність реалізації проекту "Словники України" [13]. З метою сприяння система134
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тичному вивченню науки про книгу у 2003 році в Україні вперше здійснено видання "Словника книгознавчих термінів" (укладачі В. Буран, В. Медведєва, Г. Ковальчук, М. Сенченко), що має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення. Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію державної
цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009–2015 роки (Постанова від 11 лютого
2009 р., № 140-р), у якій йдеться про необхідність створення фундаментальних словникових праць, в тому
числі, галузевих термінологічних словників. Це, в свою чергу, забезпечить отримання Україною статусу
держави, конкурентоздатної у світовому інформаційно-культурному просторі.
Усвідомлення тісного зв’язку духовної культури з матеріальною, а їх разом – із соціальноекономічним і політичним розвитком нації, погляд на звичні явища під культурологічним кутом зору,
дадуть можливості для досягнення успіхів у більш повному та глибокому вивчені національної культури України, яке є "базовою умовою національного самоздійснення"[3].
Послідовна демонстрація зв’язку науки про книгу з культурологією, філософією, соціологією
та іншими науками, в першу чергу, в комплексі гуманітарних наук дозволить розширити уявлення
про книгознавство, показати його можливості щодо вирішення завдань, які не розв’язують інші науки; щодо надання свого понятійного апарату, наукової проблематики, концептуальних, методологічних підходів, книгознавчих методів для досліджень, що проводяться іншими науками.
Розвиток книгознавства, вивчення проблем книги з культурологічних позицій формує системне уявлення про нашу культуру, а знання досягнень останньої виховує патріотизм і національну самосвідомість, повагу до творчої спадщини людства.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФОРМ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглянуто нові форми комунікації та простежено їх вплив на удосконалення законодавчого процесу у сфері культури України.
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Питання правового забезпечення сфери культури є одніми з найголовніших у дослідженні
проблем державної культурної політики. Це пов’язано передусім із визнанням законодавства як дієвого механізму політики держави у сфері культури та основного важеля її реалізації у суспільстві.
Адже будь-яка державна політика, включаючи культурну, може бути визначена як система законів,
регуляторних заходів, конкретних дій та пріоритетів фінансування у певній сфері, що впроваджується
державними органами. Разом з тим, кожна держава, спираючись на свою історію, традиції, враховуючи соціокультурні особливості певного історичного етапу, виробляє відповідні до вимог часу законодавчі норми та принципи культурної політики, що визначаються конституційними правами та
свободами особистості. Важливим чинником вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері
культури в умовах соціокультурних трансформацій в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. є відкритість українського культурного простору до євроінтеграційних процесів, що розвиваються на засадах міжкультурного партнерства та поваги до національного та регіонального різноманіття.
Окреслені аспекти активізують дослідження проблем законодавчого забезпечення культурної
сфери вітчизняними вченими (О. М. Берегова, О. А. Гриценко, Г. О. Андрес, І. С. Булкіна, Н. К. Гончаренко, С. М. М’яка, М. В. Стріха, В. В. Солодовник, В. В. Корнієнко, О. В. Овчарук та ін.), стають
предметом уважного вивчення з боку зарубіжних дослідників (Деліа Мучіка, Марк Девідсон Шустер,
Джон де Моншо та ін.) та міжнародних експертів, якими було проаналізовано вітчизняну законодавчу базу у сфері культури в рамках участі України у здійснюваній Радою Європи програмі оглядів національних культурних політик.
Втім, поміж значної кількості досліджень, присвячених різноманітним аспектам правового забезпечення культурної сфери, малодослідженими залишаються питання впровадження сучасних
форм комунікації та їх роль у процесі удосконалення вітчизняного законодавства у сфері культури.
Мета статті – виявити динаміку розвитку комунікаційних зв’язків між владою та громадськістю в умовах сучасних соціокультурних трансформацій в українському суспільстві.
На думку науковців Українського центру культурних досліджень О. А. Гриценка, В. В. Солодовника, Н. К. Гончаренко, С. М. М’якої взаємини культурної сфери та права в найголовніших рисах
можна звести до двох ділянок:
– формування системи правових норм, яка б гарантувала та забезпечувала громадянам сприятливі умови культурного розвитку, а саме – вільне творче самовираження, доступ до культурних надбань, розвиток свого творчого потенціалу тощо; тобто – увесь комплекс культурних прав;
– законодавчо-нормативне забезпечення успішного існування й розвитку усієї культурної інфраструктури – її інституцій, індивідуальних митців та їхніх об’єднань, збереження культурної спадщини тощо [3].
Втім, ключовим питанням розвитку національного законодавства у сфері культури є його відповідність європейським стандартам та законодавчому досвіду розвинених демократичних держав.
Саме тому, окреслюючи загальні принципи та підходи до правового забезпечення культурної сфери,
румунський культуролог та експерт Ради Європи Делія Мучіка виділяє кілька основних джерел формування національного законодавства у сфері культури. Ці джерела можна об’єднати у декілька груп:
- міжнародні або регіональні законодавчі акти, договори, конвенції, хартії, угоди;
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- міжнародні й регіональні документи, які не мають статусу законів: резолюції, рекомендації, плани дій, декларації тощо;
- норми, рекомендації чи принципи, розроблені міжнародними НДО, які не є
обов’язковими, але базуються на кращому міжнародному досвіді у відповідній сфері;
- національні культурні політики інших держав;
- національні правові та культурні традиції і національні конституції [9].
Запропоновані для розвитку національних законодавств документи, з одного боку, не можуть
урахувати усе різноманіття культурних проблем, з якими стикаються держави, що перебувають на
шляху розбудови громадянського суспільства та демократичних перетворень, проте з іншого – норми, принципи і кращі практики, розроблені міжнародними неурядовими організаціями, репрезентують набутки, знання і досвід різних країн, вироблені в різних обставинах, підсумовують
найуспішніші підходи в різних питаннях. Отже, запозичення європейського правового досвіду є одним із шляхів приведення національного законодавства до міжнародних стандартів. Національне законодавство у сфері культури стає тим полем наукової і практичної діяльності, на якому можна
запроваджувати найкращі моделі функціонування культурної політики, створені розвиненими країнами, міжнародною правовою наукою і практикою.
Разом з тим, національне законодавство як механізм впровадження національної культурної
політики держави повинно відображати її цілі, засади та пріоритети. Крім того, можна виокремити
основні засади, яким має відповідати правова основа культурної політики сучасної демократичної
держави, а саме:
- забезпечення самоцінності та незалежності культури й мистецтва в усіх їх численних проявах;
- гарантування культурних прав громадян та доступу до культурного надбання;
- забезпечення свободи літературної і художньої творчості, захист інтелектуальної власності,
авторських прав;
- збереження цілісності національної культури, підтримка національного виробника культурної продукції;
- законодавчий захист національної історико-культурної спадщини;
- утримання державою та місцевим самоврядуванням базових елементів культурної інфраструктури, найзначніших культурно-мистецьких закладів;
- забезпечення державної підтримки та сприятливого правового й господарського режиму для
культурно-мистецьких організацій, об’єднань, окремих митців незалежно від підпорядкування, виду
культурної діяльності та форм власності;
- створення сприятливих умов для розвитку "третього сектора" в культурі;
- створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів
до підтримки культури і мистецтва [3 ].
Щодо якості законодавчих положень, яким має відповідати національне законодавство, то їх
можна визначити за певними стандартними критеріями. Оскільки не існує консенсусу щодо стандартів якості законодавства, деякі країни, а також ОБСЄ, визначили перелік стандартів якості законів,
який містить:
- стандарти користувача – чіткість, простота та доступність закону для простих громадян та
бізнесу;
- стандарти оформлення – гнучкість та узгодженість з іншими законодавчими актами й міжнародними стандартами;
- юридичні стандарти – структура законодавчого акту, впорядкованість закону, чіткість викладені норм;
- стандарти дієвості – відповідність норм конкретним проблемам і реальним життєвим умовам;
- стандарти впровадження – практичність, здійсненність, надійність, дотримання закону [10].
З точки зору відповідності зазначеним нормам детальний аналіз законодавчої бази сфери культури зроблено фахівцями Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України в
Аналітичному огляді "Культурна політика в Україні", підготовленому в рамках Національного звіту про
культурну політику України у 2007 р. [5]. В Огляді, крім аналітичної інформації про стан ключових галузей культури України, дана оцінка розвитку та ефективності законотворчого процесу у сфері культури за
п’ятнадцять років української незалежності, виокремлено протиріччя деяких Законів, що регулюють діяльність професійних митців, культурних індустрій, неприбуткових організацій та закладів культурномистецької освіти. З позицій нашого дослідження зазначена праця є важливою з точки зору висвітлення
загальних тенденцій формування законотворчого процесу у сфері культури, аналіз яких дає змогу виявити провідні вектори розвитку національної культурної політики України досліджуваного періоду.
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Беручи до уваги трансформаційний характер перших п’ятнадцяти років незалежності України, вітчизняними науковцями відзначена активність законотворчої діяльності законодавця у сфері
культури. Втім, оцінюючи в цілому законодавчу базу культурної сфери, можна виділити ряд суттєвих
проблем. Як зазначає О. А. Гриценко, українське законодавство як за своїм духом, так і за буквою
зорієнтовано передусім на державно-комунальний сектор культури, і то, переважно, на його бюджетне фінансування.
Крім того, надто мало уваги у законодавчій базі культурної сфери України приділено правовому забезпеченню діяльності недержавних організацій культури, недержавних некомерційних та
комерційних організацій, які сьогодні демонструють потужний розвиток і складають вагому частку
національного культурного сектору, їх підтримці з боку держави й суспільства. "На відміну від більшості країн Європи, Україна не має цілісного, несуперечливого й дієвого законодавства про неприбуткові організації. Заклади, підприємства та організації культури мають надто мало податкових пільг,
слабким є стимулювання меценатства та благодійництва. Законодавчий протекціонізм щодо вітчизняних культурних індустрій в Україні так само значно менш розвинений, ніж у сусідніх Росії чи
Польщі" [2, 46].
Має місце ігнорування чинних законів, їх положень, у тому числі й органами самоврядування
на місцях. Втім, недотримання чинних законів є доволі поширеним явищем для українського суспільства загалом. Протиріччя, присутні в ряді законодавчих актів щодо культури, виникли у результаті
спроб поєднати в них різні ідеології та системи цінностей: ідеї ліберальної демократії і вільного ринку співіснують з ідеями націєтворення у формах, характерних для XIX – початку XX століть; державний патерналізм співіснує з політикою невтручання у діяльність культурних установ, нарешті, окремі
елементи багатокультурності співіснують із етноцентричними уявленнями про українську націю.
В аспекті вивчення законодавчої бази культури надзвичайно важливими є зауваження, висловлені у Звіті європейських експертів про культурну політику України, який був підготовлений в рамках Європейської програми оглядів національних культурних політик і представлений у травні 2007
року [6]. У Звіті експерти Ради Європи дали оцінки правовому забезпеченню культурної сфери в
Україні, зробили пропозиції щодо шляхів удосконалення вітчизняної правової бази культури.
У розділах, присвячених "законодавству щодо культурного сектора", не дається конкретного
аналізу українських законодавчих актів, натомість сформульовано низку загальних зауважень щодо
недоліків правової бази культури. Так, на думку європейських експертів, політична воля в Україні
концентрується саме на прийнятті законів, а не на тому, щоб забезпечити їх виконання. Звідси недостатня дієвість уже прийнятих законів. Чи не головною причиною цього європейські експерти вважають недостатню поінформованість тих, від кого залежить виконання законів – працівників
культури, що призводить до браку розуміння того, як втілювати в життя добрі наміри законодавців.
З огляду на це гостро постає проблема інформування працівників сфери культури щодо прийнятих нормативних актів, для чого потрібна всеохопна система офіційних інформаційних каналів,
регулярних брифінгів, а в деяких випадках і навчальних заходів для працівників культури та тих, хто
виконує чи на кого впливає нове законодавство. "Якщо всіх ключових гравців не можна досягти напряму, тоді необхідно створити ієрархічні каскадні структури передачі інформації та призначити відповідальних за ефективне її розповсюдження. Можна довести, що цим мають займатися не юристи
Міністерства культури, а люди, здатні побачити, як це діє з погляду практиків та виконавців законів,
а не законодавців чи правників" [6].
Таким чином, використання інформаційних технологій визначене експертами як пріоритетний
чинник встановлення комунікаційних зв’язків між законодавцями та виконавцями прийнятих нормативних актів, адже саме поширення необхідної інформації шляхом використання інноваційних форм
комунікації, обговорення та роз’яснення механізмів впровадження законодавчих ініціатив сприяє їх
дієвості та ефективній реалізації у сфері культури. Саме таким чином проблема законодавчого забезпечення вирішується не за рахунок збільшення кількості відповідних законів та їх прийняття, а, перш
за все, шляхом їх чіткого виконання. "Ефективне законодавство може стати дуже важливим чинником у створенні клімату, потрібного для розвитку культури" [6].
Для оптимізації діючого законодавства європейські експерти пропонують профільному Міністерству зосередитися на проведенні консультацій з представниками культурного сектора та громадськості, а також на замовленні ринкових досліджень і опитувань громадської думки. Прийнятним варіантом
може бути створення системи вимірювання показників виконання та ефективності всіх основних законів
щодо культури, запровадження звітування з цього питання міністром перед комітетом Верховної Ради з
питань культури. Пропонується міністру та комітету Верховної Ради розглядати всі проблемні питання та
стан виконання законів і, відповідно до практичного значення чи нагальності певної проблеми, погоджу138
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вати стратегічний план дій щодо вирішення цих питань. Цей план може включати державні інформаційні
кампанії, кампанії в ЗМІ, навчальні програми для ключових гравців, ринкові дослідження та опитування
громадської думки. Шляхом, що дозволяє підвищити рівень поінформованості громадськості стосовно
прийнятих законодавчих ініціатив, на думку міжнародних експертів, є розміщення на веб-сайті Міністерства повного переліку існуючого законодавства щодо культури із додаванням до нього довідки
про основні положення та практичні наслідки кожного з цих законів.
Реакцією на зазначені зауваження з боку експертів Ради Європи та на виконання Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України щодо розвитку електронних інформаційних
систем, до структури офіційного веб-сайту Міністерства культури України, що є складовою частиною Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, включено розділ "Нормативно-правові акти". До
його складу входять наступні підрозділи: "Тексти документів", "Законодавство у галузі туризму і курортній сфері", "Нормативно-правові акти Міністерства", "Законодавство в сфері культури", кожний
з яких вміщує масив інформації стосовно різних аспектів розвитку законодавчої сфери, а також законотворчої діяльності самого Міністерства [7].
У підрозділі "Тексти документів" розміщено Накази та Постанови Міністерства культури
України, що стосуються різних сфер діяльності Міністерства у профільній галузі. Особливе значення
мають нормативні документи, що стосуються громадськості та її ролі у культуротворчих процесах.
Серед таких на веб-сайті Міністерства культури розміщено Наказ від 13 травня 2011 року №332/0/1611 "Про сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства культури і туризму
України", прийнятий з метою створення належних умов для участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики, сприяння громадської експертизи діяльності Міністерства [7].
У підрозділі "Законодавство у галузі туризму і курортній сфері" розміщено тексти Законів
України "Про туризм" та "Про курорти", а також Постанови та Розпорядження Кабінету міністрів
України з питань співробітництва України із Урядами різних країн в галузі туризму, зміст яких дає
можливість ознайомитись із політикою Міністерства та перспективами його роботи у заявленому напрямі.
Особливе значення з точки зору відкритості та прозорості влади має інформація, розміщена у розділі "Законотворча робота", що віддзеркалює найважливіші аспекти законотворчих ініціатив вищих органів влади – Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України, зокрема, Комітету Верховної
Ради України з питань культури і духовності, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, а також громадськості. Важливими з точки зору відкритості та доступності для широкого загалу є повідомлення про
громадське обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей", про підтримку проекту Закону України "Про ратифікацію
Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво", про прийняття Верховною Радою
України проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу"
та "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу".
З метою інформування громадськості про розвиток законотворчих процесів подається інформація про засідання Комітетів Верховної Ради України, а також зміст питань, що на них розглядалися. Так, на веб-сайті Міністерства подано інформацію про розгляд питань у Комітеті Верховної Ради
України з питань науки і освіти стосовно проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони культурної спадщини", розробленого Міністерством культури України; йдеться також про засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, на
якому розглядалися Проект Закону про внесення змін до переліку пам’яток культурної спадщини, що
не підлягають приватизації, Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про столицю України –
місто-герой Київ", Проект Постанови про деякі невідкладні заходи щодо підтримки закладів культури в
період економічної кризи, внесений на розгляд Народним депутатом України В. Яворівським.
В останньому документі запропоновано органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів для збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати виселення закладів культури з приміщень державної та комунальної власності, не скорочувати
видатки на фінансування закладів культури, сприяти залученню коштів благодійних організацій, меценатів, спонсорів до забезпечення в необхідних обсягах фінансування закладів культури.
Враховуючи рекомендації експертів Ради Європи щодо необхідності ознайомлення суспільства та мистецької громадськості із чинними законами, їх ключовими моментами та положеннями, на
веб-сайті Міністерства культури України розміщено повний перелік прийнятих з 1992 по 2011 рік
нормативних документів, які регулюють функціонування сфери культури України, серед них: Закони
України, Постанови Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, Розпорядження Президента України, а також Накази Міністерства культури України.
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Крім зазначеного переліку, шляхом активних посилань кожен із відвідувачів сайту може ознайомитися із повним тестом будь-якого розміщеного нормативного документу, а також шляхом участі у громадській дискусії, взяти участь у його обговоренні.
З огляду на необхідність вивчення та урахування думки громадськості, залучення громадян до
формування та реалізації державної культурної політики на веб-сайті Міністерства у рубриці "Громадське
обговорення" опубліковано проект Закону України "Про громадські організації", внесений 22 липня
2010 року на розгляд Кабінету Міністрів України. Метою цього законопроекту є визначення правових та
організаційних основ реалізації права на свободу об’єднання, створення сприятливих умов для утворення
й діяльності громадських організацій та розвитку громадянського суспільства в цілому.
Отже, у сфері культури України на початку ХХІ століття активно розвиваються нові форми
комунікації, що віддзеркалюють загальні тенденції формування інформаційного суспільства. Особливе значення ці форми комунікації мають як в цілому для розвитку культурної політики України, так і
для вдосконалення діючого законодавства у сфері культури.
Шляхом для цього є впровадження у систему взаємодії між владою та громадськістю новітніх
інтернет-технологій, за рахунок яких здійснюється інформування, консультування громадськості, залучення її до процесів вироблення та вдосконалення правового забезпечення сфери культури. Доступ
до повної та об’єктивної інформації щодо діючого законодавства, розміщеної на офіційному веб-сайті
Міністерства культури, можливість залучення громадськості до вироблення та прийняття важливих
для галузі рішень – все це сприяє прозорості та відкритості влади. Саме прозорість та відкритість
стають необхідними умовами ефективної комунікації та порозуміння між владою та суспільством,
відкривають шлях до реального партнерства.
Оптимізації взаємодії між владою та громадськістю сприяє удосконалення державою процедур надання послуг та інформації, забезпечення умов для здійснення взаємодії між громадянами та
державними установами в режимі прямого доступу.
Таким чином, національне законодавство у сфері культури у відносинах між владою та громадськістю виступає як інформаційна система, яка має конкретний зміст повідомлення певного фрагменту культури нормативно-правового характеру. Від чіткого функціонування усіх складових цієї системи,
від її змістовного наповнення, що має відповідати визнаним стандартам якості, участі громадськості у
процесі прийняття рішень, а також від ефективності засобів передачі конкретної законодавчої інформації
та рівня комунікаційних зв’язків між владою та суспільством залежить впливовість чинного законодавства на розвиток культуротворчих процесів та, в цілому, на реалізацію державної культурної політики.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ПРОБЛЕМИ РИТМІКИ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
В АСПЕКТІ МЕТОДОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО КРАЄЗНАВСТВА
ТА МУЗИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ
У статті розглядається ритм як механізм культурної динаміки у контексті культурологічної концепції хвиль та циклів культурно-історичного процесу. Заявлено, що сучасна методологія художнього краєзнавства та музичної регіоналістики потребує адаптації до неї теоретичних
положень ритмології.
Ключові слова: цикл, хвиля, ритм, ритмологія, художнє краєзнавство, музична регіоналістика.
The article deals with rhythm as a mechanism of cultural dynamics in the context of culturological
concept of waves and cycles of cultural-historical process. Stated that the current methodology of local
history of art and music regionalistics requires adapting to her theoretical assumptions ritmologii.
Keywords: cycle, wave, rhythm, ritmologiya, artistic local history, music regionalism.
Проблема ритміки культурних процесів обіймає помітне місце у масиві сучасних міжнаукових і зокрема, культурологічних студій. Її розробка представлена сьогодні аспектами: дефініції категорії ритму та відшліфування понятійної галузі ритмології, перш за все, в історії філософії культури
(В. Ф. Шеллінг, В. Вернадський, П. Флоренский, Б. Яворский, С. Фейнберг, О. Шпенглер, О. Кравченко, Р. Акимов, Я. Аскін, М. Бахтін, В. Вахромєєв, Л. Мазель, І. Способін, В. Суханцева, М. Харлап,
В. Холопова, В. Цуккерман, Б. Штейнпресс, Ю. Юцевич, Г. Карцева та ін.); ритмічні основи побудови та розвитку матерії, космосу, Землі (В. Вернадський, К. Ціолковський, О. Чижевський, Р. Коллін,
В. Жуковський, Ю. Богданов, В. Дьомін, Н. Малихіна та ін.); ритм простору та часу (А. Ейнштейн,
К. Ціолковський, С. Капиця, І. Стенгерс, І. Пригожий, В. Готт, Г. Рейхенбах, І. Сєров та ін.); ритми
культурно-історичного процесу (М. Кондратьєв, І. Андрєєв, Ю. Семенов, Ю. Яковець, Т. Агапова,
В. Сергєєв, Г. Бєлімова та ін.); антропологічні ритми (П. Флоренський, А. Леонтьєв, Т. Михайловська, З. Кассирер, М. Киященко, П. Гуревич, Е. Маркарян, Б. Марков, В. Кузнєцов та ін.). До напряму
українського музичного краєзнавства проблема ритміки культурних процесів не адаптувалась.
Метою статті є виклад основних теоретичних положень культурологічної ритмології та визначення можливостей її адаптації до сфери українського художнього краєзнавства та музичної регіоналістики.
У більшості сучасних визначень культури позначається, що вона одночасно охоплює оточуючий та внутрішній світ людини. Культура володіє чіткою структурою та ритмом формування, забезпечує ритм розвитку суспільства. На думку Г. Карцевої, "ритм є загальним законом буття як у
просторі, так і в часі. Ритм є об’єктивною закономірністю буття культури не тільки тому, що вона
розгортається у часі і просторі, але і внаслідок того, що пов’язує дискретні акти людської діяльності у
безперервну цілісність. Культура тим самим стає ритмічним стрижнем, що забезпечує безперервність
історії суспільства, яка, у свою чергу, має власний ритм розвитку" [5, 41]. Наголошуючи на тому, що
ритм у широкому розумінні – це часова структура будь-яких процесів, що утворюється групуванням
акцентів, тривалостей, пауз, Г. Карцева зауважує, що до цієї пори універсального поняття ритму не
існує [5, 43].
Текст докторської дисертації Г. Карцевої змальовує об’ємний контекст поняття ритму, визначає дисциплінарний статус сучасної ритмології, притягаючи для цього інформацію про ритми природи, соціуму, людини й відповідно досвід природознавства, хронобіології, етнології, філософії
культури, соціології, філософії історії. Російська дослідниця підтверджує позицію про "єдність, подібність та повторюваність ритмів від мікро- до мегасвіту" [5, 53].
При поясненні появи ритмів культурних змін О. Кармін відходить від думки, що "зовнішньо
культурне життя суспільства виглядає як переплетіння заходів, що очікуються та плануються (концерти, театральні спектаклі, планові наукові та технічні роботи, фестивалі виставки тощо), з хаосом тих,
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що народжуються по волі випадку та з’являються випадково для суспільства як результати роботи
творчих особистостей. Але прослідковуючи серії культурних змін упродовж якогось періоду, можливо помітити в них будь-які більш-менш стійкі тенденції та закономірності" [4, 793]. Конкретизуючи
різновиди цих стійких тенденцій, науковець виокремлює тренди, що пробиваються крізь масу випадкових коливань та відхилень від головного спрямування [4, 794].
О. Кармін наголошує, що буття в культурі трендів призводить до повного зникнення культурних явищ або до їх трансформації в інші. Зростання або вщухання тенденції відбувається у вигляді
циклів (за М. Кондратьєвим – економічні цикли, що супроводжуються підвищенням або зниженням
хвилі, за В. Петровим – цикли розвитку музичного мистецтва) та хвиль (Й. Шумпетер та Л. Лоу –
хвилі винахідницької активності у культурі, С. Маслов – "хвилі історії" з домінуванням аналітичного
та синтетичного типів свідомості суспільства). Порівнюючи хвильовий та циклічний підходи до розвитку культури, О. Кармін вважає: "циклічний характер культурної динаміки не означає, що кожний
новий цикл є простим повторенням попереднього. Процесу розвитку культури притаманна внутрішня
напруга, пов’язана з конфліктним поєднанням циклічної повторюваності з незворотністю та спрямованістю. Інновації, що мають місце в кожному циклі, привносять до нього новий зміст та роблять його несхожим на попередні" [4, 796].
Отже, культурологічна теорія циклів та хвиль найбільш яскраво демонструє ритмічні процеси
в культурі на основі ритмічних ознак повторюваності, періодичності.
На сьогодні створено різні класифікації циклів. Найбільш поширена з них пов’язується з явищами повсякденного життя людей та спирається на принцип аналогії. Її складають цикли астрономічні (ритми роботи та сну, пір року тощо), біологічні (етапи життя людини, участі у соціальному житті
суспільства), політичні, економічні та соціальні (ритм спаду та підйому, напруги та розріджування),
повсякденного життя (ритми сімейних подій, днів тижня, свят та відпочинку). Концепція циклу вимірюється діапазоном подібності між станами систем, що повторюються; часом, який розділяє події, що
повторюються; кількістю повторів у повному циклі [6, 110]. У зв’язку з цим, цикли можуть бути тривалими або невеликими за тривалістю, ритмічними або неритмічними (рівність або нерівність інтервалів між фазами), дихотомічними або тріадичними, повними або відносними (за П. Сорокіним) [6, 118].
Розглядаючи питання динаміки культури, Г. Аванесова вважає, що культура має подих, тобто
володіє ритмом "вдих – видих". "У фазі видиху (розширення) відбувається збільшення кругозору та
зовнішніх навичок (технології та наука), військово-політична експансія, ствердження цінностей матеріально-тілесного ряду, удосконалення форми… Фаза вдиху (стискання) позначає самозбирання суспільства та особистості, розширення свідомості та внутрішніх навичок (духовних практик),
прив’язаність до місця, цінності духовно-ідеального ряду, удосконалення смислу" [1]. Науковець посилається на тлумачення вдиху та видиху П. Флоренським, відповідно, типи культури Відродження
та Середньовіччя.
Дослідниця проводить аналогії своєї інтерпретації двофазового подиху культури до тристадіального її прояву, сформульованого П. Сорокіним. На фазі вдиху знаходиться ідеаціональна орієнтація, між фазами вдиху та видиху міститься ідеалістичний тип культури, на фазі видиху –
сенситивний. Як такий самий тридольний ритм розглядається і концепція О. Шпенглера [1].
Подаючи визначення культурної динаміки, Ю. Семенов наголошує на факторі змін в аспекті
феномену останньої та на вивченні процесів мінливості в культурі – в аспекті змісту теоретичної
культурології як галузі знання [8]. Зміни, на думку даного вченого та інших дослідників, призводять
до збагачення та диференціації культури, її спрощення (падіння, деградація, криза, застій). Показниками застою як особливого стану культури є тривала незмінність та повторюваність норм, цінностей,
знань, смислів; традиції домінують над інноваціями [8]. Не повторюючи вслід за вченим сприйняття
явища повторюваності змісту культури як ознаку застою, наголосимо на нашому сприйнятті повторюваності як ознаки ритму культури взагалі.
На нашу думку, категоріями ритміки культурних процесів серед ряду, що визначає, за Ю. Семеновим, стійкий порядок взаємодії компонентів культурної динаміки – періодичність, стадіальність,
спрямованість, є поняття періодичності та стадіальності. Періодична повторюваність культурних
явищ, визначення їх стадій у хвилях та циклах задають розвитку культури певний ритм.
На культурологічне тлумачення поняття ритму має вплив категорія ритму музичного та суміжні з нею. На думку Т. Грушевицької, В. Попкова, О. Садохіна, зміни, які є органічною властивістю
культури, забезпечують її розвиток, перехід від одного стану до іншого. "Зовнішні зміни виявляються
як через розширення вже існуючих, так і через виникнення якісно нових культурних форм. При цьому зміни в культурі протікають або у формі активізації, або у формі уповільнення, що знаходить свій
вираз у темпах і ритмах динаміки культури, а також у її різних видах і формах" [3, 47].
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Дискурс економіста В. Лапкіна зводиться до розробки теоретичних основ метафор "циклу",
"хвилі", "ритму". Дослідник вважає, що незважаючи на велику кількість формалізованих побудов подієвих рядів, що володіють повторюваністю, історичними паралелями, аналогіями, багато з них є
безперспективними у галузі осмислення природи політичних змін. Науковець зауважує, що тяжіння
дослідників до кількісних процедур та прийому історичних аналогій є слабким місцем при побудуванні історичної перспективи без врахування природи феноменів, що вимірюються. "Цикл", "хвиля",
"ритм" є базисними поняттями або метафорами, смислова аура яких, на думку вченого, є дуже важливою. Метафора хвилі передбачає у точних науках зміну стану середовища або поля, що поширюється у просторі з певною швидкістю; у гуманітарних науках вона є символом трансформацій, стихії,
відтворення мотиву, традиції, вічне повторювання [7, 34].
Ця метафора доповнюється метафорою циклічності. Вона так само є неоднозначною: у складних системах циклічною регулярністю вирішується проблема порядку та хаосу, увага дослідників
акцентується на послідовності, логіці та взаємозв’язку подій.
Найбільш продуктивною для наукового пізнання, на думку науковця, є метафора ритму.
"Ритм – це те, що поєднує різні коливальні процеси, як циклічні, так і хвильові, як класичні, що описуються гармонічним синусоїдальним законом, так і негармонічні, аперіодичні тощо" [7, 36]. Вчений
спостерігає, що з еволюційним ускладненням людської спільноти відповідно ускладнювалися циклічні (ритмічні) схеми. Таким чином, історія людства вже пережила добові ритми; випрацювала знакові
системи як пануючу ритміку людського життя; внутрішню наповненість природного річного циклу;
формування соціальних ритмів зі зміною традицій, наукової рефлексії, поколінь; ускладнення панівної ритміки соціальних систем процесами глобалізації та модернізації. Останнє виявляється різким
зростанням різноманітності емпірично фіксованих ритмів, інтересу до структур та механізмів їх генерації, а також як тенденція до синхронізації ритмів Землі [7, 45].
В. Лапкін наголошує, що незважаючи на клас механізму змін, що вивчаються, будь-який з них
містить фазову диференціацію процесу: висхідні або низхідні хвилі, фази зародження, підйому, розквіту та падіння цивілізацій, зовнішньої експансії та внутрішньої зосередженості, зростання та пригноблення, пожвавлення та застою тощо. На підставі виявлення таких фаз виникає наукове ритмічне
моделювання процесів, де однією з простих форм є наступна: "а) фаза формування; б) фаза екстенсивного зростання, експансії, засвоєння оточуючого соціального простору; в) фаза стійкого функціонування; г) фаза деградації та наступної "елімінації" з соціально-політичної практики. В цьому випадку
цикл передбачає перш за все певне замкнене коло змін, певний завершений континуум трансформацій від "народження" до "смерті"" [7, 54].
Найбільш складним і концептуалізованим, за теорією В. Лапкіна, є рівень гіперсистеми, де
коло життєвих циклів, змінюючись, народжує більш високий рівень гіперсистеми. Вченим наводиться думка І. Валлерстайна про циклічну історію як про цикли всередині чогось більшого. Зміну таких
циклів вважаємо своєрідним мегаритмом історії. "Життєвий цикл певної системи одночасно виступає
еволюційним циклом, упродовж якого відбувається задане відповідною породжувальною моделлю
(pattern) розгортання даної системи від ініціації до самовичерпування, а результатом стає підвищення
еволюційної складності "гіперсистеми" як такої" [7, 55]. Метафори циклу, хвилі, ритму, на думку
вченого, дозволяють прослідкувати зміни у різних сферах життя суспільства і в культурі зокрема.
Аналіз профілізації сучасних досліджень з музичної культурології свідчить, що сьогодні спостерігається підвищення інтересу до художнього краєзнавства, яке є змістовним розділом загального
краєзнавства та частиною мистецтвознавства. Українське художнє краєзнавство характеризується нагальною потребою проведення конкретних локальних досліджень художньої, зокрема музичної культури
різних регіонів (областей) України й використання отриманих матеріалів у різних сферах знання.
На думку Т. Анікіної, методологія художнього краєзнавства ще повністю не склалася. Аналізуючи методологічну систему цієї галузі, вчений виокремлює в ній емпіричний і теоретичний рівні
дослідження й організації знання. Так, на емпіричному рівні художньо-краєзнавчого пізнання використовуються методи порівняння, індукції, аналізу, синтезу та ін., на теоретичному – пізнавальні
прийоми моделювання, ідеалізації, абстрагування, узагальнення тощо [2]. Посилаючись на думку
К. Ахіярова і Р. Мунірова, дослідниця визнає у краєзнавстві три рівні методології: вищий (філософський), рівень загальнонаукових теорій і конкретно-науковий, що перебувають у взаємозв’язку.
"Сутністю загальнонаукового рівня методології художнього краєзнавства є використання положень, підходів, методів, накопичених у суміжних сферах. Для художнього краєзнавства актуальні
провідні фундаментальне ідеї, положення, поняття мистецтвознавства, положення естетики (Ю. Кремльов, С. Маркус), концепція про художню діяльність як творчий процес (Е. Назайкинський), теорія
етногенезу Л. Гумільова та інші. Велику цінність для художнього краєзнавства мають введені Д. Лі143
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хачевим поняття – "гуманізація гомосфери", "екологія культури", "етична екологія" , його погляди
щодо ролі краєзнавства у збереженні цінностей вітчизняної культури. Методологічне значення для
художнього краєзнавства має й термінологічний апарат загальнонаукового рівня – "мистецтвознавство", "педагогіка", "етнографія", "історія" "регіоналізація" тощо" [2].
На конкретно-науковому рівні методології художнього краєзнавства використовуються знання, принципи й методи певної наукової галузі. Змикання краєзнавства з регіоналістикою відбувається
як на філософському, так і на конкретно-науковому рівнях. "Українська музична регіоналістика – система знань про закономірності та форми розвитку музичного мистецтва в контексті культуротворчих
процесів міст та селищ районного, обласного підпорядкування регіонів України. Розкриття вітчизняної музичної культури як географічно розгалуженого й разом з тим цілісного феномена у світі було
підготовлене розвитком українського музикознавства в 60–80-х рр., виявилося на межі 80–90-х рр. і
нині відбувається в усіх галузях музикознавчої науки. На сьогодні українська музична регіоналістика
представлена багатоаспектними дослідженнями музичної культури і мистецтва у Центральному, Західному, Південно-східному регіонах країни. Глибоке панорамне вивчення музичної культури регіонів України стало можливим через пізнання духовних парадигм чи архетипів, що складають основу
українства, фундамент національної самосвідомості, духовної самобутності нашого народу, його світогляду та менталітету на етапі державотворення, утвердження національних культурних надбань як
невід’ємної складової світової культурної скарбниці" [11, 34].
На думку Т. Мартинюк, українська музична регіоналістика сьогодні володіє стійким окремим
дисциплінарним статусом з достатньо розвиненою методологією. На становлення останньої вплинули
методології мистецтвознавства, культурології, соціології, географії, історії та ін. наук і, порівнюючи
принципи та методи художньої культурології та музичної регіоналістики, можна помітити багато спільного. У винаходженні аспектів сучасних краєзнавчих та культурологічних досліджень широко використовуються принципи історизму (розгляд кожного явища художньої (музичної) культури краю в
широкому соціально-історичному контексті, систематизація окремих фактів з позицій соціальноекономічних та історичних умов того часу, до якого вони належать, спирання на велику джерелознавчу
базу), локальності (вивчення сукупності різних явищ художньої культури краю – професійне мистецтво, народна творчість, історія установ культури та ін., об’єднаних загальним поняттям – місце знаходження), системного підходу (цілісне, всестороннє пізнання дослідниками художньої культури краю у
взаємозв’язку всіх складових її структурних компонентів). Т. Анікіна вказує на використання суто краєзнавчих методів дослідження, таких як: дослідницький, спрямований на всебічне вивчення художньої
культури краю; порівняльний, який дає повну і глибоку оцінку тим процесам, які відбуваються в регіоні; локальний, моторний, а також метод реконструкції художньо-історичних подій та об’єктів краю [2].
На сьогодні є широко розвиненим масив краєзнавчих та регіональних досліджень музичної
культури, що спираються на засади історичного підходу з метою пізнання спадкоємності й нерозривного зв’язку окремих стадій та етапів еволюції історії художньої культури краю. Розвиток музичної культури регіонів, областей, міст, містечок України еволюційно представлений у дисертаціях, присвячених
дослідженню Центральної України (М. Ржевська, А. Литвиненко, Г. Локощенко та ін.), Західної України (Н. Костюк, Л. Ігнатова, Т. Росул, П. Шиманський, М. Новосад, Л. Мороз та ін.), Південно-східної
України (Й. Миклашевський, С. Зуєв, В. Мітлицька, Т. Мартинюк, Т. Кірєєва та ін.). Але, на наш погляд, механізм ритміки культурної динаміки регіонів на теоретичному рівні ще не сформований.
З цього приводу, нагальним завданням художнього краєзнавства, музичної культурології є
адаптація теоретичних положень ритмології як сфери знання до краєзнавчого матеріалу, що дозволить науковцям відчути та визначити ритм історії своєї країни. Ми погоджуємось із Г. Карцевої, яка
вважає, що "які б різні ритми не знаходили б вчені у культурному процесі, безсумнівним є наступне:
висхідний рух культури вирізняється структурною організацією, як ритмічно упорядкований будьякий розвиток" [5, 284].
Сьогодні проблема ритміки культурних процесів набуває особливого значення у зв’язку з тим,
що культура аритмічна людині, вона представляє деструктивні тенденції, що відображають аритмічність соціуму. Завданням культурології сьогодення є пізнання та відтворення культури, заснованої на
пізнанні та розумному, гармонізуючому використанні структурних рис ритму [5, 31].
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ІГРОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ВИД АНІМАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ
Стаття присвячена ігровому туризму. Наведено визначення поняття та уточнено співвідношення ігрового туризму з іншими видами анімаційного туризму. Сегментовано ігровий туризм по
складових. Виділено шляхи розвитку даного виду туризму. Відокремлено замки, фортеці як
обов’язкові атракції ігрового туризму в його подальшому розвитку.
Ключові слова: анімаційний туризм, ігровий туризм, квест, рольові ігри, рольові ігри живої
дії, рекреатори,туристичні атракції.
Article is devoted game tourism. Definition of concept is resulted and the parity of game tourism
with other kinds of animation tourism is specified. It is segmented game tourism after components. It is
allocated ways of development the given kind of tourism. The attention is focused on locks, fortifications as
obligatory attractions game tourism in its further development.
Keywords: аnimation tourism, game tourism, role-playing game , live-action roleplaying games,
quest tourist attraction recreation men
Поняття ігрового туризму з’явилося останнім часом і на сьогодні не є загальноприйнятим. В
Інтернеті лише поодинокі сайти відповідають на цей запит, причому здебільшого йдеться не про ігровий, а про ігорний туризм, що призводить до плутанини.
Разом із тим, термінологічна схожість не означає подібності змістовної. Під поняттям "ігорний туризм" або джанкет-туризм розуміється туризм з метою відвідування закладів ігорної сфери –
казино. Цей вид туризму є доволі поширеним. Він має свої дестинації, серед яких Монако, МонтеКарло і Лас-Вегас. Світове павутиння рясніє електронними адресами, а туристичні фірми пропонують відповідні тури. Але, на нашу думку, ставити знак рівності між поняттями ігровий туризм і туризм ігорний не можна.
Не можна ототожнювати ігровий туризм і з поняттям анімаційний туризм. Ігровий туризм
складає один з різновидів останнього. Анімаційний туризм, вочевидь, виступає родовим поняттям по
відношенню до низки видів туризму, який ґрунтується на соціальній анімації. Це туризм фестивальний, коли туристам цілеспрямовано пропонується відвідати той чи інший фестиваль. Можна говорити про туризм карнавальний як вид анімаційного. Так Венеціанський карнавал або карнавал у Ріо-деЖанейро є потужною самодостатньою туристською атракцією, що викликає зацікавленість у десятків
тисяч туристів з усього світу.
Ігровий туризм взагалі відносно нове поняття і тому його теоретичне дослідження ще не проводилося. Включення ж вище вказаного виду туризму до туризму анімаційного дозволяє простежити
вихідні передумови формування ігрового туризму, розглянути суміжну літературу з туристичної ані© Степанчук В. В., 2011
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мації та останні публікації по даній тематиці. Автори наведених нижче праць розглядають деякі види анімаційного туризму, котрі є спорідненими до ігрового туризму, але не розкривають проблеми та перспективи розвитку ігрового туризму як одного з видів анімаційного туризму на Україні. Власне цю тему
останніми роками розробляє вітчизняний автор С. Килимистий, який надрукував низку статей у спеціалізованих виданнях: "Карнавал як складова туристичної анімації" [2], "Особливості ігрової анімації в туризмі" [3], "Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля" [4]. Анімації в туризмі присвячено
публікації І. В. Петрової [5]. Подієвому туризму, який теж має дещо спільне з ігровим (анімаційну складову), присвячна робота А. Г. Зими [1]. Автором відносяться до цього виду туризму карнавали, фестивалі,
свята, виставки і навіть парки. Утім, видно, що таке розуміння подієвого туризму значно ширше від поняття ігрового. Карнавали, як і свята та фестивалі, без сумніву є видом анімаційних програм. Вони – принаймні частина – також репрезентують анімаційний туризм, але елементу історичної рекреації ігрового
складника в даних видах анімації недостатньо для формування власне ігрового туризму.
Втім, на нашу думку, анімаційний туризм не можна ототожнювати із анімацією в туризмі.
Таким чином, основним завданням даної статті є проведення детального аналізу спорідненості ігрового туризму з іншими видами анімаційного туризму. Метою статі є структурування ігрового
туризму на складові та сегментування об’єктів даного виду туризму по хронології та рівню соціального споживання. Актуальність даного дослідження для розвитку рівня туризму загалом полягає в
активному рості рівню споживання вітчизняним та іноземним туристом історично-архітектурних атракцій, що знаходяться на Україні та постають об’єктами ігрового туризму.
Слід відзначити, що спорідненим із анімаційним, або навіть його різновидом, є туризм подієвий, а однією зі складових можна визначити елемент рольової гри.
Рольовиків інколи навіть визначають як різновид молодіжної субкультури, вони конкретизуються в залежності від того, прихильниками яких вигаданих, але популярних персонажів художньої
літератури і кіно є молоді люди.
Ще один термін, який вживається в інтернет-середовищі для позначення прихильників історичних ігор – історичні реконструктивісти (реконструкторство, рольовізм).
Зважаючи на озброєння, що імітує старовинну зброю, яке використовують у своїх історичних
реконструкціях рольовики, цей вид також інколи визначається як історичне фехтування [6].
Останнім часом, у зв’язку із захопленням романом Толкієна "Володар кілець", прихільники
історико-рольової гри одержали назву толкієністів. Зокрема, така форма є і в Україні.
Основними місцями гри можуть бути як відкритий простір, так і закриті приміщення. Ігри на
відкритому просторі називають ще польовими, у закритому – павільйонними.
Ігровий туризм може вважатися частково спорідненим зі спортивним, військовим, подієвим, фестивальним та пригодницьким туризмом у тому відношенні, що може включати елементи названих видів.
Аби відрізнити ці ігри від комп’ютерних або настільних, такі ігри називають іграми живої дії.
Таке уточнення є важливим ще й з огляду на те, що поняття рольових ігор зустрічається у психотренінгах або видах психотерапії.
Рольові ігри живої дії можуть бути історичними за своїм характером, військовими та фентезійними. Військові і історичні ігри називають ще історичними реконструкціями, а їх учасників – реконструктивістами (не слід плутати з іншими контекстами використання цього терміну). Зазвичай
для цих різновидів рольових ігор живої дії використовуються історичні місця, де відбувалися події,
що оживляються. Фентезійні можуть відбуватися в місцевостях, які дозволяють якнайкраще відчути
дух того твору, на основі захоплення яким беруть участь в грі його прихільники. Заради такої місцевості або конкретної історичної чи археологічної пам’ятки рольовики (ще одне визначення цієї категорії людей) здатні подолати значні відстані, тож потенційно вони є туристами.
Таким чином, ігровий туризм – це подорожі, під час здійснення яких туристи стають учасниками гри за попереднім сценарієм, розробленим аніматором, як фахівцем, так і аматором (з середи
самих учасників рольових ігор живої дії).
Прихільники ігор-фентезі, наприклад, толкієністи, що намагаються відтворити події відомого
роману, обирають для своїх ігор старовинні замки або навіть їх руїни. Вони здатні відіграти роль і
туристичних атракцій і водночас туристичних дестинацій (місць призначення).
У контексті даного дослідження замки і виступають у такій якості. Замки водночас є культурно-історичними пам’ятками (якщо не враховувати знов збудованих). Як культурно-історичні
пам’ятки вони підпадають під дію відповідного законодавства. Тому розглядаючи їх як туристичні
атракцій, слід враховувати і нормативно-правові аспекти їх використання у такій якості.
Якщо говорити безпосередньо про українських рольовиків, на яких в першу чергу варто буде
розраховувати у випадку проведення на території України тематичних фестивалів та впровадження
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ігрового туризму, то вони, як і їхні європейські чи російські колеги, так само відрізняються у своїй
діяльності за тематикою ігрових постановок, за прихильністю до тієї чи іншої історичної епохи, за
формою проведення своїх заходів.
Українських рольовиків так само можна поділити на толкієністів та історичних реконструкторів, хоча останнім часом в Україні стало модним проводити інші види рольових ігор, які не мають
стосунку до відтворення фентезійних світів, конкретних історичних епох реального світу чи батальних сцен з минулого. Серед молоді популярними стали квести (від англ. quest – пошук) – жанр інтелектуально-логічних ігор. Гра полягає в розгадуванні різноманітних загадок, пошуку відповідей на
запитання, виконанні завдань [7].
Чимало з таких квестів носить краєзнавчий або історико-ретроспективний характер, коли учасники такого заходу мають розв’язувати завдання з історії свого міста, регіону тощо. Такі квести
проходять переважно на певній місцевості (околиці якогось історичного місця, території фортеці або
й безпосередньо в населеному пункті).
Також певної популярності в країні набули рольові ігри з політичним підтекстом, коли молоді
люди збираються в певному місці командами і за декілька днів мають створити свою державу з усіма
її атрибутами – від державних символів до процесу політичної боротьби, в якій створені молоддю
"партії" висувають своїх кандидатів і змагаються одна з одною за владу. Одним з найбільш відомих
прикладів таких рольових ігор в Україні вже багато років є Студентська республіка, яку організовує
молодіжна структура з однойменною назвою [8].
На території колишнього СРСР рольові ігри почали набувати поширення наприкінці 80-х, в
добу перебудови, після того, як в Союзі дозволили видавати книги Толкієна. Першою стала книга
"Хоббіт", яка викликала велике зацікавлення в радянської молоді. Не дивно, що першою масовою
всесоюзною грою рольовиків-толкієністів стала гра "Хоббітські ігрища", яка відбулася в 1990 р. під
Красноярськом [10].
Першими організаціями в Радянському Союзі, які впроваджували "рольові ігри живої дії" стали Клуб любителів фантастики (КЛФ) та Клуб самодіяльної пісні (КСП) [11]. І зараз на території
України, як і в Росії, найбільш поширеними серед рольовиків є толкієністи (у своїх перфомансах вони
відтворюють фентезійний світ толкієнівського Середзем’я відповідно до сюжетних ліній творів Толкієна), а також військові реконструктори. Серед організацій (клубів) останніх найбільш поширеними
є перш за все ті, що займаються відтворенням середньовічних боїв (доба Русі, європейське Середньовіччя тощо) та батальних сцен доби Великої Вітчизняної війни. В Західних областях України популярними є клуби військової реконструкції, які займаються відтворенням подій національно-визвольних
змагань 1917–1920 рр. (доба Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки) та боїв Української Повстанської Армії. Серед клубів історичної реконструкції в Україні відомим є "Срібний вовк", "Галицька дружина", "Аркона", "Меч Оріона", "Замкова гора", "Росичі" і т.д.
Такі клуби є практично в кожному обласному центрі.
У толкієністів є також чимало своїх організацій і спільнот, які часто носять закритий характер. Найбільше їх зосереджено в Києві, серед них мало відомих широкому загалу. В Росії, наприклад,
спільноти толкієністів мають чимало своїх власних веб-ресурсів, тоді як українські рольовики, які
люблять відтворювати світи Толкієна, зосереджені переважно в соціальних мережах ("Вконтакте",
"Одноклассники") та на форумах, причому переважно це російські форуми (або такі, що зареєстровані на російських доменах).
У травні цього року в Житомирській області толкієністи організували фест "Битва за Середзем’я", в якому взяли участь представники України, Польщі, Білорусі, Росії та Молдови [12].
Також до рольових ігор можна віднести військово-патріотичні теренові ігри (гра на терені –
це гра на означеному відтинку певної території), якими почала захоплюватися українська молодь в
2000-і роки. І хоч такі ігри не ставлять за мету відтворити певну епоху чи певну битву, але вони тісно
пов’язані з тією чи іншою історичною подією. Так, наприклад, гра "Гурби-Антонівці", започаткована
в 2003 році, проводиться на території, де проходив найбільший бій Української Повстанської Армії
(УПА) – Гурбенський бій (межа Рівненської та Тернопільської областей). Таким чином, дві команди,
які воюють одна проти одної протягом трьох днів, намагаються не лише випробовати свої сили в екстремальних умовах, але й відчути, хоча б частково, атмосферу тієї битви [13].
Наразі рухи рольовиків набувають все більшої популярності. Вже не один рік вітчизняні реконструктори проводять свої перфоманси в таких містах, як Судак, Білгород-Дністровський, Хотин,
Кам’янець-Подільський, Одеса, певні місцевості Львівщини, Закарпаття, де є відповідний антураж
для реконструкції середньовічного бою (зокрема, фортеці, катакомби, відповідний ландшафт). Клубам, які займаються історичною реконструкцією більш пізнього періоду важливий не стільки анту147
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раж, скільки конкретна прив’язка певного місця до історичної події. Наприклад, в 2009 р. під Полтавою відбулося відтворення битви між шведськими військами Карла ХІІ та російськими Петра І (Полтавська битва 1709 р.), а, приміром, під Києвом на 9 травня або в жовтні відбувається реконструкція
бою за Лютіжський плацдарм, який мав місце восени 1943 року.
Подібні заходи з роками набувають статус міжнародних. Так, цього року в Хотинській фортеці пройшов фестиваль з середньовічного бою "Битва Націй" [14].
На сьогодні поїздки для проведення рольових ігор в Україні вже мають місце. Такими дестинаціями стали Хотин з його фортецею, парк-музей "Київська Русь" під Києвом. Потенційно привабливою є Судакська фортеця у Криму.
Так, у селі Копачеві Обухівського району Київської області створений парк "Київська Русь", в
якому відтворений колорит українського середньовічного міста: Детинець-Кремль Києва V–ХІІІ століть з палацом князя Володимира, палацом княгині Ольги, гридницею. Також відтворені Десятинна
церква, Федорівський монастир, етнічні садиби, в’їзна брама, ристалище, княжа палата, стан кочовиків із монгольськими юртами, табір вікінгів, садиба киянина ХІІ століття. Детинець, обнесений захисними валами, займає площу 10 га.
Розваги, які пропонуються у парку – це народні гуляння, хороводи, фестивалі-маскаради. Також тут проводять історичні битви реконструктивісти. [15].
У Європі в якості дестинацій для ігрового туризму використовуються і середньовічні замки.
Звісно, традиційно замки постають передусім як культурно-історичні пам’ятки. Ось, наприклад, Шильонський замок у Швейцарії або Нойшванштайн у Баварії (Німеччина). Численні замки
Франції та Італії привертають увагу десятків тисяч туристів саме у такій якості, тобто значною мірою
як музеї.
Ще одне поширення сучасного використання замків – зйомки фільмів, проведення лицарських турнірів та етнографічних фестивалів.
Потрібно зазначити, що у Європі залучення замків до анімаційного, у тому числі ігрового туризму більш різноманітне. Так, у середньовічному Цессіському замку (Латвія) проводиться лицарський турнір. Ось як він описується на одному з сайтів: "Поринути в рицарську епоху, відчути себе
Айвенго, Робін Гудом або Жанною д’Арк може кожен турист. Багато хто називає це романтичної терапією. Цією середньовічною державою править маршал, тут є своя охорона і валюта. Міняйли приймають будь-яку європейську валюту – шведські крони, німецькі марки, білоруські рублі – в обмін на
місцевий шилінг. За шилінги можна купити собі глиняний ґудзик, амулет, посуд або просто пообідати. Але якщо на час стати підмайстром, обід можна заробити. Оладки з медом із власноруч розтертого борошна значно смачніше, ніж за шилінг. Прославити свій рід можна зафіксувавши фамільний
герб на лицарському щиті. Але всі в очікуванні головного дійства – турніру. У кожного воїна є своє
орденське ім’я і своя легенда. Лицарський поєдинок триває дві хвилини. Перемога присуджується за
очками. Оскільки бої в Цессія проходять не перший рік, для багатьох це можливість взяти реванш за
торішню поразку. Свої перемоги лицарі присвячують дамі серця. А переможець турніру має право
оголосити свою музу королевою балу" [16].
Інший сайт повідомляє про середньовічний рицарський турнір в замках Уельсу (Велика Британія): "У квітні Спільнота "Плантагенет середньовічного суспільства" планує провести триденний
лицарський турнір у трьох замках Південного Уельсу. Змагання розпочнуться в суботу, 23 квітня, в
замку Чепстоу (Castell Chepstow), де глядачі зможуть спостерігати за підготовкою до бою. Потім в
неділю, 24 квітня, лицарі битимуться в стінах замку Раглан (Castell Rhaglan). Третя – вирішальна зустріч відбудеться у замку Кайрфіллі (Castell Caerphilly) у Великодній понеділок, 25 квітня.
У тих, хто не зможе потрапити на турнір, буде шанс помилуватися на нього 27–29 серпня в
замку Карнарвон (Castell Caernarfon) в Північному Уельсі. Протягом всього року "Плантагенет Суспільство" проводитиме театралізовані постановки в історичних місцях по всій Англії: лицарські ігри
у замку Річмонд (Castell Richmond) в Йоркширі (28–30 травня) і Середньовічний фестиваль Тьюксбері (Tewkesbury Середньовічний фестиваль) в Глостерширі (9–10 липня). На турнірі Співтовариства
відтворюється атмосфера часів Столітньої війни між Англією і Францією, причому з кожної сторони
представлені лицарі в повному бойовому обладунку і зі свитою, де присутні і латники, і зброєносці, і
прекрасні дами. Турніри проходять під наглядом граф-маршала, який супроводжує їх інформативними, точними і нерідко дотепними коментарями. Крім бутафорської битви, тут можна помилуватися
на виставку лучників. Також глядачі та учасники заходу зможуть насолодитися середньовічною музикою, танцями і майстернями на будь-який смак і вік. Замок Чепстоу знаменитий розташованими на
його території значними останками одного з перших кам’яних замків в Британії. У замку Раглан збереглися фрагменти фортеці, яку в XV столітті побудував сер Вільям Томас, а в XVI столітті перебудував
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Вільям Сомерсет, третій граф Вустерський. Незважаючи на нальоти на замок під час Громадянської
війни в Англії, велику частину шестикутної Великий вежі та багате оздоблення парадних покоїв вдалося зберегти. Замок Кайрфілі є однією з найбільших середньовічних фортець Британії" [17].
Як видно з цього матеріалу, значною мірою такі поїздки до місця проведення ігор нагадують
так званий самодіяльний туризм за формою та активний – за характером. Втім, замки активно використовуються і в організованому туризмі.
Характер прихильників рольових ігор живої дії значно полегшує процедуру позиціювання ігрового туризму. Адже одразу відома його цільова аудиторія – молодь, хоча існують і вікові виключення. Скласти профіль даного цільового сегменту не становить великих труднощів, що дає
можливість визначити і характер інфраструктури, необхідної для реалізації цього виду туризму.
Складаючи профіль сегменту споживачів ігрового туризму, можемо одразу зробити припущення
про його невибагливість щодо матеріально-статусних символів внаслідок як низького матеріальнофінансового благополуччя (молодь, зокрема, студентство мають зазвичай низький рівень доходів, адже
живуть на стипендію, або навіть змушені заробляти аби оплатити своє навчання). Тож вони не потребуватимуть готелів, а цілком можуть задовільнитися хостелами з мінімальними зручностями.
Крім того, учасники рольових ігор живої дії віддають перевагу проживанню в наметах, які
встановлюються поблизу місця проведення гри.
Ще одна особливість цього сегменту – романтизація світосприйняття, що значною мірою і викликає захоплення рольовими іграми. На даний момент епоха, найбільш популярна для романтизації, –
середньовіччя, звісно ж не реальне, а вигадане, загадкове, втаємничене. Середньовіччя вкривалося
флером історичної ретроспекції і раніше, щонайменше з першої половини ХІХ ст.
Це означає, що анімація ігрового туризму потребує такої процедури, як міфотворчість, вигадування або інтерпретація у відповідний спосіб реальних історичних подій, пов’язаних із туристичною атракцією, здатною виступити тією дестинацією – пунктом призначення – до якого
прагнутимуть дістатися рольовики. Якнайкраще для цього підходять середньовічні споруди: замки,
фортеці та їх руїни. Навколо залишків середньовічної культури формується прошарок культури нематеріальної: сказань, легенд, пісень, ритуалів, а також елементів військової культури – як матеріальних
(зброя, обладунки), так і нематеріальних: правила ведення бою, лицарських змагань, культ прекрасної
дами тощо.
На нашу думку, ігровий туризм слід розглядати як різновид анімаційного і розуміти під ним
туризм, метою якого є проведення рольових ігор, що проводяться з виїздом до місця гри, яким є туристична
атракція. Але головним залишається наявність сценарію гри. І тут якнайбільше підходять так звані рольові ігри, прихильників яких – так званих рольовиків – з кожним роком стає все більше. А розвиток на
Україні даних процесів свідчить про актуальність та суспільний інтерес до даного виду туризму
Втім, ці ігри як складові ігрового туризму мають якнайбільше відповідати історичним – хоча
б фоновим – реаліям. Під фоновими історичними реаліями ми розуміємо відтворення загальних ознак
історичної епохи, з якими типово пов’язується сприйняття людей на основі знань, засвоєних зазвичай
ще на рівні шкільної освіти, і які об’єктивуються під час гри в елементах матеріальної та нематеріальної культури. В якості туристичних атракцій в даному виді туризму найцікавішими та перспективними у вивченні та використанні є середньовічні споруди: замки, фортеці та їх руїни.
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СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
РЕГІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглянуто способи наукової адаптації сучасних теоретичних основ моделювання
динаміки культури до методології музичної культурології, музичної регіоналістики. Виокремлені деякі напрями методологічних пошуків українських музикознавців у сфері пізнання культурної динаміки
регіонів України.
Ключові слова: динаміка культури, динаміка регіональної музичної культури, регіональна музична культура.
The article discusses how to adapt the scientific foundations of modern theoretical simulation of the
dynamics of culture to the methodology of musical cultural studies, musical regionalism. Highlights some
areas of methodological search Ukrainian musicologists in the field of knowledge of cultural dynamics of
regions of Ukraine.
Keywords: dynamics of culture, the dynamics of regional musical culture, a regional musical culture.
Проблема динаміки культури є однією з актуальних проблем сучасної теоретичної та практичної культурології, що базується на різноманітних підходах та дослідницьких позиціях. До питань
вивчення культурного прогресу (а також і регрес, глухий кут розвитку суспільства) звертається не
тільки культурологія, а й мережа інших гуманітарних дисциплін, що спонукає вважати проблему
культурної динаміки суспільства міжнауковою, інтегральною. Сучасний науковий простір має у
своєму розпорядженні величезний масив досліджень, присвячених типології культурної динаміки, її
теоретичним основам, теоретико-методологічним засадам аналізу динамічних культурних процесів,
концептуальним підходам до проблеми динаміки культури тощо.
Н. Горелік вважає природним процес інтегрування у дослідженні такого складного, що постійно змінюється, явища, як культура суспільства [1, 34]. В. Чернова зазначає, що енергетичну сутність розвитку культури, здатну відбивати характер змін в людському суспільстві, прокреслюють
стадії культурно-історичного процесу. "Як головний чинник найчастіше виступає гуманітарний вектор
культури, що дозволяє простежити в будь-якій зміні міру приросту духовної складової людства" [13,
24]. Дослідниця зазначає, що, незалежно від гносеологічної орієнтації вчених, у розвитку культури визначаються тенденції, в основі яких лежить відношення власне культури та її соціальних механізмів.
Мета статті – розглянути способи наукової адаптації сучасних теоретичних основ моделювання динаміки культури до методології музичної культурології, музичної регіоналістики.
Дослідники культурної динаміки торкаються й питання її механізмів. Серед таких робіт вкажемо на систематичний виклад даної проблеми в підручнику з культурології О. Карміна. Вчений до
механізмів динаміки відносить дію в культурі традицій та інновацій, темпоральне розшарування
культури, ритміку культурних процесів, поступовість і вибухи, динаміку ідеалів, семіотичні процеси,
структурні зрушення в культурному просторі, взаємодію культур [4, 785–834]. Провідні нині основи
моделювання культурної динаміки сформувалися в класичній і сучасній філософії, теоретичній культурології та ін. гуманітарних науках. Досвід пізнання означеної наукової проблеми відображається й
у наукових інтересах українських культурологів та музикознавців.
© Чергєєв А. А., 2011
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Так, у дисертації Н. Доній "Ціннісна динаміка масової культури" (К., 2007) метою дослідження
заявляється виявлення динаміки ціннісних зрушень у естетосфері масової культури. Окремо розглядається "коеволюція універсального та етнонаціонального в українській популярній культурі епохи постмодерну" [2, 12]. В результаті свого дослідження вчений приходить до висновку, що в сприйнятті
масової культури відбувся рух від інволюції (кітч з цінностями тривіального або вульгарного змісту) до
коеволюції (співіснування етнонаціональної поп-культури зі світовою); інверсія і конверсія ціннісного
вектора з центруванням на повсякденності; деконструкція і зрушення аксіологічного порядку (другорядне значення маскулінних цінностей в порівнянні з фемінними). Поряд з вказівкою на різноманітні сучасні форми розвитку і змін дослідник посилається і на діалектику етнонаціонального та
універсального при поясненні вписування сучасної української поп-культури в світову [2, 13].
Найбільш поширеним підходом до динамічної сутності історико-культурних процесів є еволюційний. Він домінує в методології багатьох досліджень, що стосуються аналізу історичних процесів. Риси комбінації лінійного та елементів синергетичного підходу проглядаються в термінології
дисертації Л. Новохатька (К., 1999). Досліджуючи соціально-економічний і культурний розвиток
України в контексті національної політики більшовицької партії, автор використовує філософські
аспекти "культурного ривка", з’ясовує тактико-стратегічну сутність більшовицького задуму останнього і описує його механізм [9, 14].
У масиві регіональних музикознавчих досліджень спостерігаємо розмаїття теоретичних основ
моделювання динаміки музичної культури. Так, становлення музичної культури Полтавського краю
та поступова її професіоналізація описані О. Литвиненко. Динамічні характеристики проникають в
обґрунтування наукової новизни дослідження, а саме: автор вперше в українському музикознавстві
описує регіональний тип розвитку музичної культури на прикладі Полтавщини, аналізує шлях професійного становлення основних музичних сфер регіону – виконавства, освіти, гастрольно-концертного
життя [7, 5]. На основі аналізу жанрової специфіки газетних і журнальних статей дослідниця простежує динаміку культурно-мистецького життя регіону [7, 7].
Охоплюючи процес соціокультурного формування регіону Полтавщини, автор вдається до
традиційної історичної періодизації даного процесу (лінійне еволюційне мислення) і позначає в ньому наступні три періоди: початковий етап розвитку регіону (1800–1830), наступний період соціокультурного формування регіону (середина і друга половина ХІХ століття ), заключний етап формування
соціокультурного розвитку регіону (кінець ХІХ – початок ХХ століття) [7, 9]. Опис кожного з них
супроводжується виділенням подій історико-культурного змісту. Терміном "еволюція" дослідниця
користується при описі поширених у регіоні видів музичного виконавства (діяльність кріпосних театрів, вокальних та інструментальних капел, кобзарське мистецтво, домашнє музикування, розвиток
професійного українського театру, робота творчих гуртків і товариств) [7, 10].
У висновках дослідження О. Литвиненко за допомогою динамічних характеристик обґрунтовує
домінантність Полтавщини в процесі формування культурно-мистецьких національних традицій. Автор
вважає, що "центральне географічне розташування сприяло накопиченню і збереженню в регіоні іманентних особливостей культури, уповільненню процесів їх нівелювання в умовах провінційної інертності
і одночасно готовності до сприйняття іншорегіональних впливів. Це давало можливість Полтавщині в
багатьох випадках долати статус провінційності та набувати рис загальноукраїнського характеру.
Дослідниця музичного життя Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ століть В. Мітлицька зорієнтована на методологію еволюційного пізнання явищ музичної культури. Це проявляється вже у формулюванні мети роботи ("виявлення процесу становлення та розвитку музичного життя
задовольняють поняттю регіону") та завданнях дисертації, до яких відноситься показ загальних тенденцій формування музичної культури Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ століть, виявлення своєрідності становлення і розвитку музичної освіти регіону та ін. На момент написання
даного дослідження воно було однією з перших спроб узагальнити культурний розвиток цього регіону упродовж такого тривалого історичного періоду, що дозволило автору відтворити основні етапи
еволюції музичного життя краю [8, 4].
О. Карпик, вивчаючи флейтове мистецтво ХІХ–ХХ століть у музичній культурі Львова, дотримується еволюціоністських поглядів, прагне відтворити історію львівської флейтової школи і розглянути її на тлі широкої палітри музичного життя міста [5, 5]. В описі методології свого
дослідження (К., 2002) вчений розшифровує сутність використаного ним історичного підходу, а саме
– орієнтацію на хронологічну послідовність при описі явищ, позначенні етапів розвитку флейтової
школи, спостереженні традиції та визначальних рис [5, 6]. Цікавим у методології дослідження, на
наш погляд, є те, що поряд з прагненням дотримуватися жорсткої послідовності в описі процесу становлення флейтового мистецтва і педагогіки, автор "висвітлює" деякі домінантні точки. У висновках
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дисертації автор вказує на еволюцію флейтового репертуару у Львові в період XIX–ХХ століть, уточнюючи, що "стає очевидним процес поступового переходу від попурі на оперні теми, через класичний репертуар музикантів, до розгалуження в ХХ столітті на два напрямки: фольклорно-орієнтований
та техніко-експериментальний [5, 21]. На нашу думку, еволюціоністський підхід тут збагачений елементами флуктуаційного показу найбільш яскравих подій у даному культурному явищі.
У дослідженні О. Попович "Українське музичне життя Перемишля (1919–1999)" (К., 2003)
використовується еволюціоністський підхід з метою розкрити музично-культурологічні процеси та
механізми їх формування в контексті суспільного життя Перемишля [10, 4]. Еволюціоністський підхід
дослідниці до історичного процесу підтверджується і завданнями роботи: розкрити процес розвитку
українського музичної життя Перемишля за різних суспільно-історичних обставин досліджуваного періоду; визначити основні напрямки української музичної культури краю у зазначених хронологічних
межах, виявити їх тенденції та особливості розвитку; пояснити механізми утворення української музичної культури регіону, успадкування традицій [10, 5]. Автор констатує застосування історичного, проблемно-хронологічного аналізу об’єкта дослідження, результатом чого стало створення періодизації
українського музичної життя Перемишля, зумовленого історико-політичною ситуацією [10, 6].
Не відмовляються від динамічних культурологічних спостережень і дослідники стану регіональних музичних культур в стислих історичних періодах. Так, у дисертації Т. Росул "Музичне життя
Закарпаття 20–30-х років ХХ століття" (К., 2003) акцентується методологічна спрямованість сучасного музичного краєзнавства до осмислення історії у всій її багатоплановості, цілісності, складності й
протиріччях [12, 3]. Обґрунтовуючи вибір періоду вивчення культури Закарпаття та його стислі часові межі, вчений мотивує це також динамічними характеристиками: інтенсивність процесу національно-культурного відродження у регіоні, підйом у всіх сферах суспільно-політичного і культурного
життя, визначеність перспективи поступу різних сфер музичного процесу, інтенсифікація музичного
життя [12, 4]. У завданнях дослідження позначається вивчення історичних умов та шляхів становлення музичної культури регіону, здійснення її періодизації [12, 6].
Дослідник музичного життя Волині 20–30-х рр. ХХ століття П. Шиманський (К., 1999) також
використовує основи еволюціоністського підходу до матеріалу, описуючи в першому розділі дисертації основні етапи культурного розвитку Волині до радянського часу. Спираючись на історичну інформацію, вчений виділяє Галицько-Волинську державу (XIII–XIV ст.), Острозький період (XVI –
початок XVII ст.) та ін. Далі автор використовує серію динамічних характеристик, якісно оцінюючи
культурні події та художню діяльність майстрів. Такі ж динамічні характеристики використані і у висновках дослідження про фактори професіоналізації регіональної музичного середовища, серед яких
– наявність традиційної культурної "ґрунту", певних рис успадкування духовного буття та ін. [14, 11].
Інша дослідниця музичної культури Волині рубежу ХХ–ХХІ століть Л. Ігнатова (К., 2006) метою свого дослідження заявляє з’ясування особливостей розвитку регіону як органічної складової
частини української національної культури, визначення його місця та ролі в сучасній українській соціокультурній ситуації [3, 5]. На наукове вирішення даної мети спрямовані й завдання дослідження,
серед яких домінують такі, що вимагають від дослідника еволюціоністського підходу, а саме: виявлення основних напрямів і особливостей розвитку регіонального фольклору і фольклористики,
з’ясування основних тенденцій у розвитку аматорської творчості, аналіз стану церковної музичної
культури Волині, визначення особливостей і рівня розвитку професійної музики і поп-культури. Отже, автор засновує свою методологію на історико-порівняльному, хронологічному принципах, історико-типологічному, ретроспективному методах [3, 5].
Дослідниця музики Наддніпрянської України першої третини ХХ століття М. Ржевська на
підставі поєднання рис еволюціоністського та семіотичного підходів розглядає панівні художні тенденції зазначеного періоду [11, 4]. З огляду на традиційну інтерпретацію даного часу як поступального руху до ідейності, народності, доступності соціалістичного мистецтва, автор має на меті вивчити
глибинну логіку і динаміку основних художніх ідей часу як чинника соціокультурних процесів епохи. У переліку завдань роботи – простежити динаміку жанрових і стильових перетворень у композиторській творчості [11, 6].
Прагнення автора до якісної динамічної оцінки досліджуваного процесу відчувається по
всьому тексту. У констатації наукової новизни дисертації перша третина ХХ століття називається
відрізком музично-історичного процесу, якісно відмінним від попереднього і майбутнього, які реалізують в часі певну культурну парадигму, динамічно втілює конкретну модель культури; вказується
на виявлення внутрішньої логіки і динаміки музично-культурного процесу протягом періоду в цілому
і його частин, виявлення поступового збільшення в семіосфері кількості українських кодів, простеження динаміки жанрових і стильових змін у текстах музичної культури [11, 7].
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У логіці розвороту основного дисертаційного матеріалу відчувається домінування еволюціоністського підходу, використання історичного методу. Так, в параграфі 2.2 визначається трифазний
цикл формування композиторської школи європейського зразка (М. Лисенко – К. Стеценко, Я. Степовий, М. Леонтович, О. Кошиць – М. Вериківський, П. Козицький, Л. Ревуцький) [11, 15].
Дослідниця відстежує якісні зміни у культурній ситуації, застосовуючи щоразу динамічні характеристики, що відображають їх, наприклад: фактори адаптації модернізму на українському ґрунті
(параграф 3.2.1), формування національного модусу модернізму (параграф 3.3), спостереження над
культурною ситуацією 20-х рр. у зв’язку з попереднім етапом і його новими якостями (параграф 4.1).
Використовується і термін "кульмінація" стосовно до кінця 10-х – початку 20-х рр., коли найбільш яскраво проявилися дві тенденції – рух до створення національної музичної культури і втілення модерністських інтенцій, внаслідок чого підтверджується асинхронність, асиметричність
політичних і мистецьких процесів [11, 32].
Методологія докторської дисертації Л. Кияновської "Стильова еволюція Галицької музичної
культури ХІХ–ХХ ст." заснована на поєднанні лінійного та синергетичного підходів, до чого спонукав
тривалий у часі і складний матеріал дослідження. Обґрунтовуючи актуальність теми, автор наголошує
на доцільності досліджувати "детальніше еволюцію художніх стилів в окремому регіоні зі своїм специфічним шляхом історичного розвитку протягом значного хронологічного періоду, тобто не тільки простежити стильову еволюцію в західноукраїнській музиці, а, спираючись на художню спадщину
майстрів Галичини різних національностей (зачіпаючи також деякі явища сусідніх регіонів, пов’язаних
численними громадськими та культурними контактами з Галичиною, – перш за все Закарпаття і Буковина), встановити їх як загальні риси, так і відмінності у кристалізації естетичного світогляду, переважання певних жанрів і форм, викликаних суспільними потребами часу. Такий підхід неминуче викличе
нове трактування категорії "національного" в музичному мистецтві стосовно переважних стильових
установок, які змінювалися упродовж XIX – першої половини XX сторіччя, та особливостей еволюції
національної культури в мультинаціональному середовищі [6, 5]. Ускладнена методологічна спрямованість дослідження обумовлюється автором і далі як прагнення відтворити повну картину становлення
галицької музичної культури з урахуванням декількох нетипових ракурсів, недостатньо висвітлених у
науковій літературі раніше [6, 6].
Методологія дисертації дозволила вченому виявити стильові основи галицьких композиторів,
досить різнорідні – романтизм, постромантичні віяння, імпресіонізм, символізм, конструктивістські
тенденції, соціалістичний реалізм, поставангардні напрямки останніх десятиліть ХХ століття. У переліку завдань дослідження переважають орієнтовані на лінійне мислення: простежування динаміки
стильової еволюції галицької музичної культури ХІХ–ХХ століть, визначення основних етапів розвитку досліджуваного об’єкта [6, 6].
Еволюціоністський підхід відчувається і в інтерпретації дослідницею системного методу як
способу вивчення "музичної культури Галичини в її багатонаціональних зв’язках, у врахуванні принципів
становлення, властивих регіонам з мультинаціональним складом населення. Принципово новою в концепції дисертації є спрямованість до послідовного виявлення міжнаціональних взаємозв’язків у розвитку
кожної з композиторських шкіл, постійне порівняння їх досягнень, внаслідок чого простежується взаємовплив провідних національних галицьких музичних товариств протягом тривалого часу, тобто створюється історична перспектива еволюції міжнаціональних зв’язків у межах одного регіону" [6, 9].
Еволюційно розглядається матеріал розділів дослідження. При показі галицької музичної
культури першої половини ХІХ століття використовується опис історичної ситуації та умов культурного розвитку в краї і виробляється загальний огляд музичної культури попередніх епох (романтична
естетика проаналізована на творчості засновників галицького романтизму К. Липинського, М. Вербицького, І. Лаврівського) [6, 12–13]. При дослідженні романтичних рис творчості галицьких композиторів другої половини ХІХ століття відзначається зростання аматорських форм музикування в
Галичині з залученням аналізу його історичних причин, виділяється із загального культурного процесу так звана "культурна автономія" 1867 року. Обґрунтовується, що при радикальній зміні європейської стильової ситуації в Галичині залишається сильним вплив романтизму; романтичні устремління
поступово виявляють тяжіння композиторів до інновацій, але поки ще обережних [6, 15–16].
Постромантичні тенденції та напрямки в творчості галицьких композиторів першої третини
ХХ століття показані як трансформація в даній школі стилів, тенденцій і напрямків (імпресіонізм,
символізм, сецесіон, еклектика, урбанізм, експресіонізм). "Визначаючи загальні естетико-стильові
принципи музичної творчості даного періоду, встановлюється радикальне новаторство естетичних
орієнтирів, яке в цей період захопило всі сфери духовного життя, істотно змінило і напрямок розвитку музичної культури" [6, 19]. Детально розглядається естетика сецесіону, який підготував своєю
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зневірою в гуманістичні ідеали появу і розквіт експресіоністичної естетики в Австрії. Інтенсивні
трансформації його основ класифіковані дослідницею як перша істотна ознака художнього світогляду
галицьких композиторів. Другою ознакою називається опосередковане відображення у творчості галицьких композиторів рис урбанізму, експресіонізму, конструктивізму, фовізму та інших напрямків.
Третя ознака – позначення деяких тенденцій творчості композиторів до 30-х рр. ХХ століття як постромантичних, встановлення третьої фази романтизму в галицькій культурі [6, 20].
Описуючи розвиток галицької музичної культури з 1939 р. до наших днів, Л. Кияновська відзначає "роздільні, досить іманентні етапи культурно-мистецького розвитку, пов’язані з радикальними змінами історичної ситуації, появою нових духовних та естетичних орієнтирів, дуже стрімким і глибинним
оновленням арсеналу композиторської техніки і багатьма іншими факторами" [6, 23], що, в свою чергу,
ускладнює методологію дослідження і вимагає введення сучасних підходів. У даний період вчений умовно об’єднує несхожі між собою етапи з кардинальними змінами суспільних установок культури, національних пріоритетів, втратами і випробуваннями у сфері композиторської творчості та музичного життя в
цілому (1939–1941, 1941–1944, 1945–1956, кінець 50-х – початок 70-х років, 1975–1991) [6, 24–26].
Таким чином, на підставі проведеного аналізу історико-теоретичних аспектів моделювання в
художній та музичній культурі можна погодитися з точкою зору Н. Горелік про те, що "ідеальної моделі структурного поділу культури як системи немає й, очевидно, бути не може, бо все залежить від
мети та завдань, які ставить перед собою дослідник. Кожна модель, володіючи як позитивними характеристиками, так і недоліками, має повне право на існування" [1, 58].
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АВТОР, ТЕКСТ І ЧИТАЧ:
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті досліджується роль автора, тексту та читача у літературній творчості. Розкривається їх взаємозв’язок у процесі формування ідентичності в сучасних умовах розвитку культури. Аналізуються феномени "кроскультурна ідентичність" та "інтертекстуальність" як концепти
сучасного етапу самосвідомості та форми її відображення відповідно.
Ключові слова: автор, текст, читач, ідентичність, самість, кроскультурна ідентичність,
інтертекстуальність.
This article explores the role of the author, of text and the reader in literary work. Their relationship
are disclosed in the process of identity formation in the modern conditions of cultural development. Are
analyzed such phenomena as cross-cultural identity and intertextuality as a concept of the present stage
consciousness and forms of its reflection, respectively.
Keywords: author, text, reader, identity, self, cross-cultural identity, intertextuality.
Проблема взаємозв’язку автора, читача і тексту в процесі пошуку ідентичності охоплює семіотичну сферу буття. Автор і читач як суб’єкти культури презентують реальність символічну, текст як
її об’єктивація – знакову. Але варто розуміти, що в даному випадку не слід говорити про односторонню залежність, дана взаємодія набагато складніше і багатогранніше, її специфіка вимагає детального дослідження.
Автор і читач, які належать до сфери вираження смислів, водночас знаходяться у зв’язку з соціальною реальністю, сферою стійких соціальних структур. Соціальне самовизначення відбувається
через виявлення певного роду колективного "ми", тим самим попадаючи в залежність від колективних вимог та законів. Символічна реальність культури і соціальна реальність також взаємопов’язані,
але далеко не тотожні, оскільки межі культурних значень не так очевидні, як соціальні норми. В даному випадку йтиметься про культурну ідентичність, оскільки вона відіграє панівну роль у самопізнанні суб’єкта, коли він намагається визначити, хто він є для себе і чи є світ навколо нього. Людина
сама має здійснити вибір відповіді, ким вона являється. Ця проблема є актуальною у гуманітарному
дискурсі та особисто для кожного.
У психології термін "ідентичність" вживався з метою встановлення будь-якого роду рівнозначності на основі даних ознак, суб’єкт ототожнював свою поведінку з певними нормами або себе з іншими суб’єктами, та з часом культурний простір стає багатошаровим і варіативним, в результаті чого
ідентичність набуває значення не збігу, а співвідношення, що передбачає певну міру нетотожності.
Мета статті – розкрити проблему взаємозв’язку автора, тексту та читача у процесі пошуку
ідентичності.
Дана проблема є міждисциплінарною, на що вказує ряд досліджень у сфері філософськоголітературного дискурсу, а також у рамках таких дисциплін, як психологія та соціологія. Завдяки теоретичним розробкам В. Біблера, Р. Барта, М. Бахтіна, У. Еко, Ю. Крістевої, М. Лотмана, П. Рікьора,
Е. Устюгової ми маємо змогу проаналізувати перспективи ідентичності автора, тексту і читача, а також їх взаємозв’язок.
П. Рікьор використовує термін "оповідальна ідентичність", тобто така, що формується в процесі розповіді [7]. Таке сполучення є досить влучним для нашого дослідження. Водночас, П. Рікьор
вказує на семантичну неоднозначність дефініції "ідентичність". У латині "ідентичний" в одному випадку – це "аналогічний", "такий же", а в іншому – це "самість", "індивід тотожний самому собі".
У роботі Е. Н. Устюгової зустрічаємо характеристику такого виду ідентичності, як "самість",
тобто форма індивідуальної нетотожності зовнішнім соціальним структурам і їх потребам, або самодетермінація. У XX ст. "самість" поступово втрачає будь-якого роду ідентичність, набуваючи ознак
фрагментарності, ситуативності [9, 179].
Ситуація Постмодерну яскраво презентувала нам варіативний тип культури як тексту, який не
розглядається з точки зору присутності в ньому вихідного об’єктивного змісту. Це викликало появу
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цілого ряду нових філософських категорій, які так чи інакше вказували на новий спосіб світовідчуття:
руйнування метанаративів, відповідно, децентрацію суб’єкта, смерть автора, що породжує утворення
тексту з мозаїки цитацій (інтертексту). На різного роду конференціях та обговореннях виносилося
питання про кризу ідентичності як автора, читача, так і тексту в широкому розумінні цих понять.
Спробуємо припустити, що людство впродовж віків настільки звикло мислити класичними
категоріями, за допомогою метаоповіді вирішувати всі свої питання, що руйнування центру породило
відчуття втрати ідентичності. Вже немає загального правила для всіх, і це не обов’язково є результатом втрати свого "Я", а навпаки – можливістю його набути самостійно. Відштовхуючись від такого
погляду на спадщину постмодерного світовідчуття, проаналізуємо особливості взаємозв’язку автора,
тексту і читача і форми їх взаємодії.
У романі "Флорентійська чародійка" С. Рушді зображує образ імператора Акбара, який розмірковує з приводу вживання займенників першої, другої та третьої особи і їх співвіднесення з особистістю. Щодо себе він вживає займенник "ми", тому що вірить, що втілює у собі всі народи, міста,
землі, гори та ріки, тобто все, що існує в межах його царства.
Але якщо йому припустити, що використання займенника "ми" не є ознакою лише правителя,
якщо всі звичайні люди також, думаючи про себе, вживають множинну форму? Тоді, можливо, уявлення
окремого індивідуума про себе як про члена певної групи і означає реальне перебування серед собі подібних. Але люди, якими він править, говорячи про себе, вживають займенник першої особи однини, що дає
йому право говорити про себе "я", і цілком ймовірно, що це "я", яке означає окремого індивідуума, який
відрізняється від інших, і є тим ядром, про яке забувають в безкінечному світі "ми" [8, 40].
Очевидно, що імператора Акбара хвилює та ж проблема ідентичності, що є шляхом до розкриття себе: цілковите ототожнення чи розкриття самості через співвіднесення. Образ правителя належить фантазії Автора, який також небайдужий до даної проблеми і через творчість намагається
осягнути її. Або ж образ Акбара став повністю досягненням Тексту, і тоді наскільки правомірно говорити про саме такого роду інтенцію Автора.
У. Еко у статті "Поетика відкритого твору" вказує, що велика кількість сучасної літератури
ґрунтується на використанні символу як повідомлення про невизначеність, яке завжди відкрите для
нового сприйняття і розуміння. Він наводить приклад: незважаючи на різного роду інтерпретації (екзистенціальні, теологічні, психоаналітичні) символів твору Кафки, він залишається невичерпним та
відкритим, оскільки є "двозначним", після того як впорядкований світ згідно зі встановленими універсальними законами витісняється світом, заснованим на двозначності [3, 527].
Більшість сучасних дослідників феномену тексту схиляються до думки, що його інтенція є
відкритою, неоднозначною. Чи можна це твердження сприймати як аргумент втрати ролі інтенції автора і читача? Часткову відповідь на це питання можна віднайти у наступному спостереженні. Якщо
на зорі розвитку людства важливо було навчити слухати вождя, згодом записувати те, що було сказано, ще пізніше – вірно прочитувати, то сьогодні акцент ставиться на те, щоб вміти висловлювати свої
думки, інтерпретувати. Г. Гессе у творі "Гра в бісер" чітко поставив проблему інтерпретації смислів і
цінностей культури. У головного героя Йозефа Кнехта виникали сумніви в доцільності такого заняття,
адже будь-яке твердження можна довести одним шляхом, а наступним спростувати, істини не існує. І
він отримав відповідь від свого наставника, що істина існує, але вчення, до якого прагнемо ми: досконалого, наймудрішого, безсумнівного, ні. Якщо інтенція тексту є відкритою до інтерпретацій, це дає
можливість читачу створити свою, через текст краще пізнати себе, вже ніхто не наказує, як потрібно
вірно читати, розуміти, людина прокладає свій шлях самостійно до пізнання смислів та цінностей.
У. Еко вважає, що коли текст створюється не для одного адресата, а для читацької публіки, то
автору відомо, що його не інтерпретуватимуть згідно з його інтенціями. Кожний акт читання – це
взаємодія між компетенцією читача та компетенцією, яку постулює текст. Еко вказує на випадки, коли посилання на інтенції емпіричного автора можуть бути цікавими. Коли автор живий, а критики
інтерпретують його тексти. На його думку, відповіді автора не можна використовувати для підтвердження якоїсь з інтерпретації цього тексту, а тільки для ілюстрації розбіжностей між інтенцією автора та інтенцією читача [5].
Таким чином, Еко вважає, що читачі і автор можуть помилятися, а текст, який хоча й являється відкритим, по суті залишається незмінним.
Схожу думку зустрічаємо у М. Лотмана, який також схиляється до того, що текст є незалежним від автора і читача. "Проявляя интеллектуальные свойства, высокоорганизованный текст перестает быть лишь посредником в акте коммуникации. Он становится равноправным собеседником,
обладающим высокой степенью автономности. И для автора (адресанта), и для читателя (адресата) он
может выступать как самостоятельное интеллектуальное образование, играющее активную и незави156
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симую роль в диалоге. В этом отношении древняя метафора "беседовать с книгой" оказывается исполненной глубокого смысла" [6].
Р. Барт мав рацію, коли писав про смерть автора, в тому розумінні, що він не має права своє
розшифрування тексту позиціонувати як єдино вірне, адже текст – це багатовимірний простір, де переплітаються різні культурні джерела, і породження смислу є процесом, а не результатом. Але це зовсім не означає девальвацію цінності інтенції автора і його остаточну смерть, а навпаки – нову форму
його народження. Спочатку варто зазначити, що свідчення емпіричного автора набуває важливої функції, допомагаючи не так глибокому розумінню його текстів, як розумінню творчого процесу.
М. Бахтін також звертає увагу на те, що поширеним явищем є черпання біографічних матеріалів із
творів і, навпаки – пояснення біографією даного твору. Але коли обираються факти життя героя і автора, то ігнорується форма відношення до явища, форма переживання героєм життя і світу. Якщо автор і вкладає в уста героя свої думки з приводу якогось явища, то все ж таки він їх підлаштовує до
цілісного характеру героя, а не до себе. Часто починають сперечатися з героєм як з автором, ніби з
буттям можна сперечатися. М. Бахтін закликає не змішувати автора-творця і автора-людину.
Отже, перший момент для розуміння ролі автора полягає у тому, що не варто ігнорувати відмінність між текстом як мовним твором та історією його виникнення. Автор може поділитися з публікою мотивами і умовами написання тексту, але не має права вказувати нам, як цей текст слід
розуміти, в іншому випадку це перетворить його творіння на ідеологію.
З цього твердження виходить наступне: текст відображає автора-творця, який існує лише в
момент написання, тому недоречно урівнювати з ним автора-людину, який отримує такий же статус
читача, як і інші.
Для кращого розуміння інтенції автора і читача часто використовують такі поняття, як ідеальний автор та читач. Автор, який створює твір, разом з тим, наче з самого твору, проектує себе як ідеального автора, якого вичитує читач, і підозрює існування ідеального читача. Між ними створюється
акт комунікації. Зразковий читач не обов’язково той, хто висуває один єдиний здогад щодо інтерпретації тексту, але від зразкового читача залежить інтенція тексту і існування ідеального автора. Тобто,
коли емпіричний читач інтерпретує текст, він підозрює існування ідеального читача, що в свою чергу
зумовлює появу ідеального автора. У. Еко зазначає, що існує два методи гуляти по лісу: просто обрати один із маршрутів, щоб швидше прийти до виходу, або самому розібратись, як ліс влаштований, і
вияснити, чому одні шляхи більш протоптані, а інші ні, і що аналогічними способами можна подорожувати в літературному тексті. Будь-який художній текст адресований насамперед зразковому читачу
першого рівня, який бажає дізнатися чим ж все-таки все скінчиться. Але текст також адресується і
зразковому читачу другого рівня, який намагається зрозуміти, яким саме читачем цей конкретний
текст просить його стати. Щоб дізнатись, чим закінчиться книга, достатньо прочитати її один раз.
Однак щоб виявити зразкового автора, текст приходиться читати неодноразово. Коли віднайдено зразкового автора, емпіричні читачі перетворюються у зразкових читачів.
Р. Барт розрізняє поняття твору і тексту. Визначити джерело твору можливо, приймаючи обумовленість його дійсністю (расою, історією) і приналежність кожного з них своєму автору. Тобто, твір володіє смисловою домінантою і організований спеціально для впливу на адресата. В цьому випадку автор
вважається батьком свого творіння, і ми повинні поважати його права. Інша справа у відношенні до Тексту, який можна читати не беручи до уваги волю автора. "Призрак Автора может, конечно, "явиться" в Тексте, в своем тексте, но уже только на правах гостя; автор романа запечатлевается в нем как один из
персонажей, фигура, вытканная на ковре; он не получает здесь более никаких родительских, преимуществ, а одну лишь игровую роль, он, так сказать, "автор на бумаге". Жизнь его из источника рассказываемых историй превращается в самостоятельную историю, которая соперничает с произведением;
происходит наложение творчества писателя на его жизнь, а не наоборот, как прежде" [1].
Якщо автора позбавили функції ідеолога, то це ще не є приводом вважати його мертвим.
Адже творчість – це одна з форм пізнання, і у акті творчого процесу інтенція автора відіграє важливу
роль для розуміння його світовідчуття (не для інших, а для самого себе), незважаючи на те, що вона
не співпадає з інтенцією завершеного тексту, все ж таки перша є передумовою другої. Світ і для автора, і для читача постає не як остаточно створений, а в своїх безкінечних можливостях, які кожен
використовує з метою власного самопізнання.
Сьогодні в умовах міжкультурної комунікації доцільно говорити про кроскультурну ідентичність автора, читача та, відповідно, про інтертекстуальність тексту. Будь-які спроби визначити, що є
наслідком, а що причиною, є марними. Ці явища взаємопов’язані і породжують одне одного. Схематично це виглядає наступним чином: тенденції розвитку сучасної культури (міжкультурна комунікація) формують автора з кроскультурною ідентичністю, який створює інтертекст, що в свою чергу
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сприяє формуванню свідомості читача; читач як активна особистість впливає на формування сучасних тенденцій розвитку культури, на цьому коло замикається.
Можна умовно виділити три види взаємодії інтертексту та кроскультурної ідентичності:
– кроскультурна ідентичність автора тексту;
– кроскультурна ідентичність художніх героїв інтертексту;
– кроскультурна ідентичність читача як наслідок впливу інтертексту.
Ці види можуть спостерігатися одночасно, не завжди допускається відсутність одного з них.
Для В. С. Біблера головний інтерес закладений у процесі народження твору. "В отличие от
Ролана Барта я говорю, что особенностью искусства и культуры в целом XX века является именно не
смерть автора, а момент рождения автора, момент рождения произведения" [2].
Як було зазначено вище, причина смерті автора була пов’язана із тим, що він не має прав диктувати, яким чином нам розуміти текст. Наступним аргументом було поняття інтертекстуальності. Ніхто не
може віднайти джерело появи інтертексту, адже він складається із різного роду цитат (під цитатою мається на увазі не запозичення текстового фрагменту, а семіотичний код, за яким можна прочитати образ мислення, культурну традицію), відповідно ставляться під сумнів авторські права, адже він говорить чужими
словами. Хоча таке твердження і має підстави, але не варто забувати, що, незважаючи на цитатність, кожен текст є самобутнім, і не всі мають одні і ті ж вміння комбінувати цитати, які доступні кожному. Акт
творчості, який переживає митець, і сам цей процес народження твору означає появу автора.
Не варто безапеляційно говорити про смерть автора та кризу ідентичності, навпаки – потрібно
кожний поворот зміни людської свідомості сприймати як шлях до глибшого самопізнання. Хоча антагонізм між досконалою людиною як витвором божественної творчості і людською творчістю, породженою її активністю, продовжує існувати, є підстави вважати, що будуть віднайдені шляхи його
вирішення та творчість йтиме пліч-о-пліч з самопізнанням та вдосконаленням.
Якщо початок нового століття відзначається процесом інтерпретації, що дає можливість творити
не лише автору, а й читачу, то є підстави вважати, що людство просинається від влади ефірно-фізичного
стану свідомості, що воно є не тільки споживачем, а й співтворцем. Можна умовно говорити про сім рівнів розвитку особистості, які взаємодіють: ефірно-фізичний, енергійний, емоційний, практичність мислення (природні властивості людини) та Розум, мудрість, воля (дух людини), – і прослідкувати цікаву
тенденцію еволюції людської свідомості. Ці категорії є досить умовними, але відображають сутність людини як істоти природної та духовної. Спробуємо коротко описати їх властивості. Ефірно-фізичний рівень – це безпосередньо тіло людини, яке функціонує завдяки енергії, крім цього воно пов’язане із
емоціями та мисленням. Практичне мислення не варто називати Розумом, воно є менш досконалим, для
того, щоб щось пояснити, воно використовує спосіб фрагментарного розгляду проблеми, і якщо на певному етапі йому вдається зрозуміти якийсь аспект, то для цілісного розуміння питання цього не вистачає.
Комплексний погляд на проблему забезпечує Розум (ні в якому разі не тотожний "раціо", яке більш співвідноситься з практичним мисленням), а обрання рішення забезпечує мудрість та воля.
Якщо говорити про ідентифікацію як ототожнення, то це рівень практичного мислення, тому
що обирається певний фрагмент реальності і до нього прирівнюється сутність. Довгий період часу
люди розуміли ідентичність саме так: ототожнення себе з певним метанаративом. Але якщо говорити
про глибше розуміння речей, то співвіднесення дає більші можливості: культура розглядається комплексно, через позив внутрішньої сутності здійснюється пошук об’єкта зовні з метою співвіднесення
його з собою і розкриття самості. Немає необхідності розчленовувати світ і притягувати його до себе,
а самому йти на зустріч культурній реальності, прислухаючись до внутрішнього "я". Рівень сприйняття феномену ідентифікації як аналогії з кимось або чимось приводить до того, що соціальні норми
змушують індивіда ототожнювати себе з ними (оскільки соціальні норми є жорстко детермінованими, що дозволяє отримати статус "такий, як всі"). Якщо розуміти ідентичність як самість, то індивід
сам пізнає свою внутрішню сутність через співвіднесення себе з навколишньою, швидше за все,
культурною дійсністю. Оскільки культурні кордони не так чітко регламентовані як соціальні, то вони
не можуть індивіда зробити "таким же", тому що він в першу чергу сам робить вибір своєї ідентичності, в першому випадку, вона нерідко насаджується. А для того, щоб здійснити вибір самому, потрібно переступити через обмеження свого мислення, яке часто розчленовує світ на кусочки з допомогою
раціо, подивитись на оточуючу дійсність ширше і тоді виникає можливість проявлення творчості, яка
поширюється і на процес пізнання, творення самого себе.
Відмінною рисою самосвідомості сучасного автора є його неоднопланова культурна приналежність. Часто він народився у Східній культурі, а живе і творить в Західній і навпаки або існує на
перетині різних національних культур (В. С. Найпол, С. Рушді). Вплив різних семіотичних просторів
сприяє створенню інтертекстуальних творів.
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Художні твори У. Еко, Г. Гессе є яскравим прикладом інтертексту, читачі якого можуть самі
обирати семіотичний шар прочитання твору, в результаті інтерпретації створювати власний образ.
У. Еко стверджує, що книга написана для читача. Не випадково "Ім’я троянди" починається як
детектив і розігрує наївного читача до кінця. "Люди люблять детективи не тому, що в них убивають, і
не тому, що в них завжди врешті-решт торжествує норма (інтелектуальна, соціальна, юридична та
моральна), а зло, тобто ненормальність, знищується. Ні, детектив люблять за інше. За те, що його
сюжет – це завжди історія припущення" [4].
Елітарний автор вдається до іронічної імітації масового, надаючи твору подвійного сенсу, –
такий жест продиктований його маргінальним, конфліктним ставленням до культури. Таке подвійне
кодування може виступати як ознака кроскультурної ідентичності автора у світлі взаємопроникнення
елітарної і масової типів культури.
Складність побудови роману Г. Гессе "Гра в бісер": багатство символіки, гра іменами, термінами і поняттями з багатьох і багатьох областей духовного життя – все це може спочатку приголомшити читача. Гра виступає як спосіб цитувати текст і механізм формування кроскультурної
ідентичності автора в історії культури. Тут спостерігається новий спосіб ставлення до історії: не наслідування авторитету, а довільна гра з мозаїчною і еклектичною комбінацією смислів.
Гессе подорожував до Індії. Він ще в дитинстві зачаровано слухав розповіді про цю дивну країну,
в якій його дід і дядько з боку матері колись були місіонерами. Ця обставина в значній мірі визначила
глибокий інтерес Гессе до Сходу, який знайшов відображення у ряді його творів, і перш за все в романі
"Гра в бісер". Протягом багатьох років він вивчав релігії і філософські системи, весь комплекс ідей, створених древніми цивілізаціями Індії і Китаю. Гессе був глибоким знавцем буддизму, письменника захоплювала в ньому мудра споглядальність, злиття з природою, любов до всього живого, але він ніколи
повністю не приймав для себе його пасивності, його заклику до відмови від діяльності.
Таким чином, головна тема письменника: показ оголених, нерозв’язних конфліктів в навколишньому суспільстві і в душі людини, яка втрачає в цьому суспільстві саму себе. Проблема, яка має
витоки у західному типі культури, вирішується згідно зі східною філософією. Подібна інтертекстуальність є семіотичним проявом кроскультурної ідентичності автора.
Текст являється посередником між автором і читачем, він є незмінним, але водночас відкритим до
інтерпретації. Остання ні в якому разі не зумовлює "смерть" автора, а навпаки – дає можливість читачеві
бути співтворцем, коли процес прочитання твору допомагає пізнати себе. Акт творчості автора перетворюється у шлях до відкриття власної самості, а поява інтертекстів – це результат її кроскультурного характеру. В даному випадку йшлося про ідентичність, формування якої пов’язане із процесом літературної
творчості. Автор, відчуваючи внутрішній поклик до написання тексту, співставляє себе (не завжди свідомо) із культурними смислами, формуючи таким чином власну ідентичність, об’єктивація якої є текст. Для
його створення автор використовує певні коди, які передбачають зразкового читача. Але, як було сказано
вище, читач дуже часто використовує власні коди для прочитання тексту, що відповідають його внутрішньому поклику і сприяють процесу ідентифікації. Таким чином, текст є незмінним, а в процесі комунікації
адресата з адресантом розкривається їх самість.
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Сучасне мистецтво настільки багатошарове і різнорідне у своїй множині проявів, що сформулювати єдиний алгоритм арт-процесу, мабуть, неможливо. Простежити розмаїття течій, подій,
пов’язаних із творчим процесом, стає все складніше, як і однозначно визначити, що з побаченого на
сучасній арт-арені вважати власне мистецтвом, а що – ні. Це питання, відповісти на яке наука про
мистецтво намагається вже дуже давно. Починаючи з Дж. Вазарі, історія мистецтва ставила перед
собою питання, одне складніше за інше, і з кожним століттям їх ставало все більше, а пошук відповідей на них – все безцільнішим. Якщо на початку існування історії мистецтва можна було стежити за
появою нових течій, процесами стилеутворення і трансформації стильової тканини в мистецтві, формуванням індивідуального методу у того чи іншого майстра, його вкраплення в тканину стилю епохи,
ставити і навіть іноді вирішувати проблеми "замовник-художник", "художник-глядач" тощо, то в
умовах сучасного художнього процесу завдання ставиться зовсім інакше. Говорити про стилі та напрямки в сучасному мистецтві дуже важко – занадто відмінно від колишнього розуміються як "категорія" "стиль", так і саме смислове наповнення власне терміну "мистецтво". З часів Вейдле, коли було
поставлено питання про вмирання мистецтва, не раз лунали з вуст як критиків, так і самих художників питання про те, коли ж мистецтво померло, чи воно дійсно померло і чи є надія на те, що воно все
ще при смерті і є шанс на його одужання. Проте сама постановка питання не таїть у собі причин для
оптимістичних настроїв і надій: організм, що провокує у глядача сумніви у своїй життєздатності, навряд чи може претендувати на комплемент про свій квітучий вигляд.
Проблематика "похорону мистецтва" стала особливо актуальною на зламі ХХ і ХХІ ст. Межа
століть завжди відзначена есхатологічними, хіліастичними настроями, а цього разу йшлося вже й про
смерть мистецтва як такого. І, зрозуміло, не про самогубство – мистецтво не вичерпало саме себе без
об’єктивних причин. І якщо художник багато років називався творцем, то відтепер, з моменту озвучування питання про вмирання мистецтва, він перебуває вже під загрозою називатися вбивцею мистецтва.
Безумовно, все, що відбувається на сучасній арт-арені, наскільки складно, настільки й цікаво.
Безліч нових явищ, термінів, що позначають настільки ж свіжі явища, нові техніки, форми прояву
арт-активності, креативної енергії талановитих людей – художній процес початку ХХІ ст. вкрай активний на території всього пост-радянського простору. Бієнале та триєнале, фестивалі, хепенінги, інсталяції, перформанси тощо являють собою настільки яскравий калейдоскоп арт-подій, що, занурившись
у споглядання, з цієї безодні інформації можна не виринати зовсім. Проте жодною мірою не заперечуючи наявність безлічі яскравих явищ і талановитих майстрів, все ж відзначимо і наступне: сучасний
арт-процес вимагає від глядача надзвичайної підготовленості до його осягнення. Часи зрозумілого
соцреалізму пройшли, так і не залишивши у мистецтвознавців навіть найменшої надії на єдину і коректну вербалізацію себе, бо до сьогодні те, що відбувалося в ті роки в мистецькому просторі, грамотно
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термінологізувати не вдалося. І на заміну прийшло те, що не можна оцінити, користуючись звичайною
ціннісної шкалою. Комплекс критеріїв, до якого вдається споживач "арт-вування" сучасного мистецького ринку, помітно відрізняється від того, яким користувалися чимало століть. Глядач став більш боязким і обережним – він уже не так часто насмілюється відкрито заперечувати проти побаченого на
виставці, писати їдкі статті в газети, розпочинати на її сторінках полеміку, бити батогом картину або
загрожувати їй парасолькою. І бажання хлюпнути кислотою або пошматувати полотно ножем, на щастя, твори сучасного мистецтва зазвичай не викликають. Тільки чи дійсно на щастя? Коли зацікавлений
глядач піднімав полотно і заглядав, чи немає за картиною лампочки, Куїнджі міг зрозуміти, що його
місячна доріжка дійсно світиться... Коли "Купальниці" Курбе вдарив батогом Наполеон ІІІ, живописець
міг пишатися тим, що створив образ, який не вписується в рамки звичного розуміння краси, народився
новий ідеал... Коли на сторінках газет розгорілися суперечки "за" і "проти" "Олімпії", Мане міг і сумувати, і радіти одночасно – вона знайшла відгук у публіки... Навіть Ейфель, який викликав шквал критики своєї вежею, зміг перемогти негативний шлейф сприйняття і зробити свій твір символом Парижа...
З сучасними творами все складніше. І не завжди справа лише в тому, зрозуміло або незрозуміло побачене глядачеві. Про це можуть вести дискусії відвідувачі виставок портрету майстрів шиловської або сафронівської традиції або глядачі фотопроектов К. Рождєственської. Категорії
"красиво" або "некрасиво", "зрозуміло" або "незрозуміло" там, як і раніше, є робочим інструментом.
Натомість глядач, який намагається увійти в контакт з концептуальним мистецтвом, повинен бути
інтелектуалом, який має почуття власної гідності англійського лорда, для того, щоб не дати зрозуміти
художнику, що він не осягає сенсу побаченого. Або ж володіти незвичайною сміливістю, щоб відкрито заявити, що він нічого не зрозумів. Стосунки художника і глядача, який споживає арт-продукцію
вже через багато років після її створення, в музейному залі, коли між автором і глядачем стоїть непереборна перешкода часу, зовсім інші. Глядач уже "випадковий", не той, на кого і розраховував художник, він випромінює немов "погляд зі сторони", оскільки вже не може вплинути на процес. Це
пасивний глядач, зовсім інша категорія, коли перетин ліній задуму художника і вбирання глядача спочатку неможливе. Більше того, і творіння, створювані нині багатьма майстрами, мають певний, іноді –
вкрай малий – термін існування. Чи може претендувати на тривалість буття дихання Манцоні? А чи
довго будуть актуальні сантиметри дроту В. де Марії? На жаль, усе, що створюється завдяки свіжості
задуму і б’є через край фантазії, буде нетривалим, втративши актуальність із втратою почуття оригінальності й новизни. У пам’яті залишиться лише інформація про існування цих арт-акцій, але не вони самі, візуалізація творчого процесу їх авторів зникне. Пригадується визначення музейного експоната і
музейного предмета: музейний предмет тимчасово може перейти в ранг музейного експоната, поки він
пред’явлений публіці, знаходиться в експозиції, в контакті з глядачем. Відповідно, музейним експонатом може стати на якийсь час навіть жива істота, якій при цьому не стати музейним предметом, оскільки вона не в силах забезпечити головну умову для цього: тривалість зберігання. Так і багато результатів
арт-активності сучасних художників: їх творіння не можуть претендувати на "тривалість зберігання",
вони далеко не завжди відчутні, не завжди матеріалізовані. Ці результати арт-діянь потрапляють у літопис сучасного мистецтва, але приречені не стати музейною спадщиною. У принципі, значна частина
художників сучасності прирікає нащадків на відсутність того, що ми називаємо культурною спадщиною, надаючи лише опис, фото- або відеофіксацію того, що відбувалося на арт-арені.
Сучасне мистецтво як ніколи комерціалізоване, роль меценатів важко переоцінити. По-перше,
часто проекти сучасних майстрів досить затратні, вимагають місця, щоб їх розташувати, дорогого
світла, щоб представити у вигідному полі, дорогої поліграфічної продукції, оскільки багато що репродукувати вкрай складно (якщо взагалі можливо), не кажучи вже про дорожнечу матеріалів, до
яких іноді вдаються художники. У плутанині сенсу багатьох творів сучасного мистецтва без помічника не обійтися. У цій ситуації колосального значення в арт-процесі набуває "третій". Він дозволяє
непідготовленому глядачеві стати співавтором художника, не інтерпретатором, а саме співавтором,
оскільки завершальна стадія створення твору найчастіше відбувається у мозку, в підсвідомості глядача. Якщо ще імпресіоністи та неоімпресіоністи вдавалися до ока глядача, щоб він завершив розпочате
ними на палітрі, то сучасні художники вдаються до допомоги знань свого глядача, його мозку. Але
глядач, не знайомий з брилами філософських праць і глибинами психології, може опинитися перед
стіною, пробити яку він не в змозі без того самого "третього" – критика, який прокладатиме "дорогу
життя" по кризі нерозуміння. Але головне – що в ситуації нерозуміння глядачем художника останній
не виявляється розчарованим і готовим знищити створене, визнавши його марним. Навпаки – він
оголосить глядача недостатньо підготовленим для того, щоб досягти рівня складності його задуму.
Марного мистецтва з точки зору багатьох художників уже не існує. Бувають, швидше, художники,
які випередили свою епоху, і глядачі, які спізнилися народитися. Мистецтво заради мистецтва поро161
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джує інтровертність багатьох художників. Їх простір закритий для обивателя. Багато творчих особистостей сучасного арт-простору хворіють комплексом невизнаних геніїв, прояви якого найчастіше досить агресивні. Коли художник не зрозумілий глядачеві, він швидше заявить про його ущербність,
ніж страждатиме, як ван Гог, від нереалізованості таланту, або, слідом за Гогеном, втече від світу.
Найзначнішою для художників часто стає думка щодо їх проектів не звичайної публіки, що прийшла
на відкриття та бродить по залах, а вердикти колег-художників. І глядач, знаючи це, нерідко просто
імітує тотожність свого сприйняття із задумом творця побаченого. Вираз "винести на суд глядача"
втрачає сенс: глядач давно перестав вважатися суддею. Це право експропріював художник. Так
з’являється чимало колекціонерів, готових платити величезні гроші за твори, які абсолютно нічого
для них не значать, але придбання яких дає право вважатися знавцями мистецтва. Цим пояснюється і
поява безлічі "брендів" у мистецтві – глядач платить за ім’я, модне в умовах сьогоднішнього дня, хоча актуальність мистецтва вже сама по собі наводить на думку про його тимчасовість, яка виключає
нетлінність. Меценат, готовий платити за чергову виставку, перформанс епатажного майстра, вкладає
гроші в його рекламу, стає відомішим сам, що часто стає самоціллю. Уже чекають чергового вернісажу з участю відомого художника, який спонсорується не менш відомим бізнесменом, і вже йдеться
про чистий бізнес, про мистецтво популяризації імені, але не про якість продукту, який уже далеко не
на першому місці у цій схемі. Творчий процес відходить на далекий план, на перший висувається
економічний аспект. Зрозуміло, він завжди мав місце – і славнозвісний Леонардо писав свою картину
всіх століть, "Джоконду", на замовлення... Але цей аспект кардинально перемістився в ієрархії тих,
що складають комплекс умов створення твору мистецтва, – на перше місце.
Проте специфіка сучасної арт-продукції створює ще одну проблему – особливості артпродукції останнього зламу століть являють собою бич для аматорів, шанувальників мистецтва сучасних художників, а саме – колекціонерів. Вони найчастіше можуть заплатити за виставку, створення каталогів, рекламної продукції, але натомість отримати лише рекламу, своє ім’я великими
літерами в буклеті та на плакаті. Причина полягає в тому, що далеко не всі твори сучасного мистецтва підлягають колекціонуванню як такому – неможливо колекціонувати, наприклад, інсталяції. Можна купити "Вівцю у формальдегіді", але не придбаєш "Аутентифікацію" або "Деперсоналізацію", це
практично неможливо... Повітряна куля з диханням Манцоні, калюжа на підлозі київського "Пінчук
арт-центру", що являє собою експонат, – грандіозне розчарування для колекціонерів. Такого роду
твори часто неповторні іншими авторами, застраховані від підробок, оскільки їх дублювання якщо й
можливе технічно, але просто не має сенсу – вони цінні лише там і тоді, де і коли створені. Меценат
платить за співпричетність, але не за право володіти. До речі, цікаво, що відносно подібного роду
арт-продукції можна поставити і ще одну проблему, яку навряд чи вдасться вирішити, незважаючи на
безліч спроб мистецтвознавців, юристів і оцінювачів знайти компроміс, – проблему грошової оцінки
таких творів мистецтва. Гасло оцінювачів, яке можна часто побачити на сайтах багатьох компаній,
"Ми можемо оцінити всі!", в даному випадку не застосовне. Зрозуміло, ця суперечка походить на одвічну суперечку фізиків і ліриків, які один одного звинувачують у наївності (перші) та цинізмі (другі). Оцінювачі в даній ситуації діють за принципом "не продається натхнення, але можна рукопис
продати", підтримувані юристами, лише з застереженням на недоробки юридичного боку питання.
Мистецтвознавці ж, обвинувачені і тими, й іншими у нерозробленості комплексу критеріїв оцінки
творів мистецтва, часто схиляються до думки, що ці критерії уніфікувати неможливо в принципі,
оскільки сама постановка питання і підходи до нього викликають протест. Неможливо застосовувати
до оцінки твору скульптури методи оцінки рухомого майна, вимірювати цінність картини в залежності від площі полотна в квадратних метрах і оцінювати, наприклад, Мікеланджело за допомогою того
ж інструментарію, що й "Мерседес". Навіть те, що вписується в розроблювані нині критерії оцінки,
тобто має вагу, розмір, що визначається історичною і художньою цінністю, має кількісний показник,
показник рідкості тощо, те, що атрибутоване, каталогізоване, оцінити можна не завжди. І жодна уніфікація критеріїв у цьому не допоможе. Відомі й автор, і модель, і матеріал, і техніка тощо створення
тієї ж самої знаменитої "Джоконди", хоча багато в чому це звучить самовпевнено і може бути опротестоване, оскільки є різні гіпотези. Відомі й обставини, які збільшують суму, яку можна назвати за
цю картину. Але жодна оцінка, як би професійно вона не була зроблена, яким би грамотним не був
експертний висновок, на підставі якого ця оцінка може бути проведена, жоден мистецтвознавець не
погодиться з тим, що "Джоконду" можна остаточно оцінити і поставити навпроти слова "Джоконда"
цифру. З якою б метою це не робилося. Звичайно, важлива мета: можна оцінити, щоб застрахувати, –
картину вже крали, вона гастролює тощо. Але в будь-якому випадку це буде умовно, не більше. Не
кажучи вже про те, що розробляти критерії оцінки твору мистецтва може з повним на те правом тільки мистецтвознавець, інакше це буде проявом самовпевненого войовничого дилетантизму. Співпраця
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оцінювача, юриста і мистецтвознавця в цій ситуації є ідеальною моделлю для вирішення питання,
але, швидше за все, ця модель часто залишається утопічною, оскільки може діяти за принципом "лебедя, рака і щуки". Скоріше, має йтися про універсальність особистості того, хто візьме на себе сміливість оцінювати твори мистецтва, а не просто "предмети колекціонування", що далеко не завжди
синонімічно. Можна оцінити "Діамантовий череп" Д. Херста, що й було зроблено, але інсталяцію,
хеппенінг або перформанс оцінити не можна, оскільки це не предмет мистецтва, а форма артдіяльності, яка, відповідно, не може стати і предметом колекціонування, і бути оціненою. Тобто умовностей і перешкод у цьому процесі багато. Той самий "Діамантовий череп", оцінений в гігантську
суму, – арт-об’єкт, що має колосальну матеріальну цінність, але не має цінності художньої, до цього
можна додати ще й відсутність цінності історичної (на даний момент). Його вартість складається з
вартості матеріалів, з яких він зроблений (саме зроблений, але не створений), і "вартості імені" автора. В інших спробах епатувати публіку, які робив Херст, цифра, яка припадає на вартість матеріалів,
у багато разів менше, відповідно, колекціонер, що прагне дістати в колекцію роботу Херста, платить
практично тільки за ім’я.
Мабуть, з усіх поставлених питань найбільш складно вирішуваним є питання про те, чи коректно все ж використовувати термін "мистецтво" стосовно вище згадуваних прикладів або ж класифікувати їх як форми прояву арт-активності чи викиди творчої енергії. Хоча рішення цієї проблеми
спочатку припускає суб’єктивність підходу, дозволимо собі лише нагадати, що до того, як Вейдле
почав говорити про вмирання мистецтва, саме мистецтво не породжувало підстав для такої постановки проблеми.
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Стаття присвячена проблемі розуміння текстів французьких композиторів. Методологічною основою є зв’язок музичного тексту та основних типів контексту – глобального, експліцитного,
дискурсивного, імпліцитного.
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The methodological basis of article are tight connections of the "text" and "context" in several
aspects – global, explicit, discursive, and implicit. A "communicative context" acquires an effective value
which unites all context layers in accordance with the point of view selected by communicant. Also it exposes
actual sense of the investigated artistic phenomenon.
Keywords: musical text, global context, explicit context, discursive context, implicit context,
communicative context, musical sense.

© Жаркова В. Б., 2011
163

Мистецтвознавство

Жаркова В. Б.

Звернення дослідника до культури іншої епохи або іншої країни ставить перед ним ряд специфічних проблем. Як точно зазначає Г. Орлов, найбільш значною перешкодою в даному випадку є
"протягування" досліджуваних феноменів крізь "подвійний фільтр неподібних культурних матриць",
при якому "найбільш цінна інформація залишається на фільтрах, не досягаючи адресата" [8, 39]. Отже, необхідність поєднання різних кодів, яке здійснює кожний, хто наближається (як слухач, виконавець або дослідник) до віддаленого часом чи простором культурного феномену, вимагає підвищених
духовних зусиль і може, дійсно, ставати перешкодою для розуміння.
Особливу складність для представників інших національних культур створює вивчення музичної спадщини французьких композиторів, протягом довгого часу не відзначених належною увагою
(за невеликим виключенням) в країнах пострадянського простору. Про це, зокрема, красномовно свідчить нечисленна музикознавча література українських та російських авторів, присвячена французькій музичній культурі. Традиційна австро-німецька спрямованість музичної освіти в європейських
консерваторських курсах, переважання теоретичних систем, що склалися в німецькому музикознавстві, міцно закріпили творчі постаті представників австро-німецької культури як головних об’єктів
вивчення в країнах пострадянського простору. Однак сучасне концертне життя розширює діапазон
імен, відомих слухачеві. Воно народжує великий інтерес до французької музичної культури різних
епох, залучаючи до неї і сучасних дослідників [1–5; 7; 9; 10 та ін]. Актуальні проблеми специфіки
розуміння творів французьких композиторів і визначили завдання даної статті.
При зверненні до музики французьких авторів однією з центральних є проблема взаємозв’язку музичного тексту з різними позатекстовими рівнями, які визначаються як контекст. Саме питання вивчення багаторівневих зв’язків тексту і контексту актуалізують проблеми сучасного
розуміння закономірностей народження та функціонування художнього цілого.
Підкреслимо, що вкрай суб’єктивне використання слова "контекст" у сучасному гуманітарному просторі стає можливим завдяки його етимології (від лат. сontextus – зв’язок, з’єднання), яка провокує дослідників визначати як "контекст" будь-які "вторинні" утворення, пов’язані з основним
об’єктом вивчення, та вживати слово "контекст" як синонім слів "ситуація", "фон", "оточення". Проте, видається доцільним на основі аналізу лінгвістичних теорій другої половини ХХ ст., приймати
позицію нерозривного зв’язку контексту з текстом.
Поняття "контекст" указує на оточення певної текстової одиниці або всього тексту як смислової цілісності, яке залежить від точки зору дослідника. Принципового значення в цьому разі набуває комунікативна ситуація, адже обрана комунікантом позиція стосовно твору обумовлює його увагу до тих або інших
рівнів зв’язаності текстових одиниць одна з одною та з відповідними позатекстовими компонентами. Оточення тексту може бути активізовано щоразу по-новому, але "фокус" при цьому має бути спрямованим на
текст. Отже, для сучасного дослідника контекст постає не довільно окресленим інформаційним полем, у яке
занурений обраний текст, а як позатекстовий простір, що організовує процес смислоутворення в тексті.
Такий підхід дозволяє побачити у новому світлі творчість носіїв французької ментальності.
Як відомо, фундамент музичного мистецтва Франції Нового часу визначили французький музичний
театр XVII століття, в тому числі представлений творчістю Ж. Б. Люллі, і спадщина французьких
клавесиністів. Ці музичні явища зіграли вирішальну роль у становленні основних художніх орієнтирів і мовних норм, характерних для наступних етапів розвитку французької музичної культури. Симптоматично, що в обох випадках ми відзначаємо пріоритет питань створення максимально
сприятливих умов для сприйняття слухачем всіх рівнів зв’язаності елементів композиції як між собою, так і з позатекстовими компонентами.
Підкреслимо, що і у французькому драматичному театрі XVII століття особливого значення
мала специфічна манера декламації тексту. Спосіб інтонування тексту в класичній трагедії свідчив
про підвищену увагу до того, як саме вимовляється слово, пов’язане з жестом і штучно-піднесеним
звучанням. Таким чином, сенс тексту, який декламували зі сцени, народжувався не стільки із вербального шару, скільки із звукового, візуального та пластичного контекстів. Ці настанови були збережені в операх Ж. Б. Люллі і визначили національну специфіку взаємозв’язку вербального, музичного
та пластичного компонентів у французькій опері наступних століть.
Ще виразніше сенсоутворююча функція контексту виявлялася у французькій клавесинній музиці XVII–XVIII століть. Особливості музичної практики епохи, прийоми скороченого запису нотного тексту, манера його індивідуалізованого прочитання (в тому числі, розшифровка орнаментики,
практика гри inégale), що передбачали бездоганне відчуття смаку виконавця, концентрувалися в особливому жанрі французької клавесинної музики епохи – безтактовій прелюдії.
Як підкреслюють авторитетні сучасні дослідники [9, 10], при виконанні безтактових прелюдій
Л. Куперена, Ж. д’Англебера, Ж. Ф. Дандріє та інших французьких авторів, в першу чергу, було не164
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обхідно відчувати насиченість звукових потоків, створюваних контекстними характеристиками записаних музичних знаків. Тоді побудова цілісної композиції на основі нотного тексту, позбавленого
звичних метричних орієнтирів і чіткої визначеності гармонічної логіки акордових послідовностей, їх
ритмічних і фактурних особливостей, ставала можливою лише при поєднанні всіх рівнів зв’язаності
елементів. Сприйняття клавесинних композицій епохи, як мозаїки заданих елементів, постійно впізнаваних під час звучання і в той же час майстерно варійованих, та методи організації музичного матеріалу тонко розкривали особливості процесу розуміння тексту як радісного інтелектуального
зусилля виявлення різних рівнів зв’язаності елементів тексту.
Генеральні творчі орієнтири французьких композиторів "золотого століття" виявляють ментальні
настанови загальні для всіх представників французької культури наступних століть. Парадокс дискретної
самостійності елементів музичної тканини і в той же час їх об’єднання континуальної логікою, їх входження в багаторівневі контекстні вимірювання, що відзначає музичні композиції XVII століття, відповідав головним положенням філософії Р. Декарта, яка закладала підвалини культурної парадигми Нового
часу. Особливості світосприйняття людини нової епохи були ємко узагальнені Рене Декартом в знаменитому вислові "Ego cogito, ego sum" ("Я мислю, я є"), де "я мислю" означало пристрасну спрямованість
особистості нового типу до порядку, краси, істини. Таким чином, Декарт фіксував у духовному житті людини Нового часу процес специфічного перетину "погляду-назовні" і "погляду-у-себе", який перетворював "загальне" в індивідуальне, щоб потім знову "повернути" його у світ уже особливим і неповторним.
Ця "пов’язаність усього себе перед світом" (М. Мамардашвілі) [6, 12] визначає особливе "звучання" французької культури Нового часу і чуттєво-інтелектуального життя її представників. Вона
привносить у художні тексти французьких авторів різних століть потужний резонанс розуміння відповідальності за суб’єктивне тлумачення заданих норм і збереження традицій, що становлять необхідний духовний контекст існування творчої особистості. Зафіксовані в категорії "смаку", який
виявляє допустиме відхилення від загальноприйнятих правил, ці високі морально-етичні критерії
обумовлюють творчі принципи кращих представників французької культури.
Таким чином, при аналізі текстів французьких композиторів першорядне значення має виявлення всіх рівнів зв’язаності елементів тексту і позатекстових компонентів. Без процедури специфічного "контекстного" аналізу дослідник не може пройти далі загальних зауважень про "ясність" та
"рафінованість" цілого, оскільки кожен момент звучання вимагає свого сприйняття як відокремлений
та одиничний у своїх характеристиках, але одночасно як укорінений в різних контекстах.
Думається, що в такий спосіб іманентна французькій культурі задача побудови діалогу людини і світу екстраполюється в музичний простір, визначаючи першорядну важливість розуміння питань співвідношення дискретного й цілого, суб’єктивно-неповторного і об’єктивно-заданого,
виявлених через осмислення зв’язків тексту з різними типами контекстів.
Отже, у аналітичних процедурах дослідження музичних текстів французьких авторів ми будемо виходити з того, що "текст" і "контекст" нерозривно пов’язані, і осмислення одного без іншого виявляється
неможливим. У ситуації нескінченної варіантності індивідуальних прочитань тексту погляд на нього ззовні
має множинність траєкторій. Питання про те, наскільки значним повинен бути інформаційний шар, що оточує текст, залишається відкритим, адже обсяг пам’яті комуніканта може весь час зростати, як і кількість його арифметичних складових. Необхідний ж "мінімум" задіяних контекстів визначається завданням зробити
текст "осмисленим", отже, вибір текстового оточення визначається не кількісними параметрами, а "якісними". Однак, чим більший обсяг пам’яті у комуніканта, тим ширше можливе поле смислів.
Найбільш точну класифікацію типів можливих зв’язків тексту і контексту, на наш погляд, містить робота відомої румунської вченої Т. Слама-Казаку, яка однією з перших позначила головні вектори вивчення тексту у ХХ столітті, пропонуючи виділяти чотири основних типи контексту:
глобальний, експліцитний, дискурсивний та імпліцитний [див: 13].
Якщо застосовувати цю закріплену в лінгвістиці типологію контекстів у музичній науці, то,
очевидно, що під "глобальним контекстом" слід розуміти особливості світосприйняття людей певної
епохи, її панівні художньо-естетичні настанови, специфіку функціонування мистецтва у суспільстві
даного часу і т. і. Аналіз зв’язків глобального контексту із текстом виявляє загальні та об’єктивні засади його організації, які обумовлені визначеною культурно-історичною ситуацією.
Наступний рівень оточення тексту створює "експліцитний контекст" – тісно пов’язані з досліджуваним твором факти (історія виникнення, події в особистому житті композитора, реакція сучасників та ін.), а також художні явища в інших сферах культури, які "резонують" завдяки тексту.
Знання цього контекстного шару дає можливість визначити смисловий тезаурус тексту як цілого.
"Дискурсивний контекст" концентрує увагу реципієнта на синтаксичному рівні тексту (тому
лінгвісти називають цей тип контексту також "лінгвістичним"). Дискурсивний контекст проявляє
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специфіку зв’язку текстових одиниць, висвітлює унікальність художніх рішень взаємодії типологічного та одиничного, передбачуваного та неочікуваного. Він визначає смислові зони, які були найбільш вагомими для автора. Це – найбільш чітко визначений контекстний рівень, який має структурні
характеристики та актуалізує "міжтекстові" (інтертекстуальні) зв’язки, що виникають у процесі
сприйняття художнього цілого.
Найбільш суб’єктивний вимір розуміння тексту утворюється "імпліцитним контекстом". Він
виявляє психологічні та емоційні характеристики, у які занурений досліджуваний текст (у спогадах,
мемуарах, листах та ін.). Імпліцитний контекст виникає із "відображень" духовної біографії автора
тексту, важливих подій його чуттєво-емоційного та інтелектуального життя. Хитке балансування на
межі раціонально-зрозумілого та інтуїтивно-передбачуваного вказує на ті смислові потоки, які складають найбільш прихований шар семантики тексту.
Ступінь задіяності того чи іншого контексту у процесі сприйняття музичного тексту може бути різним і залежить від обсягу пам’яті та підготовленості реципієнта. При цьому, результат проявляє
міру індивідуального духовного зусилля в об’єднанні контекстних параметрів і дозволяє репрезентувати текст як унікальний феномен.
"Бездоганне відчуття форми", "вишуканість деталей тексту", "прозорість музичної тканини" –
характеристики, які часто використовують дослідники по відношенню до музичних творів французьких авторів. Однак для того, щоб виявити глибинні параметри організації цілого, необхідно вийти за
межі тексту і виявити "контекстні зрізи" його функціонування, у тому числі візуального та пластичного порядку.
Найбільш важливим у процесі розуміння текстів французьких авторів видається створення
проекцій у глобальний та експліцитний контексти, які визначають високий рівень спадкоємності художніх принципів французької культури. Володіння цими контекстними вимірами дає слухачеві можливість прочитувати естетичне повідомлення як "знайоме". Отже, радість "упізнавання" та
задоволення від усвідомлення власної здатності "розуміння" тексту супроводжують акт комунікації,
унаслідок якої твір отримує визначення "ясного", "майстерно зробленого відповідно до зразка".
Наведені вище характеристики творів французьких композиторів зазвичай зберігаються навіть
тоді, коли за відсутністю належної підготовки єдиним каналом інформації залишається дискурсивний
контекст. У цьому разі реципієнт, як правило, відзначає "невибагливість" та "простоту" використаних
музичних прийомів. При цьому, коли до уваги береться лише граматичний (дискурсивний) рівень
зв’язку елементів, ізольований від інших контекстних шарів, часто можна почути дорікання автору у
недостатній оригінальності його музичної мови. Нагадаємо, зокрема, про полеміку в кінці XIX століття
щодо "традиційної" і "неіндивідуалізованої" музичної граматики Е. Шабріє, К. Сен-Санса, Г. Форе, М.
Равеля та ін. Проте, швидка поверхова прочитуваність смислового шару "прозорих" текстів французьких митців потребує реконструкції всього багатовимірного простору їхніх контекстів. Здається, що
спадщина цих найважливіших представників французької національної культури яскраво виявляє специфічну спрямованість їх творчих інтенцій не стільки на дискурсивний, скільки на глобальний і експліцитний контекстні рівні функціонування тексту, без осмислення яких унікальність художнього методу
кожного автора залишається не виявленою. Тому такий потужний суспільний резонанс завжди має у
Франції творчість тих митців, які активно перетворюють дискурсивний контекст, оновлюючи власне
граматичні закони побудови композиції (К. Дебюссі, О. Мессіана, П. Булеза та ін.).
Особливо складними є зв’язки музичних текстів представників французької культури з імпліцитним контекстом, зазвичай, ретельно приховані, або містифіковані. Проте саме вони дозволяють
"налагодити" механізм "входження" інших типів контексту у процес розуміння твору.
Можливо, недостатня присутність в епоху романтизму на європейській сцені французької музики (яка, за невеликим винятком, уже не мала потужного духовного потенціалу попередніх століть),
зокрема була обумовлена спробами французьких композиторів першої половини XIX століття засвоїти нові у руслі розвитку національних традицій імпліцитні контекстні шари, активізовані романтичною естетикою. Проте відсутність підготовленого слухача у концертних залах XIX століття та
зведення до мінімуму значення інших типів контексту призвели до майже столітнього забуття творів
французьких авторів XVII–XVIII ст. та суто національних принципів організації текстовоконтекстних зв’язків, які почали відроджуватися лише в кінці XIX століття.
Специфіку французької традиції функціонування текстів у просторі культури виявляють і питання програмності музичних творів. З самого початку вони вирішувалися у Франції досить своєрідно, розпочинаючи традицію містифікованих назв, назв із "подвійним дном". Вже у Франсуа Куперена
зустрічаються назви клавесинних п’єс ("Тік-ток-шок, або Молоточки", "Перекиди Якхбхтхв" та ін),
які дуже опосередковано пов’язуються із змістом музичних текстів.
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Показово, що один з головних репрезентантів культури "золотого століття" А. Ватто, порушуючи загальноприйняті правила в живописі його часу, також давав своїм мальовничим полотнам назви, дуже умовно
пов’язані із змістом картин і навіть не відповідні їм [см.: 12]. Звідси – загадковість спадщини художника і подив дослідників з приводу доцільності подібних рішень. Щось подібне характеризувало і п’єси французьких
клавесиністів, де назва відкривала паралельні по відношенню до музичного тексту смислові виміри.
Здається, що до такого розширення смислового простору музичних текстів прагнув і К. Дебюссі, зокрема, визначаючи програмні назви до своїх "Прелюдій" як "необов’язкові". У цьому зв’язку можна згадати також шокуючі назви творів Е. Саті ("Три п’єси у формі груші", "в’ялі Прелюдії (Для
собаки)", "Висушені ембріони" тощо), або гротескні назви п’єс Е. Шабриє (особливо у фортепіанному
циклі "Мальовничі п’єси"). Очевидно, таким чином, автори не стільки пропонували слухачеві "керівництво" до розуміння їх музичних текстів, скільки хотіли активізувати пов’язані з ними контекстні рівні.
Серед французьких композиторів, чия творчість набуває нового виміру в процесі "контекстного"
аналізу слід назвати і Моріса Равеля. Вже в ранніх творах композитор заявляє про себе як про французького митця. Для всієї творчості композитора основними залишаються художньо-естетичні принципи
"Прекрасної епохи". До кінця життя М. Равель зберігає вірність доктрині дендізму, яка формувала світосприйняття французької художньої еліти кінця XIX – початку ХХ ст. і була кульмінаційним виявленням
давнього тяжіння найкращих представників французької нації до органічної єдності усіх аспектів репрезентації "я". Дендістські правила поєднання зовнішнього та внутрішнього, які актуалізовали категорії краси та смаку, визначали особливості повсякденного та творчого життя композитора, а також пошук нових
шляхів зв’язків текстових та позатекстових рівнів художнього цілого.
Наче продовжуючи дендістський експеримент із власною долею, композитор експериментує
й з умовами організації позатекстового простору, зменшуючи до мінімуму його об’єктивні параметри
(знищуючи чернетки, містифікуючи коментарями до тексту і т. і.) і підштовхуючи слухача рухатися
визначеним автором шляхом. При цьому Равель постійно змінює ступінь дистанціювання від об’єкту
мистецької уваги, надаючи великого значення питанням синтезу музики та слова, музики та жесту,
музики та живописного орнаменту. Композитор ніби приміряє до себе різні культурні шари, репрезентативно занурює своє "я" у полярні стильові системи. Так виникає калейдоскоп образів і стилістичних моделей, у якому перемішуються традиції європейської культури доби барокко, класицизму, романтизму,
епохи fin de siècle, авангардного мистецтва початку ХХ століття. Вони актуалізовані Равелем щоразу поіншому вибором жанру, відповідної музичної мови, присвятами, програмними назвами.
Композитор навмисно "оголює" закономірності композиції пізніх творів, містифікуючи слухача "простотою" художніх рішень, які спрямовують увагу на контекстні зв’язки. Так виявляється
особливий метод роботи композитора з музичним матеріалом, коли відшліфована до найменших деталей звукова структура цілого завдяки ретельному опрацюванню кожного рівня відносин елементів,
приводить у дію широкий спектр позатекстового матеріалу. Тому музичні тексти композитора розгортаються у новому напрямку вздовж кордону між традиційним та новим, простотою та найвищою
складністю, щирістю зізнання та його містифікованою підробкою [див. детальніше: 2].
Отже, контекст спрямовує увагу дослідника на виявлення сенсу музичного тексту. Тільки в єдності
осмислення внутрішніх закономірностей організації музичного тексту та умов його "живого" відтворення в
неповторному комунікативному процесі, стає можливим наближення до того інваріантного смислового поля, яке було створене композитором. Саме такий підхід видається вкрай актуальним для сучасного розуміння спадщини представників такої ясної і водночас такої загадкової французької музичної культури.
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Видатний представник естетичної думки європейського Просвітництва Готхольд Ефраїм Лессінг залишається для сучасного мистецтвознавства об’єктом уваги як автор низки теоретичних концепцій. Зокрема його теорія драми визначила шлях розвитку європейського театру ХVІІІ–ХІХ ст. і не
втратила своєї актуальності у ХХ ст. Про це свідчать фундаментальні праці В. Гриба, Г. Фрідлендера,
Ф. Мерінга, А. Анікста, В. Жирмунського, а також окремі дослідження В. Асмуса, М. Лифшиця,
Б. Пуришева, М. Овсяннікова та ін.
З ім’ям Г. Е. Лессінга ототожнюється новий підхід до осмислення проблеми співвідношення
мистецтва і дійсності. Власне розуміння мистецтва як відображення дійсності стало підґрунтям його
театральної естетики. Відстоюючи у своїх теоретичних працях ("Листи про новітню німецьку літературу", "Лаокоон", "Гамбурзька драматургія" та ін.) принцип зближення мистецтва з життям, Лессінг
розглядає мистецтво як наслідування природи.
Нові естетичні засади театрального мистецтва відпрацьовувалися вченим у гострій полеміці із
теоретичними принципами класицизму, які він категорично не приймав. Нормативні канони цього
художнього напрямку обмежували право митця на реалістичне відображення життєвих реалій, що
суперечило загальним світоглядним викликам ХVІІІ ст. Лессінг погоджується з тим, що суворі правила забезпечили класицистській драматургії наявність певних переваг, серед яких – оригінальна фабула, надзвичайно витончена інтрига, численність своєрідних театральних прийомів, неординарні
положення і ретельно продумані характери. Натомість, констатує вчений, "…відніміть у більшої частини французьких п’єс їх механічну правильність … чи залишаться у них інші красоти? Та й взагалі,
що в них хорошого, окрім складної інтриги і винахідливості на різні театральні фокуси і положення?"
[3, 252].
© Миленька Г. Д., 2011
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Лессінг категорично виступав проти німецьких апологетів класицизму, не поділяючи бажання
сучасних модераторів німецького театру зробити холодний раціоналізм і піднесену абстрактність
французьких трагедій основою для створення національної драми. Проте він не огульно відкидає
здобутки сучасної сценічної практики, демонструючи як дослідник об’єктивний погляд на стан німецького театру. Зокрема, Лессінг публікує позитивну рецензію на постановку 1767 р. у Гамбурзькому
театрі комедії К. Ф. Геллерта (1716–1769) "Удавана хвора", відзначаючи, що вона, як ніяка інша,
"просякнута чисто німецьким духом" [3, 85]. Позитивне ставлення до цієї вистави він пояснює тим,
що автор відтворює "справжні сімейні картини, серед яких відразу відчуваєш себе як вдома; кожен
глядач упізнає тут своїх рідних – двоюрідного брата, зятя, тітоньку" [3, 85–86]. "На жаль, – продовжує свою думку Лессінг, – інші драматурги, які беруться за сучасну тематику, у її відтворенні "засвоїли …. надто поверхову манеру" [3, 86]. Відображаючи сучасні звичаї, подібні драматурги якщо і
"копіюють вдало", проте "не вміють вигідно висвітлити свого предмету. Тому їх зображенню не вистачає закругленості і тілесності…" [3, 86]. Альтернативою для розбудови німецького театру Лессінг
вважає англійську театральну традицію, вбачаючи в ній значно більше продуктивності порівняно із
французькою. Коментуючи постановки французьких п’єс і німецької драматургічної "продукції",
"змайстрованої за допомогою клею і ножиць" [2, 245] за їх зразками, Лессінг підкреслює, що "якби
кращі п’єси Шекспіра були перекладені для наших німців …, то напевно, це було б більш плідним,
ніж близьке знайомство з Корнелем і Расіном" [2, 246]. Для підкріплення своєї думки щодо правдивого наслідування життя, Лессінг бере у спільники відомого німецького поета К. М. Віланда (1733–
1813), однією із заслуг якого було ознайомлення німців з драматургією Шекспіра шляхом перекладу
28 його творів (вони вийшли у 8 томах протягом 1762–1766 рр.). Особливо близькими досліднику
були висловлювання Віланда стосовно відображення Шекспіром правди життя. Зокрема, відзначаючи
переваги, які складають славу шекспірівської драматургії, поет в першу чергу відзначив поєднання
"комічного і трагічного" та "зворушливу мову самої природи", що і забезпечило п’єсам Шекспіра
можливість створити "вірну картину людського життя" [3, 254].
Шекспір викликає захоплення Лессінга саме з причини його близькості до "природи". Класицистська ж драма, на думку німецького теоретика, взявши за основу античну драму, обмежилася наслідуванням "технічних прийомів" [2, 246], але позбавилася головного її принципу – наслідування
природи, який і складав сутність давньогрецької драми. Наразі саме вторинність класицистів, які пішли шляхом не "наслідування природи", а "наслідування давніх" і є, на його думку, причиною штучності і нежиттєвості, а внаслідок цього і неправдивості французьких трагедій. Розвиваючи далі свою
думку, Лессінг вважає, що Шекспір, хоча "майже не знав" античних трагедій, але виявився "значно
більш великим трагічним поетом, ніж Корнель", котрий "відмінно знав давніх" [2, 246].
Аналогічні проблеми Лессінг спостерігає і в сучасній іспанській драматургії, відзначаючи, що
єдиним в її зв’язку з іспанським мистецтвом є те, що написані ці твори іспанською мовою. Загальна ж
структура і характери, швидше свідчать, що "це не іспанські п’єси, а лише досвід у чисто французькому стилі, правильному, але холодному" [3, 252]. Саме тому Лессінг виказує повагу і інтерес до
"старих поетів" Іспанії доби Відродження – Лопе де Вега і Кальдерона. Зокрема, німецького вченого
приваблює ідея Лопе де Вега щодо змішування у мистецтві трагічного і комічного, високого і низького, яку той обґрунтував у своєму драматургічному маніфесті "Нове мистецтво писати комедії".
Поділяючи погляди іспанського драматурга на необхідність жанрової дифузії для відображення повноти життя, Лессінг, наводить наступні аргументи: "сама природа вчить нас цій розмаїтості", і "сама природа слугує зразком у поєднанні повсякденного з піднесеним, жартівливого з
серйозним, веселого з сумним" … і врешті решт "не може бути недоліком те, що складає наслідування природи" [3, 254].
Обґрунтування Лессінгом теорії мімезісу, витоки якої беруть свій початок у добі античності, є
різко відмінним від позиції класицистів, хоча останні також поклали її в основу своєї естетики. Проте
для класицистів вартої і гідної уваги наслідування була лише "прекрасна природа", тобто те, що відповідало естетичним принципам ідеї прекрасного ХУІІ ст.
Отже, спираючись на Аристотеля, як і інші просвітники, зокрема Дені Дідро, Лессінг визначає
об’єкт мімезісу для сучасного мистецтва. Разом з тим, наслідування він не розглядає як пряме копіювання дійсності, а розкриває його зміст як "виявлення закономірностей дійсності, типізацію, вміння
відділяти у житті і людині випадкове від необхідного, виявляти їх кращі, ідеальні риси" [5, 116]. У
цій позиції його думка збігається з поглядами Д. Дідро, який писав, що "великі драматурги – невтомні спостерігачі всього, що відбувається навколо у світі фізичному і у світі моральному … світи ці –
одне ціле" [1, 543]. Для Лессінга відображення дійсності так само пов’язано не лише із зверненням до
наслідування видимого у природі, але й всієї повноти чуттєвої природи людини. Такий погляд на
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проблему мімезісу у певній мірі виявився плідним для наукових досліджень і у ХХІ ст. Українська
вчена, Ю. В. Юхимик, аналізуючи міметичний спосіб художнього творення, визначає наслідування як
важливий фактор культурогенезу, а головне – як засадничий принцип художньо-образних інтерпретацій різних аспектів людського буття [7].
Результатом боротьби за оновлення театру і його наближення до реальної дійсності стало виникнення у середині ХVІІІ ст. нового напрямку у драматургії – міщанської драми. Її першими теоретиками і
авторами були Дідро і Лессінг. Змістом нової драматургії мали стати трагічні конфлікти інтимного життя
представників середнього стану. На противагу класицистській трагедії, яка переносила глядача в абстрактний світ "шляхетних відчувань", відчужених від конкретних соціально-локальних обставин, міщанська
драма мала акцентувати національні, родинні і станові особливості дійсності, що відображалася.
У теоретичному обґрунтуванні основних принципів нового жанру першість безперечно залишається за Дідро, оскільки у передмовах до своїх міщанських драм він визначив їх естетичний формат. Натомість, якщо теорія Дідро (як і п’єси) з’являється у 1757–1758 р.р., то практичне втілення
принципів міщанської драми відбувається у творчості Лессінга двома роками раніше. Йдеться про
його міщанську драму "Міс Сара Сампсон", ретельний аналіз якої Дідро здійснив у "Journal etranger",
використавши її як "блискучий додаток своєї теорії до справи" [6, 354].
П’єса Лессінга виявилася настільки своєчасною, що відразу отримала визнання, і не лише у
Німеччині. Пояснюється це тим, що "вперше холодний блиск і пустодзвонна велич зовнішності поступилася місцем істинному патетизму, театральний герой з картонним мечем – дійсній людині" [6,
354]. Свою рецензію на драму Лессінга Дідро завершує наступними словами: "Можливо, мистецтву
потрібно ще вдосконалюватися у Німеччині; але німецький геній вже звернувся до природи, – це істинний шлях, нехай йде він цим шляхом" [6, 354]. Саме це і зробив Лессінг у своїх наступних драмах.
Безперечно німецькому практику і теоретику мистецтва імпонував аналіз і позитивна оцінка його
першого повноцінного драматургічного опусу Дідро, який, за словами Лессінга, "ознайомив своїх
співвітчизників з "Сарою Сампсон" [3, 56].
Водночас Дідро, надаючи п’єсі Лессінга високої оцінки, вказав і на певні її недоліки, до числа
яких відносив недостатню стислість діалогу, розтягнутість деяких сцен, надмірну ускладненість інтриги. Такі зауваження Лессінг вважав справедливими і такими, що "почасти не позбавлені підстав"
[3, 57]. У притаманній Лессінгу манері гострої дотепності у своїй відповіді Дідро він використовує
вислів Вольтера: "Якщо хтось надумає лікувати горбатого від його горбу, то прийдеться позбавити його
життя. У мене дитина горбата, однак у інших відношеннях вона зовсім здорова" [3, 57]. Тим не менш в
історії німецького театру "Міс Сара Сампсон" зайняла таке місце як драми Дідро у французькому.
Натомість Лессінг також вказував на недоліки міщанських драм Дідро, зокрема його "Позашлюбного сину". У цьому контексті він відзначав "надзвичайно одноманітні характери п’єси, їх романтичність, натягнутий пишномовний діалог, педантичний тон новомодних філософських
сентенцій" [3, 314], що надавало французькій критиці підстави для їх критики.
З одного боку, Лессінг не поділяє критичного ставлення французьких опонентів до нового
драматургічного жанру, запропонованого Дідро, оскільки вважає, що Дідро цим нововведенням "намагався вказати більш вірний шлях до природи і ілюзії" а зовсім не тому, що "хотів дати хід своїм
творам", як на тому наполягали "хулителі Дідро" [3, 313]. З іншого – не погоджувався із думкою Дідро щодо вибудовування конфлікту драми через станові положення, а не через характери, вважаючи,
що логічний розвиток станової характеристики героїв "призведе до виникнення нової, далекої від
природності, драматургічної проблеми – до створення ідеальних характерів", вважаючи це "підводним рифом" його теорії міщанської драми [3, 316].
Але це не знімає загального позитивного ставлення Лессінга до теорії міщанської драми Дідро, про що свідчать його переклади драматичних творів французького просвітника та написані до них
передмови. Йому особливо імпонувало твердження Дідро стосовно найважливіших положень просвітницького реалізму, таких, як правдивість обставин і характерів, що ними обумовлені, інтерес до подій повсякденного приватного життя та необхідність морального впливу мистецтва на людей. Варто
зауважити, що теорія "міщанської драми" Лессінга, що була розроблена у "Гамбурзькій драматургії",
створювалася хоча і полеміці, але і під впливом, концепції міщанської драми Дідро.
Лессінг, розв’язуючи проблему наслідування у мистецтві, ще у "Лаокооні" задекларував, що
"…мистецтво у новітній час надзвичайно розширило свої кордони …. і наслідує тепер …. всю видиму природу, в якій прекрасне складає лише малу частку. Істина і виразність є його головним законом"
[4, 89–90].
Наступним етапом естетичного осмислення Лессінгом проблеми мімезісу стала "Гамбурзька
драматургія", в якій теорія наслідування розглядається стосовно театрального мистецтва. По-новому
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засвоєна ідея мімезісу стала для вченого підґрунтям і для розвитку теорії міщанської драми. Оскільки
предметом мистецтва повинна стати не лише "прекрасна природа", а "вся природа", Лессінг наполягає на переосмисленні образної системи драми, пояснюючи це тим, що "імена принців і героїв можуть надати п’єсі пишність і величність, але аніскільки не сприяють її зворушливості" [3, 56].
Така позиція збігалася з загальною концепцією просвітницького реалізму, у витоків якого у
Німеччині стояв Лессінг, і яка була пов’язана з тим, що мистецтво повинне звертатися не лише до
розуму, а й до почуттів реципієнта. Лессінг наполягає, що не лише герої, а й положення, в яких вони
опиняються, мають відтворюватися у драматургії з точки зору природності, оскільки лише в такому
випадку вони зможуть "найсильніше впливати на нашу душу", і "якщо ми співчуваємо королям, то
просто як людям, а не як королям. Якщо завдяки сану їхні нещастя набувають більшого значення, то
для нас воно не стає від цього більш цікавим. Буває, що в них утягнуті і цілі народи, але для нашого
співчуття потрібна окрема особистість: держава не може викликати нашої симпатії як поняття надто
абстрактне для наших почуттів" [3, 56].
Суттєвим внеском Лессінга у становлення принципів просвітницького реалізму є думка, згідно з якою інтерес глядачів повинні викликати відтворення справжніх почуттів і переживань героїв, а
не їхнє положення, ім’я, або походження. У цьому контексті йому близькою є позиція французького
письменника і літературознавця Ж. Е. Мармонтеля (1723–1796). Задля підтвердження своїх розмислів
Лессінг у "Гамбурзькій драматургії" цитує його роботу "Poetique francaise" (1763): "Священні імена
друга, батька, коханої людини, мужа, сина, матері, врешті-решт, взагалі людини поетичніше всіх інших; вони завжди навіки зберігають свої права" [3, 56]. У зв’язку з цим, вважає Лессінг, немає потреби наділяти героїв титулами, щоб хвилювати і зворушувати, це швидше є ознакою нерозуміння
природи і "приниженням людського серця".
Думка Мармонтеля стосовно необхідності наближення мистецтва до життя є особливо близькою естетичній позиції Лессінга. Розвиваючи інтелектуальні посилання літературознавця, він вважає,
що зміст сучасної драматургії повинен складати напружений драматизм життєвих перипетій, через
які герой "виявляється живою людиною і опиняється у скрутному положенні внаслідок слабкості волі, а не своєї історичної місії" [3, 57]. Аналогічну думку у Франції висловив Дідро, зазначивши у передмові до "Позашлюбного сина", що "краще за все …. змальовувати людей такими, якими вони є"
[1, 196]. Лессінг наполягає, що мистецтво має наслідувати не "явища природи", а "природу наших
відчуттів і душевних сил" [3, 258]. Тобто глибинне розуміння людської сутності і всієї складності
людських взаємовідносин є не копіювання форм природи, а наслідуванням "всієї природи". Вчений
зазначає, що "у природі все тісно пов’язане, чергується перетворюється одне в одне" [3, 258].
Пізніше, коли Лессінг підійде до розробки теорії катарсису, він підкреслюватиме, що страх і
співчуття викликатиме лише такий герой, який би думав і діяв так, "як ми би думали і діяли в його
положенні" [3, 276]. Тобто завданням нової драматургії має стати створення життєво подібних образів. Ще у "Лаокооні", де Лессінг зіставляє можливості просторових і часових мистецтв, вищим законом останніх він визнає відтворення правди [4, 42]. Драматургія за Лессінгом має більше
можливостей порівняно із живописом і скульптурою у зображенні життєвих протиріч, адже вона використовує їх зображення як засіб досягнення життєвої правди і створення більш глибокого і складного враження [4, 78, 143, 147, 163]. Стверджуючи здатність театрального мистецтва до об’єктивного
відтворення оточуючого світу, Лессінг таким чином визнає його реалістичну природу і фактично стає
першим, хто заклав теоретичні основи просвітницького реалізму у Німеччині.
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РЕЖИСЕРСЬКІ ТА АКТОРСЬКІ СТУДІЇ, ЛАБОРАТОРІЇ,
ШКОЛИ НА КИЇВСЬКІЙ КІНОСТУДІЇ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ
У 30–40-х рр. ХХ СТОРІЧЧЯ
У статті досліджено особливості творчої кінематографічної освіти у 30–40-х рр. ХХ сторіччя: роботу кінорежисерських та кіноакторських лабораторій, студій, шкіл при Київській кінофабриці (кіностудії) художніх фільмів.
Ключові слова: студія, лабораторія, школа, становлення кіноосвіти в Україні, Київська кіностудія художніх фільмів, Київський державний інститут кінематографії, режисер кіно, кіноактор.
The article investigates of creative cinematographic education during the thirtieth – the forties years
of the twentieth century: work of film director, movie actor’s laboratories, studios, schools at the Kyiv film
studio of feature films.
Keywords: studio, laboratory, school, becoming of cinema education in Ukraine, Kyiv film studio of
feature films, Kyiv film studio of feature films, film director, movie actor.
Режисерські і акторські студії, лабораторії, школи при кіностудіях і театрах багато років залишаються малодослідженими, оскільки виховання поза межами вищих навчальних закладів за радянських часів вважалося чимось другорядним і не вартим уваги. З часом зникали документи,
вмирали викладачі і студенти, які могли розповісти про умови виховання і специфіку навчального
процесу.
Наукове завданням цієї статті – дослідити особливості творчої кінематографічної освіти: роботу кінорежисерських та кіноакторських лабораторій, студій і шкіл при Київській кіностудії (кінофабриці) художніх фільмів у 30–40-х роках XX сторіччя, або, за тогочасною термінологією, під час
перших чотирьох радянських "п’ятирічок" (1928–1950 рр.); розглянути фактори, що впливали на формування цього педагогічного феномену. Під час роботи опрацьовано тогочасну фахову пресу; документи архіву-музею Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка,
Державного архіву міста Києва (ДАК), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв
(ЦДАМЛМ) України, Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України;
друковані і архівні спогади українських кінематографістів тощо.
"Білою плямою" в українському кінознавстві залишається історія створення фільму "Люди з
чистою совістю" (1945–1948), на базі якого працювала Школа кіноакторів при Київській кіностудії. Її
художнім керівником був перший режисер-постановник цього фільму Б. Дмоховський.
Творчі школи (студії) не були відкриттям сорокових років, а широко використовувалися українській кінопедагогіці в попередні роки. Так, зокрема, творчі кадри української кінематографії (кінорежисери, оператори, сценаристи, кіноактори та ін.) в Києві в тридцятих роках ХХ сторіччя
виховувалися у заснованому 1930 року на базі Одеського державного технікуму кінематографії
(ОДТК) (який інколи називали Одеський кінотехнікум Всеукраїнського фото-кіноуправління
(ВУФКУ)) кінофакультеті Київського художнього інституту (КХІ) та Київському державному інституті кінематографії (КДІК). Художній факультет цього інституту, який відносився до досить рідкого
типу ВИШу – ВТИШу (вищої технічної школи), проіснував до 1934 року, коли внаслідок чергової
реформи національної кіносвіти було вирішено скасувати виховання кінорежисерів і кіноакторів у
Московському державному інституті кінематографії (МДІК) та Київському кіноінституті. У цих інститутах залишилися навчатися лише кінооператори. МДІК був реорганізований у Вищий державний
інститут кінематографії (ВДІК), при якому було відкрито Режисерську Академію, яка за рік поповнилася ще й сценаристами.
1934 року студентів перших курсів розпустили, найкращих студентів других курсів (1932 рік
набору) відправили на кінофабрики "довчатися" в спеціально організовані школи кіноакторів, студенти третього курсу повинні були закінчувати навчання і захищати дипломні вистави.
© Безручко О. В., 2011
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Внаслідок цього на Київській кінофабриці у 1934–1935 навчальному році була організована
Школа кіноакторів під керівництвом Г. Авенаріуса та В. Юнаківського, яка працювала протягом одного навчального року.
1935 року Школу кіноакторів на Київській кінофабриці очолив А. Панкришев; було введено поділ
на старшу і молодшу акторські групи. У 1936 році після арешту П. Нечеси новий директор кінофабрики
С. Орелович провів реорганізацію навчання кіноакторів. "Занадто мало зробила студія в минулому для
підготовки акторів... Завдання полягає в тім, щоб знайти цілком кваліфікованих керівників для акторської
студії і почати роботу спочатку... Методи викладання, мабуть, будуть вироблятися поступово" [16].
Внаслідок реорганізації з двох акторських майстерень залишилася одна, в складі якої "залишено 16 осіб, з них 9 осіб умовно, до 1 січня 1937 року. На "відмінно" склали свої завдання Серебрякова, Ліфенко, Курликіна, Анісімов, Дубенцов, Мощепако, Кузьянц. Ці товариші в основному
складають єдину тепер майстерню (замість старшої і молодшої, як було раніше)" [17].
1937 року новий директор Київської кіностудії С. Орелович закрив цей навчальний заклад. За
словами одного зі студентів В. Дубенцова, у 1937 році "керівник студії С. Орелович виявив "ініціативу"... розігнати майстерню" [8].
З 1935 по 1938 рік на Київській кіностудії існувала Режисерська лабораторія О. Довженка,
який виховував молодих кінорежисерів. У березні 1937 року РЛККФ очікував підступний удар – під
час кінозйомок "шкідник, який був тоді директором кінофабрики, таємно, не повідомивши про це ані
РНК, за постановою якого була організована майстерня, ані радянську громадськість, оголосив майстерню т. Довженка ліквідованою, хоча сам т. Довженко проти цього заперечував" [4]. Незважаючи на
це, РЛККФ проіснувала ще рік, а Школа кіноакторів припинила своє існування згідно з розпорядженням все того ж С. Ореловича у березні 1937 року.
З 1935 по 1936 рр. на Київській кінофабриці існувала Режисерська лабораторія І. Кавалерідзе,
у 1937–1938 рр. працювала Школа молодих режисерів Г. Затворницького.
1938 року з КДІКу було переведено операторський факультет до ВДІКу, який внаслідок цього
був перейменований з Вищого у Всесоюзний. Із втратою студентів творчих спеціальностей КДІК перейшов із розряду вищого навчального закладу у сугубо технічний.
У Харкові існували курси режисерів (інша назва – режисерська студія), якими у 1938–1939 рр.
керував учень О. Довженка по режисерській лабораторії В. Довбищенко [5]. Разом з студентами цих
курсів він протягом 1938–1939 рр. поставив студійні (навчальні) вистави "Одруження" за М. Гоголем
та "Сто тисяч" І. Тобілевича (І. Карпенко-Карого) [6].
3 жовтня 1939 року навчальна частина при Київській кіностудії одержала наказ Комітету в
справах кінематографії про організацію Школи кіноакторів при Київській кіностудії (ШКККС). Разом
з навчальними планами ШКККС був отриманий наказ про початок безперебійного навчання з 1 лютого
1940 року [15], але підготовчі роботи до організації акторської школи студійного типу були завершені
лише в травні 1940 року [12]. О. Довженко брав активну участь в організації ШКККС та очолював екзаменаційну комісію, до складу якої входили Г. Ігнатович, А. Круглов та представники від дирекції [3]. На
оголошення про набір до школи відгукнулося багато молоді – надійшло близько 1000 листів, але це було
в три рази менше, ніж при наборі 1935 року [18]. Після попереднього відбору було допущено до іспиту з
акторської майстерності 74 абітурієнти, в тому числі 27 чоловіків та 47 жінок [3].
Вступні іспити тривали досить довго – з середини травня до 30 червня 1940 року і включали в
себе, окрім загальноосвітніх дисциплін, ще й іспит на "кіногенічність" – проба на фото та плівку.
Другий набір до ШКККС відбувався з 6 серпня 1940 до 15 вересня 1940 року [21]. Для залучення більшої кількості творчої молоді, О. Довженко іноді вдавався до хитрощів: "Набір до акторської школи треба оголосити принаймні за два тижні до загального прийому до ВИШів, щоб мати змогу
дібрати найкращих, найдостойніших кандидатів" [7].
У 1941 році Довженко намагався організувати при Київського державному театральному інституті (КДТІ) курс кінорежисерів, проте початок Великої Вітчизняної війни зруйнував ці плани.
З початком бойових дій було припинено роботу Школу кіноакторів при Київській кіностудії.
У 1939–1941 рр. в Одесі В. Довбищенко "читав лекції з "майстерності актора" в Театральному
училищі і в студії Театру Революції" [5], де поставив разом із учнями дві вистави – "Місяць в селі" за
І. Тургенєвим та "Назар Стодоля" Т. Шевченка.
"У 1941 році мала здійснитися мрія: випуск Одеського театрального училища – випуск, яким
Довбищенко керував, мав стати театром молоді. – писала А. Верн. – Війна! – Вона розвіяла акторів
по своїх шляхах, дала в руки гвинтівку, відіграла від рідної землі" [2].
"Навчання перервала війна…" [20] – закінчив свою розповідь про ШКККС один із студент
Євген Матвєєв. Студенти були мобілізовані на фронт, багато з них загинуло.
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Під час окупації Г. Затворницький, який вже мав досвід викладання у МДІКу та Школі молодих режисерів, виховував молоду театральну молодь у театрі-студії "Гроно". Після звільнення України від фашистських загарбників це було розцінено як один з проявів колабораціонізму, за що
Затворницький був репресований.
Під час війни Довженко звертався до найвищого керівництва із проханням розпочати виховання творчих кадрів української кінематографії. Проте отримував відповіді, що поки йде війна, займатися цим питанням не потрібно.
"Після визволення Києва, – згадував учень Довженка по РЛККФ В. Іванов, – Олександр Петрович розгорнув переді мною плани створення нової великої української кінематографії та кіноінституту в Києві" [10].
Але митцю не дозволили не тільки відновити діяльність художнього факультету КДІКу, але й
викладати у ВДІКу.
Залишення на тимчасово окупованій території викреслило із списків повоєнних кінорежисерів-педагогів й І. Кавалерідзе, який вже мав педагогічний досвід під час роботи Режисерської лабораторії 1935–1936 рр.
4 квітня 1945 року відбулось засідання комісії Політбюро ЦК КП(б)У по культурі та літературі, на якому були присутні Голова РНК УРСР К. З. Литвин, його заступник Н. П. Бажан, директор
Київської кіностудії художніх фільмів О. В. Горський, режисери кіностудії М. С. Донськой, В. А. Браун,
Г. Г. Ігнатович, І. Ф. Земгано, Б. М. Дмоховський. До присутніх звернувся Лауреат двох Державних
(Сталінських) премій 1941 та 1946 років (за фільми "Дитинство Горького" (1938), "В людях" (1939) та
"Райдуга" (1943)); премії Національної асоціації кінокритиків США (1944), яку помилково багато десятиліть вважали "Оскаром"; Головного призу – Золотої медалі міжнародного кінофестивалю у Венеції (1946) за фільм "Нескорені", відомий російський кінорежисер Марк Семенович Донськой, який
останні три фільми робив на Київській кіностудії художніх фільмів. Він закликав реанімувати українську кіноосвіту: "Кінематографія повинна готувати свої українські кадри, тому обов’язково треба висувати молоді українські кадри. Треба створювати фундамент з 3–4 майстрів і навколо них групувати
молоді кадри. Треба повернути на Україну людей, які виховувалися на Україні, як, наприклад, Луков,
Савченко, Довженко" [9].
Ігор Савченко отримав можливість у 1945 році набрати майстерню кінорежисерів у Всесоюзному державному інституті кінематографії, який називали "конгломератом войовничих індивідуальностей". Під час зйомок "Третього удару" і "Тараса Шевченка" Савченко брав своїх учнів для зйомок на
Київській кіностудії художніх фільмів. Тим не менш, виховання українським кінорежисером-педагогом
на українських знімальних майданчиках можна лише умовно віднести до української кіноосвіти.
Сталінська опала після нищівного розгрому "України в огні" не дозволила Олександру Довженку знімати на Україні та займатися кінопедагогікою.
Головна проблема української кіноосвіти в 40-х роках XX сторіччя – відсутність спеціалізованого вищого навчального закладу, в якому б готували фахівців творчих спеціальностей: кінорежисерів,
операторів, сценаристів, кіноакторів тощо. КДІК, який після переводу у 1938 році операторського факультету до ВДІКу, перейшов до системи технічних ВНЗ і став називатися Київським державним інститутом кіноінженерів. У результаті було запропоновано організувати при театрах і кіностудіях школи
(або інша назва – студії, від слова "студіювати", тобто "вчитися"), в яких би в умовах реального творчого процесу студенти переймали творчі навички від провідних акторів і режисерів.
Так, зокрема, при Київській кіностудії художніх фільмів було відкрито кіношколу, яку очолив
актор і режисер, Заслужений діяч мистецтв РСФСР (1955) Борис Михайлович Дмоховський
(29.01.1899, Санкт-Петербург – 1967, Ленінград). Це був не випадковий вибір, оскільки Дмоховський з
1924 року паралельно із творчою діяльністю займався вихованням молодих митців: з 1931 по 1937 рр. вів
майстерню драматичних режисерів в Ленінградському інституті сценічних мистецтв.
У серпні 1947 року за твором генерал-майора, Героя Радянського Союзу П. П. Вершигори
"Люди з чистою совістю" розпочали знімати кольоровий художній фільм, де режисеромпостановником виступив Борис Дмоховський, оператором-постановником – Михайло Кирилович Чорний (випускник операторського відділу КДІК (1936)), художником-постановником – Олексій Вікторович Бобровников, кінорежисером Суламіф Мовшевна Цибульник (випускниця режисерського
відділу КДІК (1937)).
Усі студенти Школи кіноакторів при Київській кіностудії (Вікторія Дольска, Віктор Левченко,
Галина Надточій, Микола Вахницький, Ігор Ветров, Григорій Гусаков, Іван Іванченко та ін.) отримали здебільшого "епізоди" в цьому фільмі. У головних ролях були задіяні провідні українські актори:
художній керівник Київської кіностудії (1945–1948) Амвросій Максиміліанович Бучма (роль "Кова174
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ля" – прототип Ковпака), Дмитро Омелянович Мілютенко (роль "Корнієнка"), Петро Олексійович
Березов (роль "Рудова" – прототип Руднєва).
Інші ролі розподілились так: Левченко Віктор Іванович – "Намальований", Надточій Галина
Антонівна – "Мотря", Ластівка Петро Трофимович – роль "Ластівка", Бабіївна Ганна Іллівна – "Мати
Мотрі", Гусаков Григорій Васильович – "Павлик", Шкловцов Михайло Михайлович – "Семиністий",
В. І. Ясногродський – "Шпінгалет", Белоусов Михайло Михайлович – "Генерал армії", Цупко Юрій
Максимович – "сапер Водичка", чотирнадцятирічний Семенов Анатолій Олександрович отримав роль
партизанського "сина полка" "Соколіка", Ветров Ігор Олександрович, Гапоненко Микола Петрович,
П. Ф. Мірзоєв, Бондарь Иван Севастянович, Куцевалов Микола Олександрович, Рукін Микола Петрович, Болдирєвський Борис Геннадійович, Муравйов Микола Іванович, Прототопов Федір Олександрович зіграли ролі "бійців, які потрапили в оточення" [22].
У ЦДАМЛМ України зберігається фотоальбом проб акторів на виконання ролей у фільмі
"Люди з чистою совістю", переданий з архіву-музею Національної кіностудії художніх фільмів Олександра Довженка.
Борис Дмоховський у 1945 році успішно дебютував як режисер-постановник (разом із Сигізмундом Навроцьким) на Київській кіностудії з фільмом "Зигмунд Колосовський".
Згідно з статтею В. Березовського "Люди з чистою совістю", надрукованою 26 серпня 1947 року
в "Молоді України", однойменний фільм мав вийти на екрани в "квітні наступного року" [1], тобто, в
квітні 1948 року. В одній із стенограм творчого активу Київської кіностудії 1947 року зазначалося, що з
приводу фільму "Люди з чистою совістю" немає "ніяких побоювань за успішне завершення робіт" [13].
5 листопада 1947 року в газеті "Радянське мистецтво" було вміщено фотографію знімального
майданчику фільму "Люди з чистою совістю", над яким працювала Київська студія художніх фільмів.
На фото зображено командира партизанського загону Коваля (народний артист СРСР, Лауреат Сталінської премії А. Бучма) і партизанку Мотрю, яку грала студентка Київської школи кіноакторів
Г. Надточій. У тому ж номері газети Міністр кінематографії О. Кузнецов зазначав: "Виконується і
план знімання фільму "Люди з чистою совістю", який вийде на екрани наступного року" [11].
Тим не менш, фільм, на якому базувався навчальний процес Школи кіноакторів, було зупинено. Що або хто перервав вже розпочаті зйомки про героїв війни за твором Героя Радянського Союзу,
генерала П. Вершигори поки що невідомо, але, на превеликий жаль, глядач так і не побачив фільм ні
перший раз, коли Вершигора був сценаристом, ані потім, коли стомлений численними переробками
Вершигора вже погоджувався бути навіть не сценаристом, а лише консультантом.
Навесні 1948 року знімальну групу поновили, замінивши режисера-постановника (Б. Дмоховського на Б. Барнета), продовжили дію договорів із акторами і членами групи. Директором картини
став Петро Васильович Рижов, який працював на студії з 1941 року; заступником директора став
Григорій Єфремович Рибаков, який до війни працював завідуючим збройним складом.
Керівник радянської кінематографії Іван Большаков дав новому режисеру Борису Барнету
вказівки по роботі, підкресливши важливість роботи з персонажами, яких грали студенти Школи кіноакторів при Київській кінофабриці: "При роботі з акторами-виконавцями ролей рядових партизан
добитися засобами акторської майстерності найбільш точного розкриття внутрішньої схожості кожного з них, знаходячи для цього виразні психологічні деталі, яскраво характерні штрихи зовнішньої
поведінки тощо…" [23].
Проте 15 червня 1948 року фільм про подвиг партизанського загону С. А. Ковпака, який в редакції нового сценариста Мдівани вже називався "Рейд на Карпати", було остаточно зупинено.
Під час простою, а потім і відсторонення від зйомок фільму "Люди з чистою совістю", який
повинен був стати навчальним полігоном для Школи кіноакторів, Дмоховський продовжував виховувати учнів, але на виставі "Міщани" .
У грудні 1948 року, на перший випуск Школи кіноакторів, який пройшов у Київському будинку кіно, були запрошені директор Київської кіностудії Олександр Валентинович Горський (він був
на цій керівній посаді з 1943 по 1951 рр.); випускник режисерського факультету КДІК М. Шаблівський, відомий оператор Д. Демуцький, режисер В. Браун, І. Анненський, С. Навроцький.
Дипломною виставою школи кіноакторів при студії художніх фільмів було обрано виставу
"Міщани" М. Горького, хоча повинен був стати фільм "Люди з чистою совістю".
В газеті "Радянське мистецтво" було опубліковано статтю Л. Новосельцької "Майбутні кіноактори", в якій докладно описувалися ці іспити. Перш за все, авторка хвалила вибір твору для випускного спектаклю, оскільки, за її словами, "драматургія основоположника соціалістичного реалізму
Горького багата глибокими думками, ідейно наснажена, сильна соціальною правдою і художньою
довершеністю, дає надзвичайно вдячний матеріал для творчості актора" [14].
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При цьому замовчувався той факт, що попередній вибір керівника Школи був не менш вдалий
– твір Героя Радянського Союзу Петра Вершигори. В цей же час акторська школа (студія) при Львівському театрі ім. М. Горького навчалась на п’єсі "Люди з чистою совістю". О. Полторацький гарно
відзивався про цю виставу під час їхніх гастролей в Києві наприкінці серпня – початку вересня 1948
року: ""Люди з чистою совістю" – є зразком глибокого і талановитого, творчо піднесеного і психологічно поглибленого показу героїв нашого народу, образів безстрашних народних месників – партизанів Великої Вітчизняної війни" [19].
Л. Новосельцька відзначила, що художній керівник школи режисер Дмоховський поставив
п’єсу Горького серйозно і вдумливо, і спектакль, всі ролі в якому виконує молодь, сприймається без
скидок на молодість і недосвідченість студентів, як зрілий мистецький твір. Студійців Л. Новосельцька виділила так: "Ткаченко, яка створила привабливий, щирий образ Полі; Левченко, що просто, з
м’яким гумором грає Перчхіна; темпераментний, вдумливий Хотяков, який створив глибокий і переконливий образ Тетерева; Прокшиць в ролі Тетяни виявила неабиякі сценічні дані; зовсім ще молода,
але здібна Хіхлушко вірно передала характер Акуліни Іванівни; Гусаков – Ніл, який уміло підкреслив
основне в провідному позитивному героєві п’єси – бадьорість, життєрадісність і впевненість в перемозі свого класу. І інші ролі – Петра, Безсеменова, Шишкіна, Цвєтаєвої, Степаниди – знайшли у спектаклі вірне втілення. Лише зовсім не вдалася випускниці Кац яскрава роль Олени" [14].
Було відзначено, що майже всі виконавців об’єднує щирість, почуття сценічної правди, уміння проникнути в авторський задум і створити переконливий образ. Авторка вважала, що ці властивості залежать не тільки від обдарованості – вони виховані в молодому акторові системою навчання в
школі, яка готувала з них не спеціально кіноакторів, а й акторів драматичного театру. В цьому, за думкою рецензента, була велика заслуга художнього керівника Школи кіноакторів при Київській кіностудії художніх фільмів Б. Дмоховського.
Наостанок Л. Новосельцька робила висновок, що вистава "Міщани" довела, що більшість випускників "здібні, обдаровані молоді актори, які мають всі підстави вступити в самостійне творче
життя. Про їх дальшу мистецьку долю повинні подбати і Міністерство кінематографії і Комітет у
справах мистецтв УРСР" [14].
Випускні іспити пройшли чудово, студенти були талановиті і гарно підготовлені провідними
фахівцями Київської кіностудії, але самостійне творче життя студійців припало на спад кіновиробництва, більш відомого як "малокартиння", розпочалося скорочення: частина з них стала асистентами режисерів, лише деякі змогла реалізувати себе як актори, багато взагалі залишили роботу в кінематографі.
Підсумовуючи вищевикладене, хочеться відзначити, що поставлене наукове завдання виконане – ретельно досліджено роботу кінорежисерських та кіноакторських лабораторій, студій і шкіл при
Київській кіностудії (кінофабриці) художніх фільмів у 30–40-х роках XX сторіччя, або, за тогочасною
термінологією, під час перших чотирьох радянських "п’ятирічок" (1928–1950 рр.); розглянуто фактори, що впливали на формування цього педагогічного феномену. Перспективи досліджень в цьому напрямі залишаються великими, адже потрібно з’ясувати навчальні програми цих шкіл, повні списки
педагогів і студентів, їхні подальші творчі долі.
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АРХЕТИПОВА ОБРАЗНІСТЬ ВИСТАВ В. МАЛАХОВА ЗА ТВОРАМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДРАМАТУРГІЇ: ПОЗАПРЕМ’ЄРНІ НОТАТКИ
У статті проаналізовано три вистави Віталія Малахова з поточного репертуару Театру на
Подолі. Відмінною рисою режисерського почерку у роботі над національною класикою є відтворення
історико-культурного коду п’єси та осмислення її художньо-естетичного генезису. Своєю чергою
цей режисерський принцип увиразнює національну самоідентифікацію митця та спектр його ціннісних орієнтирів.
Ключові слова: національна драматургія, образ-маска, архетипова модель, універсальна символіка.
Three performances by Vitaly Malakhov from the current repertory of "The Theatre on Podol" are
analyzed in the article. The author speculates as to the trait of his touch of a creative artist in the work on
the national classic repertoire is the description of historical and cultural drama’s code and interpreting of
its aesthetic and artistic genesis. In turn, this directing principle emphasizes national self-identification of
the artist and the range of his value goals.
Keywords: national drama, type-mask, archetypical model, the universal symbols.
У вітчизняному театрознавстві вже давно утвердилася певна традиція: міркування про творчість багатьох режисерів та рецензії на їх вистави можна прочитати лише напередодні чергової
прем’єри чи одразу ж після її виходу. Утім, саме вистави різних років доволі часто вказують на тенденційність режисерської манери, яку важко простежити лише за однією постановкою. На поверхню
здебільшого спливають знакові для українського театру теми або форми, які актуальні впродовж тривалого історичного часу. Відтак, метою статті є висвітлення однієї з таких тем, а саме – питання архетипових мотивів національної драматургії.
На сучасному етапі архетипові образи українського театру так чи інакше присутні у сценічному втіленні національної драматургії, незалежно від стилістичних тенденцій та естетикосвітоглядних засад вітчизняних режисерів. Адже з плином часу архетипова універсальна символіка
не зазнала радикальних трансформацій. Нині чимала кількість вистав за українською драматургією
якраз свідчить про пошук архетипних кодів, що визначають національну самоідентифікацію сучасного митця та спектр його ціннісних орієнтирів. Ця тенденція зумовлює завдання статті, що полягає в
аналізі трьох останніх постановок Віталія Малахова за репрезентативними творами української драматургії.
© Бойко Т. А., 2011
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Практика Віталія Малахова останнього десятиліття демонструє паритетне зацікавлення режисера як класичною, так і сучасною драматургією. Зокрема у рідному Театрі на Подолі постановки
В. Малахова займають більшу частину репертуарної афіші. Вистави за п’єсами Б. Акуніна, К. Гольдоні,
О. Коломійця, О. Корнійчука, А. Крима, М. Куліша, Л. Піранделло, О. Прогнімака, В. Станілова,
А. Чехова, В. Шевчука, С. Щученка та інших промовисто характеризують його строкатий жанровостилістичний доробок. Виникає враження, що режисер плекає певну драматургічну збалансованість
як при формуванні репертуарної політики театру, так і при реалізації власних творчих шукань. Зрозуміло, що в такий спосіб режисер ще й прагне долучити до театру якомога більше глядацьких референтних груп. Адже ті глядачі, які співпереживають чеховському "Дяді Вані", не завжди готові
сприймати "героїв нашого часу", змальованих, приміром, О. Прогнімаком, або навпаки є й такі глядачі, які апріорі вважають класику чимось анахронічним і з задоволенням побачать на сцені образ свого
сусіда або колеги. Тут Віталію Малахову треба віддати належне, бо він справді дуже тонко відчуває
смакові й естетичні запити сучасного глядача. Урешті, серед цих стратегічних орієнтирів режисури
В. Малахова доволі показово виокремлюється й систематичне переосмислення архетипних моделей
вітчизняного театру. Принагідно зазначимо, що ступінь наукового опрацювання статті носить новаторський характер, бо донині сучасні науковці комплексно не зверталися до цієї проблеми.
За останнє десятиліття у Театрі на Подолі В. Малахов здійснив чимало постановок за творами
українських драматургів. У цьому контексті дуже важливо, що режисер переважно бере до уваги
п’єси тих авторів, творчість яких репрезентує різні історико-культурні періоди національного театру.
Виникає відчуття, ніби він час від часу звертається до певної театральної доби і ретельно робить ревізію її естетико-художніх особливостей. Приміром, травестійно-фарсові перипетії його "Фараонів"
звернені до утопічних фантазій соцреалістичного театру, колізії вистави "Передчуття Мини Мазайла"
відсилають глядача до модерного театру 1930-х рр., а комедія "Сто тисяч" переносить до театру корифеїв. Відтак на сцені Театру на Подолі В. Малахов з окремих інваріантів накреслює певну пунктирну лінію стилістичного багатоголосся українського театру. Адже кожна з перелічених вистав,
зберігаючи оригінальне режисерське тлумачення та актуальне звучання, все ж репрезентує історикокультурні матриці окремих явищ вітчизняного театру. Свідомо чи несвідомо режисура В. Малахова
зведена до архетипової символіки та типології традиційних образів-масок, які постають в осучаснених реаліях, але не втрачають суголосності з характерними рисами своїх прототипів. У цьому контексті важливими є міркування С. Кримського щодо методологічних властивостей архетипової
парадигми при розгляді окремих сегментів української культури: "Аналіз архетипів є досить адекватним методом дослідження національної культури та менталітету, праісторії і майбутнього етнічних
утворень. Він потребує емпіричного доведення наскрізності певних структур, які можуть застосовуватися для характеристики етнічної індивідуальності людей та спільностей, пов’язує історичні методики дослідження з логікою структурних реконструкцій культурно-історичного процесу" [1, 78–79].
Отже, спробуємо подивитись на сучасні приклади.
Дотримуючись хронологічного принципу при розгляді трьох поточних вистав В. Малахова за
текстами українських драматургів, на першому місці опиняються "Фараони" за п’єсою О. Коломійця
(прем’єра відбулася 25 квітня 2003 року). Історія про те, як чоловіки помінялися місцями із жінками,
має різноманітне жанрово-смислове відтворення як у європейській класичній драматургії, так і в сучасному театрі та кіно. Національна версія цього травестійно-фарсового сюжету була написана 1959 року
і невдовзі стала хітом багатьох театрів колишнього СРСР. Широкому глядачеві вона відома завдяки
однойменному фільму-спектаклю, який вийшов на екрани у 1964-му з легендарними франківцями:
М. Яковченком, Н. Копержинською, Н. Лотоцькою та іншими. "Фараони" – назва метафорична, яка
розвінчує самовпевненість і безпринципність гурту сільських чоловіків, представників колгоспної
адміністрації. Вони, як владні фараони, зі зневагою ставляться до жіночої праці по господарству та
хатньої роботи, вважають ці заняття легкими та другорядними. Але одного разу їм довелося сповна
випити чашу непосильних жіночих обов’язків. І нехай ця колізія лише наснилася головному героєві,
начальнику механізації Тарану, проте примусила весь гурт чоловіків зробити відповідні висновки.
На нинішньому етапі реалії нормовано-формального колгоспного життя настільки далекі, що
доволі важко уявити глядацьку зацікавленість ними. Часті розмови персонажів про принадність ефемерного комуністичного ладу також можуть викликати лише скептичну посмішку. Тож поштовхом
до втілення "Фараонів" могли б бути багатолітні аншлаги на іншу малаховську виставу – "В степах
України" О. Корнійчука (прем’єра 14 березня 1998 року), де тематика соцреалістичної доби була відтворена через гротеск, комічну гіперболізацію ситуацій та образів. При постановці "Фараонів" режисерська позиція В. Малахова залишилася незмінною, вона тяжіє до бурлескного змалювання
сюжетних колізій, динамічної захопливої зміни картин. Загальна стилістика вистави зберігає специ178
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фічні лубочні контури як при моделюванні навколишнього середовища, так і при відтворенні зовнішніх ознак персонажів.
Предметний світ "Фараонів" характеризується особливою мальовничістю, яка притаманна
манірним примітивістським картинкам (сценографія Антона Лобанова). Усі деталі сценічного оформлення: розкішне гіллясте дерево, на стовбурі якого намальовано традиційний український орнамент,
картонний соняшник, стіл, лавки й клуня-хлів підкреслюють декоративність середовища. Зрозуміла
річ, що режисер таким чином звертається до певних стереотипів зображення прикрашеної сільської
буденності. Цей, певною мірою, гоголівський прийом дозволяє відсунути на другий план реалії неоднозначного радянського часу та зосередити увагу на розкритті філософських та комедійних мотивів
п’єси О. Коломійця.
Відтак дуалізм чоловічого й жіночого В. Малахов відтворює крізь призму національних архетипних уявлень про соціальні ролі чоловіка й жінки. Споконвіку сільська українська жінка, заклопотана вихованням дітей та роботою по господарству, не займала провідних позицій у житті громади.
Але в соціальній ієрархії радянського часу вона вже має право на власний вибір або хоча б на належну повагу до її статусу. Це мимовільне зіткнення традиційного світогляду й сучасного устрою життя,
що відбувається у фантасмагоричних обставинах, відтворено через травестійну форму бурлеску.
Сон головного героя, завідуючого механізацією Миколи Тарана нагадує карнавальне дійство з
одяганням масок. Колгоспні "менеджери" Микола (Ф. Ольховський), Корній (Р. Халаімов), Онисько
(А. Пархоменко), Оверко (С. Сипливий) та Аристарх (О. Данильченко) спочатку лише у хустках, а
згодом у традиційному жіночому вбранні жартома пораються по господарству, так ніби грають певні
театральні ролі. Таку штучність колізій та їх суто ігрове підґрунтя підкреслюють деталі реквізиту:
картонна розмальована корова, тарілки з наїдками тощо.
Апогеєм цієї травестії є сцена бенкету, де переодягнені в яскраві вечірні сукні чоловіки під відомі
закордонні хіти по-сучасному танцюють перед своїми дружинами, які відповідно перебрали на себе чоловічі личини. Візуально це нагадує калейдоскопічну центрифугу, в якій миттєва зміна кольорів і фігур не
дає можливості перепочити та передбачити завершальний колаж. Утім, не зважаючи на епізодичне перехрещення різностильових засобів виразності та окремі ремарки на злобу дня, варто акцентувати на тому,
що режисер відтворив "Фараони" згідно з архетипними модулями національної комедії положень (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко), декоративного мистецтва тощо. Хоча кількість архетипів у виставі
шукати годі, бо навіть крізь тематичну розгалуженість музичного супроводу (В. Борисов) лейтмотивом
проходить "Пісня про рушник" як один з національних символів добра й любові.
Після гучного успіху "Фараонів" В. Малахов знову звернувся до однієї зі знакових п’єс національної драматургії – комедії М. Куліша "Мина Мазайло" (прем’єра відбулася 19 січня 2006 року).
Актуальність "Мини Мазайла" для вітчизняної сцени поза сумнівом. Про це зокрема свідчить її сценічна історія від дня написання до нинішнього часу. Події комедії розгортаються у Харкові навколо
сімейних перипетій міщанина Мини, який прагне змінити українське прізвище Мазайло на російське
Мазєнін. Його наміри підтримують дружина Лина, дочка Рина й тітка Мотрона з Курська, натомість
син Мокій та київський родич Тарас наполягають на абсурдності такого рішення.
За захопливою сюжетною архітектонікою п’єси Куліша криється гостра проблема національної
самоідентифікації та мовного питання, яка вже багато десятиліть поспіль повертається дедалі химеричними ракурсами. Проте ми розуміємо, що викорінення української мови розпочалося задовго до того,
коли Куліш народився і тягнеться ще від часів експансії російського царату. Відтак питання мови вже
давно стали для України архетиповими. Отже Куліш по суті ці архетипи оформив у динамічну ігрову
структуру, зміст якої з часом може й не піддаватися трансформаціям, бо він універсальний і, як показує
досвід, на всі часи. Напевно саме це і мав на увазі В. Малахов при відтворенні анекдотичних колізій
кінця 1920-х років. Режисер певною мірою звернувся до історичної реконструкції тогочасного міщанського середовища з його соковитими соціальними масками та примітивністю життєвих цінностей.
Відтак сценічний простір вистави, який являє собою кімнату-вітальню мазайлової квартири,
заповнений символічними елементами міщанського побуту того часу: портрети прикрашені вишиванками, новий радіопрогравач у кутку, ажурна лампа над столом (сценографія С. Шевцова). Виникає
відчуття, ніби в сонній атмосфері цієї квартири не трапляються ніякі сварки чи бодай підвищення голосу. Тільки коли комсомолець Мокій (І. Волков) починає піднесено й голосно вказувати своїй сестрі
Рині (О. Аніщенкова) на самобутність та милозвучність українських слів стає зрозуміло, що попереду
очікують дошукування сакраментальних для українців істин. Проте, попри всі очікування, модна для
кінця 1920-х років тенденція зміни українських прізвищ на російські відтворена акторами театру легко й невимушено, напівжартома. Костюми, грим, музика, тобто все, що так чи інакше існує на сцені,
повертає глядача до історичних реалій радянської України.
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Розставити крапки над "і" та урегулювати мовний конфлікт мала б сцена дискусії, де герої
відверто висловлюють свою думку, доводять власну правоту. Приміром Мина Мазайло каже, що ніколи нікому не вірив, а слухав власного серця. Його щемливі нарікання щодо галицького неприродного насадження української мови є певним свідченням того, що проблеми мовного питання для
України вже давно стали одвічною теоремою, яку намагаються вирішити не одне покоління. Мовне
питання для персонажів малаховської вистави – це перш за все поклик душі, а не політична чи соціальна маніпуляція. Хоча проблема національної самоідентифікації, найгостріше порушена у виставі
Л. Курбаса 1929 року, так і залишається нагальною і для сьогодення.
Головний герой Мина Мазайло у виконанні Андрія Пархоменка дещо флегматичний, він
якось незграбно перебуває у полоні своїх мрій, до мети рухається за інерцією, обов’язково дослухаючись порад дружини й дочки. По суті, цей Мина Мазайло не борець, не має в нього ні вибухового темпераменту, ні твердого ідейного підґрунтя. Він ніби одухотворена ілюстрація епохи, що минула й
залишила по собі сакраментальні питання. Актор відтворив соціальну маску пересічної людини того
часу, для якої межа між ідеєю і тенденцією була досить розмитою.
Показово, що схожими ностальгійно-жартівливими штрихами накреслено й характери інших
персонажів. Як не крути, все це люди минулої епохи. Також маски. Приміром екзальтована вчителька
"правільних проізношеній" Баронова-Козино у виконанні Алли Сергійко являє собою ледь не музейний експонат, настільки її образ проростає з далекого минулого. Те саме можна зауважити і про тьотю Мотю з Курська (Л. Трояновська) та дядька Тараса з Києва (Ф. Ольховський), які перебуваючи у
тісних шкаралупах власних поглядів, не відчувають граничність настроїв соціуму, не бачать ідеологічної перспективи суспільства. Відтак їх антагоністичні дебати більше схожі на дитячі забавки, ніж на
пошук компромісів. Вони живуть реаліями радянського сьогодення, за ними немає прагматичних бізнесових чи політичних інтересів. Вони герої винятково свого часу.
У зв’язку з цим варто зазначити, що фокусування на історичних характеристиках персонажів
загалом притаманне режисерським поглядам В. Малахова. Через це у "Передчутті Мини Мазайла" й
відтворено умовну картину того часу. Адже "мольєрівської комедії характерів", яка приміром увиразнювалася у березільській постановці 1929 року, у виставі Малахова годі й шукати. Образи-маски
його вистави не універсальні, а акцентовано українські, архетипові.
Утім, режисерське звернення до сучасної ситуації демонструється у фінальній сцені, коли у
напівсонних мареннях Мини Мазайла з’являється незнайомець Мина Мазєнін, який так само відрікся
від власного коріння. Цей інший Мазєнін повідомляє, що таких безідейних заблукалих клонів 46 мільйонів (орієнтовна кількість населення сучасної України). Таким чином режисер вкотре підкреслює
філософію кулішевої комедії про архетипні цінності національного єднання, які чомусь так і залишаються предметом розбрату на загальнодержавному полі битви.
Після "Передчуттів Мини Мазайла" репертуарну афішу Театру на Подолі збагатила малаховська вистава "Сто тисяч" за п’єсою одного з провідних представників театру корифеїв – І. Тобілевича
(прем’єра відбулася 29 травня 2008 року). Ця соціально-психологічна комедія була написана 1890 року на
основі реальних подій. З того часу протягом більше ста років твір користується незмінною популярністю у вітчизняних режисерів. Довга сценічна історія цієї п’єси свідчить, що перетин багатьох смислових ліній та філософських ідей, які завжди можна розвивати і на яких варто акцентувати, майже
ніколи не відцентровував режисерської уваги від амбівалентного образу головного героя – Герасима
Калитки. Загальновідомо, що змалювання на перший погляд прямолінійного й простодушного характеру Калитки було для І. Тобілевича своєрідною літературною репетицією для виведення образуапогею українського скнари – Терентія Пузиря (комедія "Хазяїн" 1900 року). На сучасному етапі
психологічний тип Герасима Калитки, характерні риси якого також перегукуються із багатьма образами світової літератури (Плюшкін, Гобсек та інші), став вже універсальним для зображення підприємливих ділків кожного окремого історичного часу. Безперечно, історія такого ошуканого крутія
актуальна і для сьогодення. Отже, може піддаватися сюжетним трансформаціям та спонукати до радикальних версій. Втім, доволі показово, що В. Малахов обрав зовсім інший шлях.
При відтворенні картин життя кінця ХІХ століття режисер звернувся до традиційної стилістики. Відтак на сцені змодельовано сільське обійстя з дерев’яними тинами та солом’яною аркоюмістком, етнографічний колорит якого підкреслюють величезна бочка для води, колеса від воза, опудала гуски та маленького поросяти (сценографія Марії Погребняк). Десь у глибині сцени рохкають
свині та кудахкають кури. Усе це передає ідилічну атмосферу життєвого простору заможної родини.
Загалом сценічний антураж малаховської вистави споріднений з українським графічним пейзажем та
наближений до естетики театру корифеїв. Неозброєним оком видно, що режисер через етносимволіку
сценографії апелює до першоджерел, тобто до тих природних обставин, в яких могла насправді від180
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бутися ця історія. Іншими словами, він увиразнює архетипові особливості комедії І. Тобілевича, які,
згідно з міркуваннями К. Юнга, зберігаються у культурній пам’яті нації та проявляються незалежно
від зовнішніх обставин (читай – інтерпретації). Виникає враження, ніби режисер свідомо торкається
архетипної парадигми української класики заради того, щоб відновити фрагменти минулого, ретранслювати національний психоемоційний досвід. Ця тенденція набирає обертів при відтворенні характерів дійових осіб.
Головного героя Герасима Калитку невипадково зіграв Богдан Бенюк, який, до речі, вже грав
цю роль на франківській сцені. Тут вибір режисера цілком очевидний. Харизма Бенюка дозволяє йому якнайкраще відтворювати національних типажів. Зокрема це підкреслено у багатьох відгуках на
виставу. Приміром Вікторія Ільків зазначає: "Ніякого гриму, національного костюму чи особливої
вимови не треба Богдану Бенюку "натягувати" на себе, щоб увійти в образ селянина, чи козака, чи
кріпака, чи простого українського чоловіка. Це амплуа актора, яке дароване йому від природи
слов’янським складом душі і тіла. Його добре обличчя неможливо сприйняти в негативних героях, і
тому напевно режисери його запрошують на ролі добродіїв і простаків, яких він влучно грає" [2].
Тут варто додати, що у виставі "Сто тисяч" органічно з’єдналися дві важливі паралелі: імідж
актора і маска-характер персонажа. Що мається на увазі? По-перше, як уже зазначалося, постать Богдана Бенюка мимоволі асоціюється з багатьма літературними образами українців. Йому, на перший
погляд, й грати нічого не треба, варто лише вийти на сцену і зібрати оплески. Магія його таланту якраз і полягає в тому, що актор вміло одягає маски "українськості" незалежно від естетико-художніх
підвалин постановки. Адже йдучи на українську класику глядач перш за все йде на Бенюка, заздалегідь бачить в його постаті Кума, Карася, Калитку та інших. По друге, можливо драматургічний образ
Герасима Калитки нині не варто називати образом, бо це також певна маска, яка фокусує на собі багатовіковій процес етногенезу українців, сплетіння їх ментальних рис. Відтак у виставі віддзеркалення
Бенюка в Калитці чи Калитки в Бенюкові настільки органічно відбивають життєву драму заможного
селянина кінця ХІХ століття, що про актуальність тексту для сьогоднішніх реалій приходиться забути
(ніяких асоціацій з ошуканцями депозитних вкладів чи телевізійних вікторин не виникає).
Варто відзначити, що архетипові риси самобутніх українських типажів відтворили й сценічні
партнери Бенюка, зокрема Максим Максим’юк в ролі наївного опецькуватого сина Калитки – Романа,
Тамара Плашенко в ролі добродушної дружини Параски та Валентина Коврига в ролі спритної наймички Мотрі. Для всіх них, як і для голови родини Калитки, не чужі прагматичні людські бажання
кращого життя й прагнення добробуту, але думають вони серцем, через це доволі емоційно реагують
на сімейні колізії, болісно переживають драматизм ситуації. Тож у нинішньому техногенному столітті соціальних мереж, віртуальних грошей та політичних баталій, винятково кордоцентрична й зрештою наївна авантюра Герасима Калитки сприймається як відлуння далекого минулого, коли люди
були здатні щиро плакати і співпереживати.
Відтворення архетипних мотивів, символіки, кодів, тобто всього того, що зосереджує увагу на
мистецьких праформах нашого минулого, у творчості В. Малахова носить доволі узагальнений характер. Відмінною рисою його режисерського почерку у роботі над національною класикою є відтворення історико-культурного коду п’єси, осмислення її художньо-естетичного генезису. Саме тому ми
не бачимо на сцені Мину Мазайла як представника, приміром, проросійської політичної партії чи Герасима Калитку як ошуканого вкладника "Еліта-центру". Адже В. Малахов намагається зосередити
глядацьку увагу на виборі людини в певних історико-соціальних умовах. Безперечно, режисер завжди
шукає нового інтерпретаційного ключа, почасти експериментує зі стилістикою, нерідко застосовує
актуальну фразеологію. Проте його вистави завжди сповнені першоджерельних самоіронічних купюр, які аж ніяк не збігаються з прагматизмом та хаосом нашого сьогодення.
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ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА І ЙОГО ШКОЛИ
(Михайло Бойчук і художня культура України
першої половини ХХ століття)
У статті досліджується життя та мистецький шлях М. Бойчука та представників його
школи у першій половині ХХ століття, коли розвиток українського мистецтва знаходився під впливом ідеологічних партійних доктрин. Аналізується роль тодішніх колег "бойчукістів" з Київського
художнього інституту і художньої критики у трагічній кінцівці школи "бойчукістів".
Ключові слова: Михайло Бойчук, "бойчукісти", Київський художній інститут, художня критика.
The article examines the life and artistic way of M. Boychuk and members of his school in the first
half of the twentieth century, when the development of Ukrainian art was influenced by ideological party
doctrines. The role of "Boichukists" colleagues from the Kiev Institute of Art and art criticism in the tragic
end of the school "Boychukists".
Keywords: Mykhailo Boychuk, "boychukists", Kyiv Institute of Art, art criticism.
У 2012 році українська художня культура буде відзначати дві дати: урочисту і трагічну, які
пов'язані з одним і тими же подіями – 95-річчям заснування Української академії мистецтва та 75річчям знищенням тоталітарним режимом видатного українського художника і педагога, фундатора
цієї академії Михайла Бойчука і його школи.
Про Михайла Бойчука, його учнів та послідовників написано чимало досліджень, спогадів,
але й досі феномен М. Бойчука та "бойчукістів" достеменно не досліджений і не розкритий нашою
мистецтвознавчою наукою. Прикро, що до цих дат – радісної та скорботної – Україна не спромоглась
підготувати і видати ті розрізнені напрацювання, які є у "портфелях" українських мистецтвознавців і
критиків, хоча значимість М. Бойчука для української художньої культури заслуговує на те, щоб підготувати і видати друком фундаментальне дослідження "Михайло Бойчук та його школа".
Таке відношення до пам’яті "розстріляного Відродження", до славетних діячів української художньої культури, що ціною життя відстоювали мистецькі принципи, шукали нетрадиційних художніх засобів відтворення "революційної доби" аж ніяк не додає нам – їхнім нащадкам – поваги та
авторитету.
Але що робити? Пройде, мабуть, ще не одне десятиліття, поки ми не усвідомимо, які інтелектуальні сили ми втратили тоді та й продовжуємо, на жаль, втрачати й зараз. Тоді ідеологічна система
не давала вільно розкриватись унікальним талантам, а зараз фінансова скрута не дає розвиватись науці, культурі і мистецтву.
У трагедії М. Бойчука і його школи багато в чому повинні тодішні колеги і, звичайно, художня критика, бо саме вони "допомогли" підвести "базу" для органів НКВС висунути тяжкі звинувачення – "вороги українського народу".
Окремі дослідники педагогічної і творчої діяльності М. Бойчука та його учнів вважають, що
цькування "бойчукістів" почалося з весни 1929 р., тобто тоді, коли проблеми творчості цієї школи
стали "предметом великої дискусії" [1]. Все розпочалося на сторінках газети "Вечерний Киев" статтею Всеволода Чаговця "Живопись на фанере", в якій творчість Михайла Бойчука було охарактеризовано як "хуторянський аристократизм". В. Чаговець у цій статті першим "приклеїв" М. Бойчуку
ярлик, звинувативши його в нерозумінні завдань сучасності, в ігноруванні художніх інтересів трудящих мас нової революційної доби.
Дійсно, широкомасштабного наступу преси М. Бойчук та його учні зазнали у 1929 р., хоча
критичні закиди щодо концепції творчості митця та його школи висловлювались неодноразово на
сторінках періодичної преси і значно раніше. Але відомо, що окремі кола художньої інтелігенції Києва не сприйняли творчість М. Бойчука і його педагогічну систему ще на початку його діяльності як
професора Української академії мистецтва і це позначилося на відносинах між М. Бойчуком та його
колегами по Академії. Вже тоді група художників виступила проти М. Бойчука як митця і педагога.
Ще в 1922 р., коли Українська академія мистецтва була реорганізована (а практично ліквідована) і на
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її базі був створений Інститут пластичних мистецтв, почалось непорозуміння та протиборство між
різною за своїми творчими платформами та педагогічною системою професурою. Таке протиборство
тривало багато років.
Становлення Академії протягом десятиліття проходило у пошуках нової методики викладання
профілюючих дисциплін, а згодом і гострої боротьби між реалістами та новаторами. Підґрунтя цього
відоме. По-перше, однією з визначальних причин була лихоманка реорганізацій та втручання керівних
осіб, що здебільшого не мали відношення до художньої культури, а тим більше до складного процесу
підготовки художніх кадрів. По-друге, педагоги, різні за своїми ідейними і художньо-стилістичними
спрямуваннями, не прагнули знайти якість компромісні підходи у визначенні програми та методики
навчання студентів, а намагалися витіснити один одного і таким чином вирішити питання напрямку
мистецької школи в Україні. Складність ситуації полягала і в тому, що майже всі педагоги і студенти
тієї пори входили до різних мистецьких угруповань (а чимало з них ці угруповання очолювали), які вели між собою боротьбу за панування якогось одного напрямку в художньому процесі.
Про відносини між професурою та моральний клімат в інституті того часу можна судити з доповідної записки В. Язловського, який у 1923 р. тимчасово виконував обов’язки ректора Київського
інституту пластичних мистецтв. "Професура, – зауважував автор записки, – розділена на два табори,
що знаходяться в постійній ідеологічній та господарчій боротьбі один з одним аж до виявлення її різкими інцидентами на загальних зборах перед студентством. З одного боку стоять брати Кричевські, а
з другого – в минулому ректор, проф. Крамаренко, Таран і Бойчук. У боротьбу втягується і студентство, що постійно хвилюється з найнезначніших приводів. Розлад професури паралізував роботу вузу,
відбиваючись на всіх сторонах його життя" [2].
У травні 1923 р. група студентів (47 чол.) письмово звернулась (очевидно не без "консультації" окремих професорів) до Комісії Укрголовпрофосу: "Українська академія мистецтв, з якої утворився Інститут пластичних мистецтв, – писали студенти, – перед цим перетворенням переживала тяжку
внутрішню кризу на ґрунті взаємовідносин між професорами. Головною причиною непорозумінь було поводження проф. Бойчука, який, бажаючи захопити у свої руки головування в Академії і керівництві як ідейне, так і адміністративне, переманював до себе учнів від інших професорів,
дискредитуючи їх в очах студентів. Засилля проф. Бойчука все більш робить ненормальну працю" [3].
Слід відзначити, що в період існування Академії протягом 1917–1922 рр. ситуація теж була
складною, але таких непорозумінь, які виникли на новому етапі її діяльності, не було. У своїх спогадах М. Бурачек пізніше писав: "Ще на початку існування Академії професура без великих сварок поділилась на два напрямки – більш лівий, де були Нарбут, Бойчук, Василь Кричевський, а почасти
І. Жук, і більш академічний, до якого належали Мурашко, Маневич, Федір Кричевський і Бурачек" [4].
1924 року знову відбулась реорганізація. На базі Інституту пластичних мистецтв шляхом
об’єднання його з Українським архітектурним інститутом (заснований у 1918 р.) створюється Київський художній інститут. Ректором новоствореного інституту був призначений відомий уже на той час
художній критик І. І. Врона1. Як ректор, він вперше за період існування вузу забезпечив нормальні
умови для навчального процесу. Ректор І. Врона зумів на деякий час вгамувати пристрасті, і до 1926 р. в
інституті навчальний процес проходив більш-менш нормально. І все ж І. Вроні не вдалося повністю
завершити реорганізацію навчального процесу, створити належну матеріальну базу.
Гострі суперечки почалися у листопаді 1926 р., коли в інституті, на стіні професорської кімнати була знайдена написана від руки друкарськими літерами листівка з грубими випадами проти
викладачів російського та єврейського походження, що становили тоді основний склад педагогів інституту. Згодом до Народного Комісаріату освіти України була надіслана доповідна записка групи
професорів, у якій йшлося про фінансові порушення в інституті, неправильний підбір педагогічних
кадрів. Автори доповідної наполягали на звільненні з посади ректора І. Врони.
Як свідчать окремі сторінки багатьох протоколів і резолюцій зборів, на яких обговорювались
листівка і доповідна "групи 26-ти" київських митців і громадян на ім’я НКО України, І. Вроні
пред’являлось багато звинувачень з приводу його керівництва інститутом. Зокрема, у виступі на зборах професорів і співробітників інституту від 15 грудня 1927 р. професор Л. Крамаренко відзначав:
"...з того моменту, коли у Росії створюється АХХР, т. Врона утворює АРМУ, і з того моменту починається розпад інституту" [5].
В багатьох виступах звинувачується М. Бойчук, який нібито діяв проти професорів-"гастролерів",
твердилося, що АРМУ на чолі з М. Бойчуком та І. Вроною проводять агресивну політику.
Такі "обговорення" йшли майже протягом двох років. Було написано сотні сторінок протоколів, висновків, актів, пояснень. І майже всі вони були присвячені розгляду доповідної записки та висновків різних комісій, які направлялись для перевірки діяльності Художнього інституту.
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"Наступ" на Київський художній інститут, який розпочався у 1926–1927 рр., тривав ще довго.
На жаль, конфлікт, причиною якого стала відома заява групи професорів і окремих вчених і митців з
Києва від 27 жовтня 1927 р. на ім’я Наркома освіти України, стали відправною крапкою нової кризи в
інституті, яка продовжувалась декілька років.
Про ці події в той час писалось і в періодичній пресі, зокрема в статті "Наскок на радянську
мистецьку школу" [6]. І хоча публікації в пресі, висновки комісій по перевірці заяви "26-ти" та численні збори відкидали звинувачення проти педагогічного складу і особисто ректора І. Врони, конфлікт і розкол серед колективу інституту поглиблювався.
В резолюції партосередку КХІ від 17–18 лютого 1927 р. визначено: "Щодо виступу київських
митців і громадян із запискою на ім’я НКО, то після докладного аналізу і з’ясування усіх моментів
записки й ознайомлення з обличчям авторів вважати:
1. Виступ цей актом політичним виступом ворожих сил до нової радянської мистецької школи
і культури шарів української дрібнобуржуазної шовіністичної інтелігенції, про що свідчить як загальний тон записки, так і склад її авторів (зокрема, академіків Єфремова і Новицького)".
Далі у п. 7 резолюції йдеться: "Записка підписана людьми, які не тільки політично й ідеологічно є реакційними, але й зацікавленими особисто: 30 відсотків їх (Кузьмін, Дяченко, Климов, Михайлів, Носко, Попов, Трохименко конкурсною комісією не були рекомендовані до складу професорів
інституту". В цей важкий періоду розладу і переслідувань Ф. Кричевський, В. Касіян, перейшли працювати до Харківського художнього інституту. К. Малевич, В. Татлін та інші провідні педагоги і видатні художники теж залишили викладання в інституті.
Де слід шукати причини таких загострень, кого звинувачувати в цих трагічних подіях? Як уже
зазначалось, в середовищі художників і критиків відбувались гострі суперечки, звинувачення, а часто
й грубі випади як проти реалістів, так і проти школи М. Бойчука завдали значної шкоди розвитку мистецтва, а також стосункам між митцями. Прикладом нетерпимого ставлення до "інакодумців" колег
може бути тогочасний виступ В. Седляра. Оцінюючи діяльність художників АХРР та АХЧУ, він висловлювався дуже категорично: "Все дотеперішнє мистецтво є витвір ворожих нам класів як у формах, так і за змістом, і ми мусимо все це мистецтво відкинути" [7].
Такі обставини звичайно ж давали привід офіційним партійним органам і художній критиці
повести широкомасштабний наступ на М. Бойчука, його однодумців і послідовників. З цього приводу
треба наголосити й на тому, що ідеолог і "опікун" школи М. Бойчука, ректор і впливовий провідний
"марксистський" на той час критик І. Врона своєю непослідовністю оцінок творчості М. Бойчука та
його школи певною мірою сприяв такому негативному відношенню до "бойчукістів" як офіційних
керівних органів республіки, так і художньої громадськості. В досить великій за обсягом статті ще у
1927 р. І. Врона ґрунтовно аналізує творчість художників кола АРМУ за матеріалами першої виставки цього об’єднання у Києві. Відносно "бойчукістів" він пише таке: "Майже половину малярського
відділу виставки займає школа проф. М. Бойчука, репрезентована учнями цього відомого художника,
коло імені якого протягом усіх післяреволюційних років утворилось стільки чуток, розмов і сперечань. Шкода, що сам маестро не виставив нічого, – це позбавляє можливості скласти повну уяву про
його художнє обличчя. Щодо самої школи і "бойчукістів", то виставка свідчить про те, що ця школа
зрушилась і досить сильно із застиглих схем і візантійських та ранньоіталійських канонів у бік живого вивчення реальності і більш динамічного трактування цієї реальності. Це зрушення треба відзначити як найпомітніший, дуже приємний і не менш симптоматичний факт, що його виявляє виставка
щодо "бойчукізму", перед яким ще недавно шляхи були досить сумні. Треба всіляко вітати і стимулювати це зрушення – воно дасть добрі наслідки" [8].
В подальших своїх статтях І. Врона часто змінював свою думку як про ідеологічні, так і про
художні тенденції М. Бойчука і його учнів. Наприклад, тільки в одній статті "Сучасні течії в українському малярстві" [9] він висловлює зовсім протилежні думки. На одній сторінці можна прочитати
про високу оцінку, яку дає критик цій школі, а на другій він вже доводить, що творчість "бойчукістів"
не має майбутнього. Наводимо декілька цитат з цієї статті: "Бойчукізм", як би його не розглядати і не
оцінювати, посідає на арені сучасного українського малярства дуже визначне місце і являє собою
своєрідну, оригінальну школу з самостійним шляхом свого виникнення і розквіту" [10]. В цій же
статті, що була надрукована у 1928 р. в журналі "Критика", І. Врона пише й таке: "Мистецтво "бойчукізму", як воно є тепер, не є мистецтво майбутнього, ще менше можна назвати його мистецтвом
пролетаріату" [11].
Слід додати, що І. Врона досить часто і необачно висловлював свої думки з приводу творчості
російських митців, що приїхали в Україну і працювали професорами в Київському художньому інституті, наприклад: "Є крило "чужинців", недавно прибулих з Росії художників, що в українському
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мистецькому процесі являють чуже крило, що дуже мало з ним пов’язане" [12] (Пальмов, Чупятов,
Голубятников, Тряскін).
Для повного уявлення про те, як критика того часу, напевне не без "рекомендації" відповідних
органів, що називається "на ходу", змінювала свої погляди відносно стану розвитку українського мистецтва, чи окремих його шкіл або "неслухняних художників" знову приводимо цитату І. Врони:
"Бойчукізм" безумовно має в собі небезпечні елементи реакційності і консерватизму, що надавали
увесь час всій школі черствий, далекий від життя, статичний характер, що сковували творчість раз
назавжди даними умовними схемами, нерухомими канонами, схоластичними догмами" [13].
Як відомо, М. Бойчук та І. Врона були ініціаторами створення найчисленнішого впливового
об’єднання "Асоціація революційного мистецтва України" (АРМУ), заснованого в 1925 р.
АРМУ, як і АХЧУ (розвивало традиції вітчизняного реалістичного мистецтва, насамперед –
передвижників у нових революційних умовах), мало філії в багатьох містах республіки, проводило
широку виставкову діяльність, займалося і видавничою діяльністю.
На жаль, уже в 1927 р. в АРМУ виникли серед художників суперечки щодо ідеологічного
спрямування художньої творчості. Критика тих часів констатувала, що протиставлення, криза, неузгодженість дій існували не тільки між різними мистецькими об’єднаннями, але навіть і серед однодумців. Практично, вже з початку існування АРМУ, на чолі якого були І. Врона і М. Бойчук, існували
глибокі розбіжності навіть серед "бойчукістів".
В статті "У новій смузі" (з другого Всеукраїнського з’їзду АРМУ) І. Врона констатує: "Ті розходження, диференціації й непогодження аж до тенденції розламу в середині АРМУ виявлялися часто в замаскованому й перекрученому вигляді, сигналізували про певні небезпеки на цілому фронті
образотворчого (та й не тільки образотворчого) мистецтва. Вони набирали часом потворних форм
ворогування "батьків" і "молодих", боротьби з "бойчукізмом" тощо" [14].
На жаль, І. Врона у другій половині 1920 р. не був послідовним критиком, багато плутав, в залежності від ситуації змінював свої думки відносно не тільки школи М. Бойчука, а й взагалі тенденцій розвитку українського мистецтва.
Починаючи з 1926–1927 рр., коли почався "наступ" на М. Бойчука, І. Врона спочатку "в кулуарах", а потім і в пресі тут же "перебудувався" і почав виступати проти "бойчукістів". На початку ці
думки були дещо завуальовані і з його виступів було важко зрозуміти, що ж таке "бойчукізм". Недарма його колеги-критики майже усі одностайно закидали йому, що "марксист І. Врона не зводить кінці з кінцями".
І взагалі, І. Врону в цей час критика звинувачувала, що він не орієнтується в сутності сучасного художнього процесу і допускає багато помилок. Так, К. Сліпко-Москальцов (автор дослідження
про творчість М. Бойчука) писав: "Правда, деякі теоретики мистецтва, приміром, І. Врона, заперечують високий рівень сучасної української художньої культури, робітникам якої т. Врона радить в першу чергу повчитися у своїх сусідів росіян" [15].
Про те, що І. Врона, що називається "на ходу" міняв свої погляди, свідчать його публікації
відносно творчості як самого М. Бойчука, так і його послідовників та учнів. Як свідчать його статті у
першій половині 1920 р., він стверджував, що "бойчукісти" – це явище в українському мистецтві. А
ось, коли на Київський художній інститут полилась злива звинувачень, що М. Бойчук та І. Врона
практично зруйнували педагогічну систему викладання художніх дисциплін, він у пресі перелякано
спішить висловити таку думку: "Бойчукізм" безумовно має в собі небезпечні елементи реакційності
та консерватизму, що надавали увесь час всій школі черствий, далекий від життя, статичний характер, що сковували творчість раз наданими умовними схемами, нерухомими канонами, схоластичними
догмами" [16]. І тут же колеги по критичному цеху не проминули закинути І. Вроні таке: "... чи не
краще було би І. Вроні провести аналіз до кінця та оголосити "бойчукізм" шкідливим антирадянським напрямом? Це був би логічний висновок з його характеристики цього мистецького явища" [17].
Цей же критик П. Горбенко, що був близький до офіційних партійних установ і особливо ремствував щодо творчості і педагогічної діяльності М. Бойчука, в кінці 1920-х рр. практично став на
шлях знищення "бойчукістів" та їх "покровителя" І. Врони. Він не тільки заперечував і виступав проти недоліків цієї школи, а й категорично заперечував суть цього явища. Відносно цієї школи і, зокрема І. Врони як теоретика, він висловлював таке: "Ів. Врона помиляється в своєму соціологічному
аналізі "бойчукізму" тому, що він не поставив собі завдання – перевірити, як розв’язують чи намагаються розв’язати представники цієї групи основні проблеми, що стоять перед радянським художником" [18].
Різко негативну позицію відносно І. Врони зайняв і критик Є. Холостенко, який теж займався
дослідженням розвитку усього радянського мистецтва в цілому, і зокрема діяльності Київського ху185
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дожнього інституту. Його "критичний лексикон" був насичений наклеюванням політичних ярликів як
І. Вроні, так і іншим художникам і мистецтвознавцям. "В галузі образотворчого мистецтва, – писав
він, – дуже поширена ціла явно контрреволюційна "концепція" (Врони), що визначала, як це підкреслював Врона в одній із своїх статей, всю цю "політику й тактику". Далі, звинувачуючи І. Врону у ворожих проявах, Є. Холостенко продовжує: "... ця орієнтація на Європу пов’язана з прямуванням, щоб
лінія розвитку українського радянського мистецтва "різко відхилилася у бік (Врона) від процесу
створення української радянської культури від культур інших народів Радянського Союзу і, насамперед, від РСФРР" [19].
Є. Холостенко, підсумовуючи певний етап розвитку української художньої культури тоді, коли вже почалися масові репресії творчої інтелігенції, як істинний марксистський критик, підлив масло у вогонь. Він нищівно критикував І. Врону за його "націоналістичний дух", за те, що він виступав
проти зв’язків України з російською культурою, культурою східного варварства, яка по своїй суті начебто глибоко ворожа українській культурі. "Ці критики запевняли, – продовжує Є. Холостенко в цій
же статті, – що за цей період робітничий клас і трудящі жодних художніх цінностей не створили, вони (Є. Кузьмін та ін.) зло глузували з цих перших кроків на шляху створення масового пролетарського мистецтва, вони взагалі, йдучи за вказівками Троцького (Врона та ін.), заперечували можливість
створити пролетарське мистецтво й літературу" [20].
Є. Холостенко навіть вдався до фальсифікації окремих сторінок діяльності критика І. Врони,
інкримінуючи (очевидно за чиєюсь вказівкою) йому те, чого він не писав. Наприклад, Є. Холостенко
стверджував у цій статті, що критик І. Врона у своїх теоретичних працях завжди виступав проти розвитку пролетарського мистецтва, що начебто він констатував, "що за доби воєнного комунізму ні про
яке мистецтво годі було говорити, що це були "надзвичайно тяжкі часи, справжній кошмар, коли вимирають художники".
Дійсно, в роки Громадянської війни саме таке було становище творчої інтелігенції, але І. Врона, описуючи складність діяльності і становлення Київського Художнього інституту в статті, що опублікована в журналі "Мистецько-технічний ВИШ" [21], так не писав, як це трактує Є. Холостенко.
Наклепи, перекручення, звинувачення, наклеювання ярликів – "ворог народу", "фашист" – це був лексикон тодішньої української художньої критики. Те, що І. Вроні не вдалося виплутатись із тенет обвинувачень "своїх" і "чужих", свідчать публікації і більш пізнішого часу, в кінці 1930-х рр., коли він
уже був репресований. І. Врону вже відверто називають ворогом народу. "Почему "бойчукизм" привился исключительно на Украине и почему он там был так распространен?.. Для понимания этого
вопроса существенное значение имеет анализ социально-политической базы "бойчукизма", и что эта
база была мелкобуржуазной признавалось и главными вдохновителями и "шефами" самого Бойчука –
врагами националистами Вроной, бывшим ректором Киевского художественного института, и Хвылей – человеком недалекого ума и невысокой культуры... он мог хитро маскировать и долгое время
скрывать свои вражьи буржуазно-националистические цели" [22].
Для підтвердження культурного рівня" критиків у 1920–1930-х рр., її лексикону, що заполонив шпальти багаточисленних періодичних видань, можна навести вислів ще одного критика А. Комашка, який, торкаючись аналізу мистецьких процесів і художніх об’єднань в статті "За пролетарську
гегемонію у просторовому мистецтві", писав: "Врона щось мимрить про молоді художні сили, що
забезпечують повільне і поступове завоювання пролетарської гегемонії в мистецтві" [23].
Відомий в ті часи критик А. Хвиля у своїй великій статті "За творення великого мистецтва соціалістичної доби" [24], написаній у зв’язку з Постановою ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р., оглядаючи шлях, пройдений українським мистецтвом і літературою після революції, детально зупиняється на
стилі і вадах критики, на тих протистояннях і жорстокій боротьбі, яка точилася не тільки між окремими творчими угрупованнями, але й між митцями особисто.
Аналізуючи ситуацію в образотворчому мистецтві, А. Хвиля зазначав: "Критика в образотворчому мистецтві в багатьох випадках, можна сказати, навіть переважно, була груповою, бо майже за
однаково зроблені картини в одній організації художника оголошували клясовим ворогом, а в другій
він міцно сидів на пролетарському Олімпі. Навіть така організація, як ВУК РОМБИС записала про
Бойчука, що він клясовий ворог. Можна мати різні думки щодо тематики, яку брав Бойчук, але і в
цьому нічого клясово-ворожого не можна помітити... немає жодних аргументів, щоб Бойчука, людину, яка прагне працювати разом з нами, за нашим керівництвом, отак цькувати. Таке ставлення до
Бойчука було проявом "спецоїдства". Це невміння використовувати таких людей, як Бойчук" [25].
Як же оцінювала тоді художній процес в Україні всесоюзна преса? Треба відзначити, що
окрім художників, які працювали в галузі політичного плакату, серед московських, ленінградських
художників і мистецтвознавців не було постійних тісних зв’язків. Така тенденція була характерною
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протягом першої половини 1920-х рр. Московські критики, зайняті "боротьбою" у своєму середовищі, не
дуже воліли писати в центральній пресі про творчість українських художників в цей період, у тому числі і
про М. Бойчука і його школу. З цього приводу І. Врона відмітив у 1928 р. у статті "Пути современного
украинского искусства" [26], надрукованій в одному з московських журналів, що тільки після експонування творів українських художників на ювілейній "Виставці мистецтва народів СРСР" московська критика і художня інтелігенція зробила для себе відкриття. "Она приоткрыла уголок того молодого кипучего
художественного движения, которое имеет место у пробужденных Октябрем к самостоятельной государственной и культурно-национальной жизни народов бывшей империи... Московская критика уже отмечала черты своеобразия и самобытной оригинальности в пореволюционном советском украинском
искусстве". Характеризуючи стиль, напрямки, творчість об’єднань, рівень українського мистецтва за десятиріччя радянської доби на сторінках московського журналу відносно М. Бойчука та його школи написано таке: "Наконец школа "бойчукизма", созданная за время революции художником М. Бойчуком
(выходцем из Галичины и воспитанником западного и европейского искусства) и занимающая наиболее
заметное в современном украинском искусстве место, является в настоящее время наиболее ярким и оригинальным выражением национальной украинской стихии в искусстве".
Дійсно, після ювілейної "Виставки мистецтва народів СРСР", що була присвячена 10-річчю
Жовтневої революції, де Україна була представлена великим розділом, і після виступу І. Врони у всесоюзній пресі з приводу творчості українських митців, російські критики почали більш активно звертатись до проблем українського мистецтва, хоча оцінка творчого доробку митців України, у тому
числі і школи М. Бойчука, була неоднозначною, але в більш толерантній формі.
Більш за всіх звертався до цієї проблеми відомий критик Я. Тугендхольд: "... В одних случаях
наблюдается слишком механически, чрезмерно культивируемый возврат к художественным традициям прошлого, с недостаточно критическим учетом его чуждой нам идеологии (таково отчасти увлечение монументальными формами византизма и "крестьянского" примитивизма в новой украинской
живописи" ("За пять лет" (газета "Правда" від 25 листопада 1927 р.) [27]).
Торкаючись безпосередньо проблеми творчості М. Бойчука та його школи, Я. Тугендхольд пізніше так характеризував це явище: "...И однако... как бы не почтенной была тенденция художников
АРМУ (мається на увазі група "бойчукістів") возродить монументальную живопись в советских
условиях, здесь встает перед нами целый ряд сомнений. Не являются ли эти самые исходные точки,
икона и лубок, слишком далекими, чтобы от них можно было исходить сейчас? Не превратится ли
весь этот традиционализм в ту догму, которая законсервирует молодую украинскую живопись под
"старину"? Не станет ли техническое мастерство прошлого самоцелью? И не лишит ли эта статическая иконность украинскую живопись мужественности (уже сейчас украинская живопись мягкотела,
"женственна"? [28].
Якщо Я. Тутенхольд практично дав негативну оцінку творам монументального мистецтва
"бойчукістів", то І. Маца, відзначаючи певні недоліки, все ж таки високо оцінив творчість митців
України, зокрема монументальні розписи в Ходжибеї. Він писав: "Это первый опыт... является одним
из наиболее серьезных этапов становления нового пролетарского стиля" [29].
Як відомо, починаючи з середини 1930-х рр. почалась чергова реорганізація в Київському художньому інституті і, на жаль, посилились репресії на педагогів. Офіційна критика продовжувала в
пресі шельмувати М. Бойчука та його учнів, продовжувалось гоніння і на бувшого ректора І. Врону.
Цей період для інституту був трагічним. Події ці в якійсь мірі висвітлені в листуванні Б. Кратка,
Ф. Кричевського, М. Козіка до І. Бродського. Ці листи були нікому невідомі. Вперше приводимо
один з цих листів, а їх було більше п’ятнадцяти.
"Дорогий Ісаак Ізраїльович!
Як близького однодумця і соратника хочу інформувати тебе про стан Київськ. Худ. інституту.
Звичайно інститут за два роки виріс, є успіхи по рисунку і живопису. Крім того, з зовнішнього боку
зробили більш ніж належить ремонт приміщення. По навчанню звичайно можна було зробити більше
– якби у нас було б обладнано електричне освітлення для вечірнього рисунка. Так-сяк ми його упорядкували – але це напівміра. У нас майже не існує кабінету пластанатомії – немає тренувань – речей
для натюрморту, костюмів та ін. Необхідних для живопису і рисунка речей.
Немає гарної моделі – бюджет не дозволяє. Під кабінет рисунка я віддав свій особистий кабінет – щоб розпочати цю справу. На архітект. відділ теж, прямо кажучи, нічого немає – відсутні найнеобхідніші посібники. Бібліотека злиденна. Літній триместр, який ми вирішили проводити на повітрі,
через неотримання грошей вчасно зривається – на 20–30 днів. Сума всього цього не дала зробити великих успіхів та і в майбутньому без цих можливостей інститут не може нормально розвиватися. Моя
мрія про майстерню для вивчання тварин – звичайно, при таких можливостях нездійсненна, а без неї
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інститут не повен. Друге. "Бойчуки", котрі все-таки були запрошені до викладання – окрім мене – заважали, висміюючи соц. реалізм, і займалися протягуванням своїх настанов (один з них професор Падалка заарештований і два колишні його учні), сам же Бойчук виїхав не так давно до Москви шукати щастя
– шкода як зараз це відкрилося – допомагав їм і зараз агітує за них Кратко.
В нинішній час інститут має безпорядковість і неорганізованість в частині керівництва худ.
педагогічним процесом – оскільки я з самого початку навчальних занять не займався інститутом з
причини тяжкої і тривалої хвороби сина і його смерті і не знаю чи буду займатися інститутом надалі,
бо ці два роки мені довелося стільки працювати, стільки потратити часу, нервів на цю справу, що я
мало надавав часу на творчу роботу, а доводилося підробляти, для того, щоб професорствувати і займа(тися) організацією інституту. За це я не отримав не тільки подяки, але й уваги – сиджу в тому ж
сараї напівзруйнованому – тому, що називається професорською квартирою, а я ж віддав 19 років
цьому інститутові, бився, болів за нього, організовував, а врешті-решт відійду на місяць-два і знову
руїна. Причина цьому – немає людей, котрі б цю справу розуміли і любили. Був директор Бенькович,
котрий став розбиратися і любив цю справу, зняли – настановили знову не спеца. Моє бажання – дізнатися твою оцінку робіт учнів нашого інституту зокрема моєї майстерні. Знай, що Шаронов не міг
виставити рисунків – їх забрали студенти собі раніше. Треба було тобі допомогти нашому інститутові.
Твій Ф. Кричевський. Привіт дружині.
(26.ХІ.36)" [30].
Період формування і становлення української художньої критики після Жовтневого перевороту
проходив у надзвичайно складних соціально-політичних умовах. У першій половині 1920-х рр. характерною рисою критики була її надзвичайна активність у висвітленні художнього життя в Україні, прагнення
розібратися у вирі пошуків нової стилістичної мови. Різні за своєю політичною і художньою платформою,
мистецькі угруповання і школи цього періоду намагалися осмислити ці соціальні явища, що відбувалися в
нашій країні, не тільки в тематичному визначенні, але й активністю художніх пошуків.
Та гостра боротьба, що точилася між художніми об’єднаннями за утвердження якогось одного
художнього напрямку, нездорові стосунки між окремими художниками – членами різних шкіл, відбивалися і обумовлювали тон художньої критики, яка під час надто категорично та емоційно без глибокого професійного аналізу оцінювала творчість тих чи інших творчих об’єднань. Чимала кількість
критиків виступала за пріоритет тільки академічної школи, інші признавали і віддавали перевагу авангардистам і формалістичним течіям.
Ці гострі протиріччя і однозначні тлумачення художньої критики позначалися на моральному
кліматі серед художників, підігрівали ті нездорові тенденції, які частково шкодили нормальному розвитку художнього процесу.
Окремі критики, що відстоювали право на життя якоїсь однієї школи, не помічали справжніх
художніх знахідок як у творах реалістів, так і в творчості формалістичних об’єднань. Значною вадою
критики того часу було й те, що в їх середовищі працювали мистецтвознавці, які могли гучно і хвацько писати, але фахово не були підготовлені для того, щоб об’єктивно і професійно оцінювати творчий процес, давати справжній глибокий аналіз новим художнім явищам в Україні.
Часто професійний аналіз підмінювався категоричністю суджень, звинуваченнями в націоналістичних і ворожих проявах як частини художників, так і окремих шкіл. Так було і зі школою "бойчукістів", багаточисельні представники якої, врешті-решт, були змушені виїхати за межі України.
Сам же М. Бойчук і окремі його послідовники були репресовані і страчені.
Вже після розстрілу М. Бойчука у серпні-вересні 1937 р. як українська, так і російська критика продовжувала піддавати анафемі репресованих і розстріляних українських художників. Особливо
старався критик, він же головний редактор журналу "Образотворче мистецтво" Г. Радіонов, щоб хоч
якось виправдати злочин тоталітарного режиму. У свої статті, яка по суті і тону нагадує протоколи
допитів в застінках НКВД, автор в принизливій формі, в грубих випадах оцінює творчість М. Бойчука
як ворожу, що принесла величезну шкоду всій художній культурі України. Він називає М. Бойчука та
інших діячів культури ворогами українського народу, українськими націоналістами, констатуючи, що
"..."бойчукизм" был взят на буксир националистической контрреволюцией и протаскивался ею
вплоть до его окончательного разгрома" [31].
Не проминула висловити свою думку і московська преса ще задовго до розстрілу української
художньої інтелігенції.
Оцінюючи твори, представлені на шостій Всеукраїнській художній виставці, і торкаючись ситуації, що склалась в Україні, московський критик А. Іванов писав: "Махровые националисты, петлюровцы,
фашистские контразведчики, засевшие на определенных участках теоретического и искусствоведческого
фронта, старались восстановить против Советской власти на Украине художников, работали на дело от188
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рыва Украины от Советского Союза, что открыто пропагандировалось в их "трудах"..." [32]. Ці наклепницькі ярлики автор статті понаклеював Вроні, Скрипнику, Хвильовому, Бойчуку та його учням.
Отже, життя та мистецький шлях М. Бойчука та представників його школи відбувались у контексті розвитку українського мистецтва радянської доби, що знаходилось під впливом ідеологічних
партійних доктрин. Значну роль у знищенні української художньої інтелігенції, зокрема у трагічній
кінцівці школи "бойчукістів" зіграли критики, що виконували "соціальне замовлення" партійної верхівки. Проведене дослідження виявило, що сьогодні перед українськими науковцями стоїть справді
важке і відповідальне завдання: практично усі періоди розвитку української художньої культури, всіх
його видів і жанрів потребують нового, об’єктивного та значно глибшого наукового осмислення.
Примітки:
1

І. Врона очолював КХІ в 1924–1930-х рр. Цікаво, що він протягом одного навчального року
(1919) навчався в Академії у майстерні М. Бойчука як вільний слухач. Був одним з ініціаторів створення і першим керівником АРМУ – з 1925 по 1928 рр. До АРМУ входило багато викладачів інституту (М. Бойчук, В. Кратко, В. Меллер, В. Таталін, А. Таран, Є. Сагайдачний та ін.).
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОБУТОВО-ІГРОВОГО КОМПЛЕКСУ
СЛОБОЖАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
У СУЧАСНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
У статті висвітлено трансформацію ігрової традиції слобожанського регіону в контексті
творчої діяльності сучасних ансамблів народного танцю.
Ключові слова: трансформація, побутово-ігровий комплекс, сучасне хореографічне мистецтво.
In the article transformation of playing tradition of Slobozhanshina is revealed in the context of
creative activity of modern folk dance ensembles.
Keywords: transformation, playing tradition, modern choreographic art.
Побутово-ігровий комплекс – невичерпне джерело художньо-естетичних, пізнавальних, громадських, загальнолюдських цінностей, він є феноменом традиційної культури українців. Рухливі хороводні
ігри стали основою формування і розвитку побутових форм української народної хореографії. Обрядові
та звичаєві ігри, ігри з відображенням історії та побуту українського народу становлять потужну сюжетно-тематичну базу для створення кращих зразків сучасного хореографічного мистецтва.
Позитивне емоційне забарвлення народних ігор сприяє збереженню унікальності народу, його
самобутніх національних рис. Вивчаючи народні традиції, сучасні хореографи все частіше звертаються до сюжетної бази ігор та забав свого регіону, що дозволить піднести на новий рівень процес
пошуку нових засобів, факторів і методів національного виховання.
Слобожанський ігровий комплекс, втілюючи основні характерні ознаки центрально-східної
побутової традиції, має свої самобутні риси, які обумовлені пограничним розташуванням регіону та
пізнім його заселенням переселенцями з різних куточків України.
Актуальність статті зумовлена сучасними процесами пошуку нових форм і виразних засобів
української народної хореографії.
Для сучасного урбанізованого українського суспільства актуальними є проблеми, пов’язані із
підвищенням значення елементів традиційної культури, зокрема ігрового комплексу, в системі національного виховання підростаючого покоління. Серед дослідників, що вивчають питання ролі народних
ігор в сучасному культурологічному процесі слід визначити: О. Білик, Т. Кривуліну, О. Курочкіна,
В. Старкова, І. Щербак. Традиційну ігрову культуру Слобожанщини як феномен духовної спадщини досліджують такі автори, як: Н. Аксьонова, В. Оліфіренко, В. Осадча, Н. Плотник, В. Старков.
Питання символіки та міфологічного зв’язку архаїчних танців-ігор, їх часткову трансформацію впродовж історичного становлення мистецтва хореографії в своїх працях вивчали А. Гуменюк та
К. Кіндер. Культуролог І. Чеховський, розглядаючи ритуальні ігрові хороводні танці висвітлює спорідненість танцю й гри як ритуалів посвяти в традиційній культурі українців.
Найбільш близько до вивчення проблеми, означеної в статті, підійшла дослідниця Н. Аксьонова, дисертаційне дослідження якої присвячене розкриттю міфоритуальних основ народних ігор
слобожан. Але ж і вона не торкається питання трансформації побутово-ігрового комплексу регіону в
контексті розвитку сучасного танцювального мистецтва.
Матеріалом статті стали дослідження збирачів фольклору Слобожанщини кінця ХІХ – поч.
ХХ ст.: П. Іванова, В. Іванова, М. Русова, М. Сумцова, а також матеріали фольклорних експедицій
селами Харківщини "Муравський шлях".
© Ліманська О. В., 2011
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Слід відзначити, що питання трансформації слобожанського побутово-ігрового комплексу в
сучасному хореографічному мистецтві не ставали предметом окремого вивчення вітчизняних мистецтвознавців, що спонукало автора статті до наукового пошуку з визначеного напряму.
Мета дослідження – висвітлити трансформацію побутово-ігрового комплексу слобожанської
традиції в сучасному хореографічному мистецтві.
Сучасне хореографічне мистецтво сьогодні потребує ретельного відбору творів, спрямованих
на виховання національної свідомості молодого покоління українців. Завданням хореографапостановника є ретельне вивчення та аналіз змісту фольклорного матеріалу, звичаїв народу для виявлення й втілення самобутніх рис національної традиції.
Традиційний побутово-ігровий комплекс українців був підпорядкований обрядовій структурі
народного календаря: 1) святочний (різдвяний) комплекс; 2) масниця; 3) ранньовесняний комплекс
(від Великого посту); 4) середньо весняний комплекс (від Великодня); 5) пізньовесняний (троїцькокупальський період); 6) літній період (жнива); 7) осінній період (від Семена); 8) зимовий комплекс
(від Андрія). Такий розподіл пропонує дослідниця І. Щербак. Кожний визначений комплекс має свій
склад основних ключових мотивів і вірувань [10, 97]. Таким чином, річне коло замикається і його повторюваність становить основу календарної святкової традиції.
Слобожанські ігри для дітей 7–13 років були цікавими і різноманітними, для старших, які поступово втрачали інтерес до ігор, – бідніші за змістом.
В традиційній культурі гра виконувала функцію соціалізації індивіда, комунікативну, відтворювальну функцію, залучаючи при цьому такі сакральні категорії як "ігровий простір" та "ігровий
час" [1; 10, 163].
Серед святочних (різдвяних) слобожанських ігор можна виділити такі як: "гра в "сніжки",
"мала куча" на льоду, катання на "калганах" і санчатах, ліплення "снігової баби", в "переборця" та ін.
В цей період серед колядницьких ватаг часто відбувалися змагання на більшу "коляду" (винагорода
за колядування), яке переростало у жартівливі сутички й розваги, що додавало святкуванням неповторного колориту.
Так, у грі "Мала куча" хлопці стають один на одного, утворюючи "кучу", поки той хто знизу
не виповзе, потім починають знову. Така гра була популярна взимку на льоду, також грали під час
"вулиць" [4, 752].
Молодіжні ігри зимового періоду носили ініціальний характер, що пов’язано із дохристиянськими уявленнями переходу в новий рік, до нового життя. Навіть забавка катати із снігу шари й робити з них "снігову бабу" є наслідком архаїчних часів, коли із снігу ліпили ідола, який виконував роль
жіночого божества [2, 116]. Поклоніння богині землі у вигляді магічних дій спрямовано на підвищення родючості і плодючості усього живого.
З огляду на дохристиянські традиції зимових святкувань можна припустити, що гра в сніжки є
символічним заклинанням молоді на посилення репродуктивної функції. Оскільки сніг являє собою
один із станів води, він розглядається як живильна волога, здатна передати людині свою магічну енергію очищення та запліднення.
За слобожанською традицією на різдвяні свята "водили козу": на хлопця (чоловіка) одягали
вивернутий кожух і висушені роги або робили ріжки з паперу; водили "козу" й співали: "де коза ходе,
там жито роде…" [9; 13, 10]. В архаїчних віруваннях цап постає як символ врожаю, тому вивернутий
кожух символізує добробут, багатство, плодючість. Коза як символ родючості мала вплив на статевошлюбні відносини людей [2]. Під час обрядодії хлопець в образі "кози" падає й катається по землі, що
сприяє плодючості родини та худоби.
На Масляну до нашого часу дожив звичай карати неодружених хлопців – прив’язувати їм до
руки або ноги колодку. Колодка – це частина стовбура дерева, фетиш богині, символ ненародженої
дитини. Раніше в’язання колодки було чисто жіночою справою. Парубкам в’язали колодки на знак
нагадування, вимоги виявити запліднюючу силу.
Такі обрядодії мали виховний аспект, бо в давнину родині приділялася велика увага, був своєрідний культ подружнього життя. Хоча дійство Колодія носило жартівливий характер, за ним стояла глибока
народна мораль – засудження легковажного відношення до влаштування нової родини. Тим, хто забував
піклуватися про продовження роду нагадували: "Не женився еси, то колодку носи!" [8, 86].
Як зазначає харківська дослідниця М. Семенова, в назві "Колодій" можна вбачати ритуального чоловіка Коляди. Колодієм також називали майстра, що робив колеса. Саме на Масляну на Слобожанщині був розповсюджений звичай зводити колесо догори на жердині або крокві: "Кроковоє
колесо вище тину стояло" [8; 9; 12]. Співаючи пісню, дівчата ходили по колу, тримаючи у руці стрічку, прив’язану до колеса на крокві.
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Ранньовесняний період припадає на Великий піст, тому в цю пору не грали, водили хороводи.
Після Великодня грали в "битка", "Верба б’є", "Ходить Іванко", "А ми просо сіяли", "Хрон", "Ящур".
Гра "Ходить Йванко" починається з того, що "…діти йдуть по колу, у центрі якого знаходиться
писанка. Після тексту кожен хлопець намагається вхопити писанку і подарувати її дівчині" [4; 9, 84].
У грі "Верба б’є" "…діти утворюють коло, дитина у центрі кола злегка б’є всіх освяченою гілочкою верби, при цьому приказує: "Верба б’є, не я б’ю!" [9, 83]. В діях граючих (хлебтання вербою)
закладена позитивна символіка, спрямована на можливість мати потомство у дітей чоловічої статі.
Гра виконує, в першу чергу, оберегову функцію.
Участь дітей у ігровому комплексі весняного періоду виступає як своєрідний магічний засіб
кодування нащадків на створення родини та народження потомства.
Народна гра "Ящур" містить у тексті згадку про смерть персонажа: "завтра з поранку заховаєм
в ямку…" [11, 105]. Таким чином відбувається переродження в момент символічної смерті. Головний
герой гри – Ящур – сидить у колі, забравши у кожного, хто грає, щось з одежі. Наприкінці гри всі хапають його, несуть на нове місце, кладуть на землю і починають гавкати, мнявкати, ревти і лоскотати, смикати та тягти, поки не набридне. Такі дії учасників гри спрямовані на виведення персонажа зі
священного світу, в якому він опиняється під час своєї символічної смерті.
Гра "Хрон" починається з того, що всі учасники беруться за руки і утворюють коло, яке починає крутитися праворуч або ліворуч (на вибір) [11, 105]. У тексті, що супроводжує рухи міститься
інформація про сіяння хрону, про крадіжку калачів головним персонажем Василем, про подолання
ним перешкод у вигляді тину.
Крадіжка і хуліганство під час гри символізують потойбічний священний світ. Долаючи перешкоди, головний персонаж перероджується у новому стані, стані дорослішання.
У період пізньої весни слобожани водили троїцькі та купальські хороводи, водили "Куста".
Яскравим дійством під час Зелених свят на Слобожанщині була гра-танок "водіння "Тополі" (або
"Куста"). У ній брали участь лише дівчата. Вони вибирали серед себе найбільш високу й вродливу
дівчину – "Тополю". Вона мала ходити з піднятими над головою руками, які для зручності
прив’язували до двох палиць, прикрашених стрічками, намистом та хустинами. Обличчя "Тополі"
прикривали віночками, а стан прикрашали різнокольоровими плахтами [1; 4; 12].
Основний атрибут – зелене гілля – символізує пробудження вегетативних сил природи. Гілочки дерев у троїцьких хороводах виступають символом вітальних та репродуктивних сил природи, які
мають перейти до дівчини, підкреслюючи її еротичну принадність.
Головний атрибут купальських хороводів – вінок, сплетений з різних трав. Вінок – символ дівочої долі, жіночий символ. Танці з вінками були дуже поширені на Слобідській Україні. Дівчата
обирали серед себе найвродливішу та йшли з піснями до лісу, де дівчині ("Купайло") зав’язували очі і
саджали в заготовлену яму з вінками із свіжих та зів’ялих квітів. Потім, узявшись за руки, дівчата
починали водити хоровод навколо ями, а Купайло роздавала їм вінки. Кому попадався вінок із свіжих
квітів, та буде щаслива у шлюбі, а кому вінок з квітів зів’ялих, та буде нещаслива й бідна. У такому
випадку хоровод переставав танцювати [4].
На Купала також робили ляльку з клаптиків, саджали її на вишневу гілку, називали Маринкою (Мареною або Мариною). Навколо неї дівчата водили хороводи й співали пісні, потім несли до
води й топили [13, 36].
У літній період жнив та обжинок грали слобожани у "Ой на горі жито", "Перепілоньку", "Дрібушечки" [9; 12] та ін.
Під час гри "Перепілонька" дівчата ставали у коло, одна з них (Перепілочка) була всередині.
Дівчата ходили і співали, Перепілочка намагалася вибігти із кола. Хто з дівчат розірве руки – та й починає
спочатку. Гра продовжувалась поки всі не перебудуть у середині кола. У тексті гри замальовується образ
молодої дівчини, яка готова до одруження й мріє про коханого. Дівчата проходили свого роду символічне випробування, щоб отримати магічне замовляння на щасливу подружню долю [3; 5; 12].
В осінній період грали в "гусаря", в "горобця", в "короля", в "думу", "Два мало, три багато" [4; 12].
Наведемо варіант гри "Два мало, три багато", записаний у Дворічанському районі Харківської
області. "….Пари утворюють коло, всі обернуті обличчям до центра кола. Стоять один перед одним.
Зайвий кружляє навколо. Згодом забігає попереду якоїсь пари. Той, хто стоїть позаду, стає зайвим"
[12, 129].
Зимовий період яскраво починався парубоцькими іграми на Андріївські свята. В народі кажуть: "На те й Андрія, щоб хлопці гуляли". У грі "Калита" брали участь здебільшого парубки, дівчата
ж підбадьорювали їх та смішили, щоб важче було дістати Калиту. Протягом всього дійства загальна
увага була спрямована на Калиту – головний атрибут обряду. Під час гри кожен з хлопців повинен
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був обійти охоронців Калити, прив’язаної до стелі, високо підстрибнути й вхопити собі шматочок.
А гурт підтримував:
"Калита, калита із-під неба вигляда,
Хто її дістане, той вродливим (всесильним, щасливим, красивим) стане. Гоп!" [7; 12, 90].
На думку дослідників народних ігор, більшість ігор, особливо, пісенно-хороводного типу в
традиційній культурі виконували роль перехідних обрядів повноліття, тому участь в них була
обов’язковою для всіх, хто досягнув відповідного віку [1; 3; 10; 11].
Мета більшості ігор для молоді – одержання учасниками "шлюбної" здатності, що символічно
відбувається в ігровому колі. В цьому виражається синкретизм пісенно-танкового, жестового і вербально-дієвого висловлення.
В рухових хороводних іграх слобожан ("Кривий танець", "А ми просо сіяли", "Перепілонька",
"Крокове колесо", "Верба б’є", "Подоляночка", "Кострубонько") танець постає як випробування, тобто, під час виконання танцювальних елементів кожний з учасників повинен був показати здатність до
запам’ятовування та відтворення певних дій, запропонованих відповідними текстами.
Для розуміння трансформації побутово-ігрового комплексу в сучасному хореографічному мистецтві варто звернутися до яскравих прикладів з досвіду провідних колективів Харкова, які популяризують танцювальні традиції слобожанського регіону.
В репертуарі театру танцю "Заповіт" Харківської державної академії культури, що працює під
керівництвом академіка Б. М. Колногузенка, є танцювальна сцена "Парубоцькі жарти", в якій демонструється дозвілля парубків – слобожан. Ця композиція вперше була представлена на міжнародному
фестивалі-конкурсі фольклорного танцю у місті Холайн (Бельгія) [6, 18].
В танці використано народні ігри, характерні для слобожанського регіону: "Мала куча", "Довга лоза", "Скарач" ("Скарань"). Сьогодні глядач сприймає ігрові елементи у виконанні хлопців як гумор, веселе проведення дозвілля, а раніше ці дії виконували функцію "перехідних" обрядів в доросле
життя. Можна сказати, що ігри парубків перетворилися на художні елементи, які допомагають розкрити хореографічний образ завзятості, хоробрості, мужності майбутніх козаків.
Гра "Довга лоза" починається з того, що всі учасники "…стають один за одним обличчям у
потилицю, на відстані витягнутої вперед руки, вклоняють спину й голову і стоять. Той, хто стоїть позаду, розгонюється, переплигує через кожного і стає попереду як і всі" [4, 281]. Складнішим варіантом цієї гри було пробігти по спинах учасників і стати попереду.
В танцювальній композиції "Незвичайні заручини" перша частина представлена жіночим хороводом "Біля Мариноньки ходили дівоньки". Дівчата танцюють з віночками й поступово вішають їх
на гільце, що в давнину символізувало готовність дівчат перейти до стану жіноцтва, тобто, це був
один з обрядів переходу. В танці ж дії дівчат спрямовані на підсилення художнього враження на глядача, глибокого занурення в таїну визначення дівочої долі.
Зразковий ансамбль танцю "Джерельце" Палацу культури Червонозаводського району Харкова в своїй програмі має танці, що демонструють святкові традиції слобожан: "Калита", "Кривий танець", "Великодня танкова", "Богодухівська метелиця" [6, 24].
Танцювальна композиція "Калита" яскраво ілюструє гру "Кусання калити", яка була дуже популярна під час Андріївського свята у слобожан.
Атмосфера танцю пронизана ідеєю залицяння парубків до дівчат і парування молоді. На цій основі формуються хореографічні образи, з одного боку, завзятого парубка, який демонструє свою спритність, мужність, зрілість до шлюбних стосунків, а з іншого – сором’язливої, з почуттям гумору, жвавої
дівчини – господині. Ці два образи взаємодіють між собою в танці, створюючи самобутню й неповторну красу людських відносин. В такий спосіб відбувається формування уявлень про звичаї, ідеали, моральні устої українського народу. Повніше розкрити образи допомагає хореографічний текст [7].
У хореографічній композиції, присвяченій зимовим святкуванням слобожан, розігруються обрядові дійства: колядування, "ходіння із зіркою", обрядова гра "Коза". Втративши у танці своє символічне значення, ці обрядодії носять скоріше розважальний характер, позитивно впливаючи при цьому
на емоційно-художній стан глядачів.
У танцювальному номері "Кривий танець" має своє втілення гра-танок "Кривий танець", який
виконувався навесні й символізував пробудження природних сил. Основою хореографічної лексики
кривого танцю є бігунці, плетінки, припадання, простий біг, біг з підстрибом, які мали призначення
покрити великі відстані місцевості й відобразити зигзагоподібні просторові побудови танцю.
У "Великодній танковій" діти грають "у битка" – гру з великодніми писанками: один б’є своїм
яйцем іншого, якщо розіб’ється – віддає яйце. Ця гра була зафіксована в Куп’янському повіті Харків193
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ської губернії [4]. Релікти гри з писанкою "Ходить Йванко" також присутні в танці, що тісно пов’язує
його з традицією святкування Великодня на Слобожанщині. Але ж обрядові дії в сучасній інтерпретації не мають закодованого символічного сенсу, а використовуються здебільшого як засоби підсилення емоційного забарвлення хореографічного твору.
У репертуарі Зразкового ансамблю танцю "Щасливе дитинство" Палацу культури дитячої та
юнацької творчості (керівник – Раїса Галенко) втілено народну дитячу гру "Тинок", що є яскравим
прикладом танцювально-пластичного рішення ігрової традиції слобожан. Хлопці і дівчата під час виконання танцю стрибають на двох або одній нозі, переплигують через сплетені пояси, які символізують "тинок". Це свого роду змагання, елемент випробування, характерний для ігрової традиції.
Так, наприклад, стрибання на одній нозі в традиційній грі пов’язане з набуттям гравцями потойбічних рис і є характерною ознакою лімінальності ігрової культури [1]. Дитина, проходячи через
різноманітні випробування (стрибки, перескоки), набуває нових якостей в реальному житті.
Вдале поєднання народної ігрової традиції з природною властивістю підлітків до змагання,
вдосконалення своїх фізичних здібностей, потягу до протилежного полу роблять танцювальний номер "Тинок" зразком розумного підходу до створення репертуару колективу народного танцю.
У танці "Вербиченька" народного ансамблю танцю "Зорицвіт" Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зображено популярну гру слобожан "Піжмурки". Гра додає
неповторного колориту танцювальній композиції та є невід’ємною складовою розвитку дії [1; 10].
У цій народній грі в обраного за символічним жеребом персонажа (соліста) наступає ритуальна сліпота, яка в традиційній культурі є дієвим способом залучення до сакральних знань, що в подальшому допомагає отримати новий соціальний статус. В деяких випадках гравця під час гри
"Піжмурки" клали на землю, після чого він закривав очі, тобто "жмурився" [1].
Наприкінці гри обов’язковим є поцілунок з персонажем протилежної статі, якого спіймали під
час гри, що символізує перехід гри до іншого гравця. В традиційній культурі подібне завершення гри
означає подолання певних перешкод або кризових ситуацій.
Для розкриття жартівливого характеру хореографічної картинки "Їхали з весілля" використано
гру "Два мало, три багато", яка у давнину носила ініціальний характер і виконувалась з метою набуття
важливих для молодого парубка навичок. Сьогодні ж гра сприймається глядачем як веселе змагання
виконавців танцю й слугує засобом підсилення емоційного піднесення, додає регіонального колориту.
У традиційній культурі для того, хто перемагав у грі, навіть, долаючи штучну кризу ("не насправді"), наступає перехід до більш високого соціокультурного статусу. Ігрова ситуація дає змогу
шляхом певного ініціального випробування досягти нових якостей і характеристик особистості [10].
Таким чином, слобожанська побутово-ігрова традиція тісно вплетена в загальних хід календарної та сімейної обрядовості слугує дієвим засобом закріплення соціальнокультурної поведінки підростаючого покоління, ідентифікації індивіда як носія культури, національного виховання учасників
колективу народного танцю. Народна гра, хоча й трансформована до умов сцени, дозволяє суттєво
розширити сюжетно-тематичну основу хореографічного номеру, що сприяє підвищенню рівня ідейності та наповненості емоційного впливу на глядача.
Втративши своє сакральне значення, традиційна гра поступово перетворилась на розважальний елемент, залишивши глибокий символічний зміст, вивчення й знання якого стає пріоритетним
завданням хореографа-постановника, керівника хореографічного колективу. Найбільш яскравими
зразками побутово-ігрового комплексу слобожан є, в першу чергу, ті ігри, що пов’язані з календарним циклом. Самобутні риси календарних танців-ігор стають благодатним ґрунтом для створення
образно-пластичної канви сучасного хореографічного твору.
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також його педагогічній, науково-методичній та виконавській діяльності як першого представника
Київської піаністичної школи у Дніпропетровському регіоні.
Ключові слова: музична освіта, піаністична школа, фортепіанна педагогіка, методичні принципи, виконавство, репертуар.
The article is dedicated to the director of M. Glinka’s Dnipropetrovsk musical college (1940–1973)
– M. Oberman, the creator of the system of musical education in Dnipropetrovsk region, and also to his
pedagogical, scientifically-methodical and performing work as the first representative of Kyiv piano school
in Dnipropetrovsk region.
Keywords: musical education, piano school, piano pedagogics, methodical principles, performance,
repertoire.
Вивчення національної музичної виконавської культури та педагогіки є актуальним завданням сучасного вітчизняного мистецтвознавства. В проблематиці дослідження українського піаністичного мистецтва важливе місце займає комплекс питань про регіональні фортепіанні школи. Раніше
дана проблематика залишалася поза увагою дослідників мистецтва, або вивчалася тенденційно, в межах прийнятої ідеологічної доктрини історичного розвитку. Таким чином, музична культура деяких
регіонів України майже зовсім на отримала наукового осмислення. Цими обставинами пояснюється
інтерес до Катеринославської-Дніпропетровської піаністичної школи, до творчої діяльності її видатних представників, одним з яких був М. Л. Оберман.
Метою цієї роботи є дослідження витоків Дніпропетровської піаністичної школи в цілому, професійної майстерності її видатних представників та їх ролі в українській та світовій піаністичній культурі.
Робота передбачає аналіз чинників та обставин створення системи професійної музичної освіти на Дніпропетровщині як основи формування Дніпропетровської піаністичної школи, зокрема аналіз та комплексну характеристику виконавської, педагогічної, науково-методичної та суспільнопросвітницької діяльності М. Л. Обермана – одного з провідних представників Дніпропетровської
піаністичної школи ХХ століття.
© Медведнікова Т. О., 2011
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що воно містить новий, систематизований
фактологічний матеріал, який суттєво доповнює історію розвитку фортепіанної культури України і
може використовуватися в навчальних цілях в курсах історії виконавського мистецтва та фортепіанної педагогіки.
Творчий портрет заслуженого працівника культури України, директора Дніпропетровського
музичного училища ім. М. І. Глінки М. Л. Обермана є різнобічним. В різних спрямуваннях його діяльності акумулюються високі соціоестетичні показники. Творче ім’я Обермана глибоко пов’язане із
Дніпропетровським регіоном, Дніпропетровським музичним училищем. Результати його педагогічної, виконавської, адміністративної, громадської діяльності збагатили загальний історико-культурний
рух Дніпропетровщини. Професійна діяльність Обермана широко розгорнулася у Дніпропетровському регіоні протягом 1940–1974 років і за своєю масштабністю стала свідченням сформованості регіонального музичного професіоналізму високого рівня.
М. Оберман з семи років навчався в музичній школі при Київській консерваторії. Продовжив навчання у професора К. М. Михайлова, який на той час був директором консерваторії і став одним із його
відомих учнів. Розвиткові музичної культури Обермана сприяла можливість чути виступи славетних вітчизняних та зарубіжних музикантів. На початку XX століття у Києві виступали Рахманінов, Скрябін, Беклемішев, Нейгауз, Блуменфельд, Горовиць та інші музиканти європейського та світового рівня.
Просвітницький характер концертної діяльності цих майстрів, високий рівень професійної майстерності
відіграли вирішальну роль у формуванні смаків, вихованні естетичних та творчих поглядів молоді того часу.
У 1931 році Оберман закінчив музично-драматичний інститут ім. М. В. Лисенка та отримав
кваліфікацію піаніста-виконавця. У 1940 році наказом міністерства культури УРСР був направлений
директором Дніпропетровського музичного училища, де виконував ці обов’язки до 1973 року.
Оберман став першим фаховим піаністом, який представив Київську піаністичну школу на
Дніпропетровщині. Таким чином, безпосередній вплив Київської піаністичної школи на подальший
розвиток Дніпропетровської школи піанізму починається у 40-і роки ХХ сторіччя. З 1940 року випускники Київської консерваторії систематично поповнюють педагогічні кадри училища та дитячих музичних
шкіл Дніпропетровщини, представляючи школи багатьох провідних педагогів фортепіанної кафедри.
Професійні вимоги Обермана стали чинником активізації музичного життя Дніпропетровська.
Блискуча музична освіта, опанування фортепіанного мистецтва під керівництвом видатних музикантів і педагогів зіграли вирішальну роль в становленні його професіоналізму.
Суттєвою рисою навчального процесу в Київській консерваторії було те, що вона давала універсальну фортепіанну підготовку (концертного виконавця, педагога по класу фортепіано, соліста
камерного ансамблю, концертмейстера), яка здійснювалась поетапно різними педагогами з чітко
окресленим профілем. Вплив різних мистецьких шкіл, індивідуальностей, який доповнювався загальним культурним оточенням, мистецьким життям Києва 20–40-х років ХХ століття, став важливим
фактором формування загальної і музичної культури Обермана, визначив багатогранність його піаністичного обдарування, виконавські смаки та педагогічні погляди.
Як один із талановитих учнів К. Михайлова він став продовжувачем його основних професійних
поглядів у Дніпропетровську, які передавалися по лінії: Т. Лешетицькій, В. Пухальський, К. Михайлов,
М. Оберман. Педагогічні принципи Михайлова знайшли певне відображення в методичній літературі,
працях Ж. Хурсіної, Г. Курковського [8; 9; 13], погляди музиканта на проблеми розвитку музичного мистецтва висвітлені в статтях "Новое о пианизме", "Концерт пам’яті В. С. Косенка" [10], в спогадах К. Михайлова "Из истории Киевской консерватории", які вперше були надруковані у 2004 році [1].
Як і Михайлов, Оберман проявляв великий інтерес до питань розбудови системи музичної
освіти на Дніпропетровщині. У 1940 році у Дніпропетровському музичному училищі існувало 5 відділів: фортепіанний, музично-педагогічний, вокальний, духових інструментів, струнних інструментів.
У післявоєнний час училище розширює напрямки професійної підготовки фахівців. Відкриваються
нові відділи: музично-теоретичний, диригентсько-хоровий та відділ народних інструментів. Таким
чином, навчальний план охоплює всі напрямки професійної підготовки музикантів з середньою освітою і повністю задовольняє потреби Дніпропетровського регіону у кадрах.
У 1940 році у Дніпропетровську існувала одна музична школа при музичному училищі. Попит
на музичну освіту дітей був настільки великим, що виникла потреба для створення розвинутої системи дитячих музичних закладів на Дніпропетровщині. За період роботи Обермана було відкрито 80
шкіл в містах і районах області та 18 з них у місті Дніпропетровську.
Результатом активної діяльності ДМШ області по залученню дітей до музично-естетичного
виховання стало суттєве збільшення контингенту учнів ДМШ, збільшення конкурсів до музичного
училища при достатньо великих планах прийому. Одне училище вже не задовольняло потреби регіо196
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ну. Завдяки активній позиції М. Л. Обермана, спрямованої на подальший розвиток системи музичної
освіти регіону, і підтримці Міністерства культури УРСР у 1961 році відкривається музичне училище
у місті Кривий Ріг, у 1967 – Дніпродзержинськ. Педагогічний колектив та керівництво Дніпропетровського музичного училища вирішувало організаційне, кадрове, методичне забезпечення нових ДМШ
та училищ області. Їх першими директорами стали вихованці Дніпропетровського музичного училища у Кривому Розі – Ромасенко, у Дніпродзержинську – Іванова.
Досягнення колективу училища у розбудові системи музичної освіти ще у 1947 році відмічає
місцева преса: "Нині училище є центром музичної освіти області. Його працівники протягом багатьох
років активно допомагають створенню мережі музичних шкіл в районних центрах, в селах, в окремих
колгоспах області. На Дніпропетровщині нараховується 24 музичні школи, 6 з них – колгоспних (в
Петриківському, Котовському, Царичанському, Лихівському, Апостолівському та Васильківському
районах). По кількості музичних шкіл область зараз займає перше місце серед областей Української
республіки. У всіх 24 школах працюють випускники Дніпропетровського музичного училища" [5].
Вже в 1955 році в огляді дитячих колективів музичних шкіл області взяло участь 700 дітей.
Котовська школа була представлена на огляді духовим оркестром і оркестром народних інструментів.
Від Дніпродзержинська було 120 учасників, великий хор і ансамбль бандуристів, від Кривого Рогу –
дитячий симфонічний оркестр [6; 7].
Таким чином можна вважати М. Обермана та колектив училища засновниками системи музичної
освіти на Дніпропетровщині. У 2006 році з відкриттям Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки
система отримала своє логічне завершення.
Вагомі здобутки Дніпропетровської піаністичної школи як частини української музичної
культури пов’язані с тим, що в особистості Обермана органічно поєднувалися якості яскравого піаніста, педагога, методиста. Високий професіоналізм відзначав діяльність Обермана як піаніста. Основні
принципи його виконавського стилю сформувалися під впливом трьох викладачів Обермана з фортепіано: В. Стешенко-Куфтіної, К. Михайлова, В. Косенка.
Першим вчителем Обермана була одна з талановитих учениць Блуменфельда СтешенкоКуфтіна, яка на початковому етапі навчання заклала професійні основи, інтерес до занять, різних видів
музикування. Заняття в консерваторії під керівництвом Михайлова розширили музичний кругозір, відточили естетичні смаки, сформували світогляд зрілого музиканта. Під керівництвом Михайлова Оберман
підготувався до Другого Всеукраїнського конкурсу піаністів (1931, Харків) і став його лауреатом.
Значний вплив на формування піанізму Обермана мав В. Косенко – викладач по класу камерного ансамблю. Їх поєднувало творче взаєморозуміння і творчий зв’язок до кінця життя композитора.
Яскравий піаніст романтичного напрямку, Косенко значно розвинув захоплення Обермана романтичним мистецтвом і спрямував його піанізм в цьому руслі. Косенко був учнем відомого польського піаніста, педагога та композитора, одного з кращих польських виконавців творів Шопена
Михаловського, який виховав багато відомих музикантів: Ландовську, Густава Нейгауза, Пахульського, Ружицького. Він прищепив Косенку любов до музики Шопена, вплив якого на становлення піанізму і фортепіанної творчості Косенка був помітним. Пізніше Косенко закінчив Петербурзьку
консерваторію по класу Михельсон-Міклашевської. Ці творчі зв’язки, педагогічні традиції і принципи поєднали вплив як української (Київської), російської (Петербурзької) так і західноєвропейської
фортепіанних шкіл на формування піанізму Обермана.
Виконавський стиль Обермана позначений високою мистецькою культурою, тонким відчуттям стилю композитора, глибокою продуманістю загальної концепції виконання. В довоєнний період
Оберман виступав в містах Радянського Союзу, по Українському республіканському радіо. З 1940 року, у
Дніпропетровський період творчості, він поєднує посаду директора Дніпропетровського музичного
училища та соліста Дніпропетровської обласної філармонії, виступає як соліст та ансамбліст. Монументальність, віртуозне володіння різноманітними видами фортепіанної техніки, прагнення наблизити звучання інструменту до інтонацій живого людського голосу, емоційна насиченість – риси, які
були притаманні його піанізму цього періоду. Репертуар Обермана того часу складався з великих
творів Баха, Бетховена, Шопена, Шумана, Ліста, Чайковського В той же час він вводив у деякі концерти мініатюрні по формі камерні твори, виконання яких вимагало від піаніста глибокого психологічного проникнення в світ складних людських почуттів.
Зацікавленість у розвитку української музичної культури була постійною творчою потребою Обермана. В його репертуарі були майже всі фортепіанні твори Косенка, Лисенка, Ревуцького та ін. У грудні 1949
року Оберман виступає у Москві в музично-педагогічному інституті ім. Гнесіних на кафедрі фортепіанного
факультету з виконанням творів українських композиторів, про що свідчить виписка з протоколу засідання
кафедри щодо винесення подяки Оберману за цікавий виступ, який є цінним у методичному відношенні (за
підписом завідуючої кафедрою О. Ф. Гнесіної та декана фортепіанного факультету А. Д. Готліба) [3].
197

Мистецтвознавство

Медведнікова Т. О.

У 1946 році на першому республіканському звіті Дніпропетровської філармонії у Києві виступ соліста філармонії Обермана вирізнився тонким смаком, високою виконавською майстерністю,
цікавим різноманітним репертуаром, який включив твори Ліста, Метнера, Чайковського, Рахманінова.
Творчою подією були щорічні сольні концерти музиканта, програми яких включали твори Баха, Бетховена, Косенка, Ліста, Прокоф’єва. Концерти Обермана не обмежувалися тільки Дніпропетровськом, а відбувалися в багатьох містах області та за її межами. У Кривому Розі та Херсоні
програма доповнилась творами Скарлятті та Шуберта а також одним з наймасштабніших творів світової фортепіанної музики – "Симфонічними етюдами" Шумана [14, 11].
Виконавська діяльність Обермана була просвітницькі спрямована, тому деякі його виступи
мали форму концерту-лекції. Для знайомства учнів із світовою фортепіанною музикою майже кожного місяця Оберман давав сольні концерти у ДМШ міста.
Другим джерелом професіоналізму Обермана можна вважати його багатолітню працю в різних ансамблях, завдяки якій здобувались нові практичні навички, реалізовувались художні смаки,
проявлявся світогляд і внутрішня культура. Значною подією концертного життя училища стала організація фортепіанного дуету з викладачем училища, його колишньою ученицею – Євсевською. Програми фортепіанного дуету відрізнялися виключним різноманіттям стилів та жанрів. До них входили
твори Моцарта, Бетховена, Ліста, Чайковського, Рахманінова, багатьох композиторів ХХ століття –
Шостаковича, Хачатуряна, Чемберджи, Бабаджаняна. Крім сталого дуету з Євсевською, Оберман виступав з іншими викладачами фортепіанного відділу, часто з репертуаром, який рідко звучав у Дніпропетровську: Франк "Симфонічні варіації", Барбер – Концерт для фортепіано з оркестром. Крім
того, Оберман виступав у якості концертмейстера з хором училища та ансамблем бандуристів, для
чого сам ініціював репертуар, а також у фортепіанних ансамблях зі своїми учнями.
Вагомим є науковий доробок Обермана. У 1964 році у збірці "Воспитание пианиста в детской
музыкальной школе" він публікує наукову статтю "Вопросы развития фортепианной техники у учащихся
музыкальных школ", в якій найбільш повно розкриває свої погляди на проблему удосконалення методів
початкового навчання та раннього прищеплення учням піаністичних навичок. Піаніст підкреслює, що ігрові
рухи, які закладаються на початковому етапі навчання повинні готувати учня до виконання складних
творів у майбутньому. Основна частина статті присвячена аналізу роботи над вправами та етюдами.
Творча діяльність музиканта завжди поєднувалася з плідною педагогічною роботою. Значний
інтерес має його педагогіка, цінність якої складається з наслідування та творчого використання всього
найкращого у цій галузі. М. Оберман активно сприйняв педагогічні принципи своїх вчителів: вміння
звільняти піаністичний апарат, користуватися природними ігровими рухами. Розкриття єдиного образного змісту твору він пов’язував з використанням всього комплексу засобів музичної виразності. Ядром
музичного твору вважав інтонацію. Великого значення надавав техніці звуковидобування, засобу дотику до клавіатури, домагався красивого та повного звуку, колористичного та тембрового розмаїття.
У цілісній системі формування творчої індивідуальності майбутнього піаніста велике значення надавалося репертуару, який відзначався широким жанровим та стильовим діапазоном і охоплював як великі, так і малі форми. Учні Обермана вивчали велику кількість творів, не завжди доводячи
їх до рівня концертного виконання. Але, як і Михайлов, він вважав широке знайомство з фортепіанною літературою обов’язковою вимогою музичного розвитку учня.
Вагому роль в фортепіанній педагогіці Обермана відіграє робота над поліфонією. Глибоко вивчаючи зі студентами основні закономірності розвитку поліфонічної форми, педагог досягав виразного відтворення рельєфу тематичного плану, збалансованості голосів, виявлення необхідного
тембрового забарвлення елементів музичного твору.
Виключного значення надавав проблемам формоутворення. Оберман підкреслював, що виконавська інтерпретація творів великої форми передбачає перш за все цілісне втілення концепції твору.
З другого боку, виконання творів малої форми передбачає не тільки виявлення їх загального образного змісту, а й більш деталізоване відтворення окремих елементів музичної мови.
Корисним вважав знайомство з різними методиками викладання гри на фортепіано, різними
виконавськими школами. Тому паралельно з навчанням у Обермана всі його студенти один урок на
тиждень мали у інших досвідчених викладачів фортепіанного відділу: Гейман (учениця Вєнгєрової),
Левіна (учень Савшинського), Гордон (учениця Шацкеса).
М. Обермана турбував рівень фахової підготовки не тільки учнів фортепіанного відділу, а й
володіння фортепіано учнями інших спеціальностей. З моменту відкриття музично-теоретичного відділу (1948) обов’язковою нормою навчання для всіх студентів було сумісництво з фортепіанним відділом, що суттєво розширювало горизонти професійних можливостей майбутніх музикознавців,
створювало можливість володіння фортепіанним репертуаром, давало змогу вільного читання оперних клавірів, хорових та симфонічних партитур.
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За 33 роки роботи в училищі Оберман підготував близько 70 фортепіанних педагогів, які стали продовжувачами основних принципів його педагогіки на Дніпропетровщині та за її межами, в
Україні і Росії. Серед них суттєва частина викладачів Дніпропетровського музичного училища: Буц,
Володченко, Євсевська, Кириловська, Короткова, Лобода, Міхалькова, Новосьолова. Остання зараз
очолює кафедру спеціального фортепіано Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, що свідчить про створення Оберманом власної педагогічної школи.
Вагомий внесок Обермана в розвиток методичної озброєності музичних навчальних закладів
Дніпропетровщини відзначався широким діапазоном форм і методів роботи: створення Обласної методичної Ради, яку Оберман очолював протягом багатьох років, що зробило методичну роботу централізованою, спланованою, офіційно закріпило за музичним училищем статус методичного центру області;
проведення щорічних обласних методичних семінарів для викладачів дитячих музичних шкіл та училищ
області за участю провідних професорів консерваторій та ЦМШ колишнього Радянського Союзу [4]. Серед таких: Вольф (ЦМШ, Ленінград), Сумбатян (ЦМШ, Москва), Флієр, Зак, Мільштейн, Шацкес, Гілельс
(Московська консерваторія) Алексєєв, Гутман, Фіхтенгольц (Московський музично-педагогічний інститут імені Гнесіних), Мілич, Вериківський, А. Лисенко (Київська консерваторія); організація системи надання методичної допомоги викладачам дитячих музичних шкіл міст та районів області, для чого
викладачі училища були конкретно закріплені за ДМШ; організація при училищі курсів підвищення кваліфікації для викладачів фортепіанних відділів районних та сільських дитячих музичних шкіл, які відбувалися щомісячно протягом 10 років; проведення виконавських оглядів-конкурсів учнів та викладачів
ДМШ. Програми цих конкурсів передбачали володіння викладачами ДМШ усіма напрямками фортепіанного репертуару: поліфонія, крупна форма, віртуозні п’єси, етюди, твори українських композиторів. Аналіз представлених програм свідчить про високий рівень виконавської майстерності викладачів, широкий
спектр стилів та жанрів: поліфонія – токати, сюїти, прелюдії та фуги ДТК Баха та прелюдії та фуги Шостаковича. Велика форма презентована переважно сонатами, як виключення звучать варіації та концерти.
Серед сонат переважають твори Бетховена та Гайдна. Значно менше виконуються твори Моцарта. При
виконанні класичних сонат, переважно виконується тільки перша частина циклу.
Найбільш широко представлений романтичний репертуар: це твори Шопена (етюди, балади,
скерцо, полонези) Ліста (Угорські рапсодії, п’єси, етюди), Шумана, Брамса, Рахманінова, Метнера,
Скрябіна. Широко представлені твори українських композиторів – Косенка, Шамо, Ревуцького, Сільванського, Степаненка, Скорика.
Важливу роль у формуванні естетичних уподобань, професійних смаків, своєрідною школою
виконавської майстерності була традиція, започаткована Оберманом – творчі зустрічі з видатними діячами Радянської музичної культури, які приїжджали на гастролі в Дніпропетровську філармонію: Нейгаузом, Флієром, Гілельсом, Мільштейном, Заком, Гінзбург, Серебряковим, Горностаєвою, Ніколаєвою.
Протягом багатьох років Оберман викладав в училищі методику, виступав на республіканських науково-методичних конференціях, проводив відкриті уроки на обласних методичних семінарах,
а також в ДМШ області, куди виїжджав для безпосередньої участі в покращенні навчального процесу.
Як талановитий керівник Оберман стає ініціатором багатьох кроків, які б довели високий рівень
роботи колективу училища. Він отримує згоду Міністерства культури УРСР на проведення звітного концерту учнів Дніпропетровської ЦМШ та музичного училища в Київській консерваторії. 18 травня 1941
року концерт відбувся у Великій залі консерваторії. Наказом Головного управління по справам мистецтв
при Раді Народних комісарів УРСР № 436 від 19 травня 1941 року було відмічено високий рівень художньої та технічної підготовки учасників концерту, що є свідоцтвом правильної системи та методів творчого
виховання молодих кадрів у Дніпропетровському музичному училищі та ЦМШ. Окремо було відмічено
як позитивне явище участь у концерті виконавців на дефіцитних інструментах (альт, контрабас, валторна). Концерт мав схвальні відгуки у столичній пресі. Так, композитор М. Скорульський підкреслив що
"интересную инициативу проявили музыкальное училище и ДМШ г. Днепропетровска, показав 18 мая в
большом зале Киевской консерватории результаты своей работы. Музыкальная общественность столицы
Украины мало, вернее, почти совсем незнакома с тем, как работают периферийные музыкальные учебные
заведения. И этот первый опыт ознакомления с периферийными школами нужно приветствовать. Прошедший концерт стоял на высоком художественном уровне. Наиболее полно показан класс фортепиано.
Желательно прослушать в Киеве выступлении учеников других музыкальных училищ" [12].
Певний вплив на формування естетичних смаків мешканців Дніпропетровщини мала публіцистична та просвітницька діяльність Обермана: професійні, критичні рецензії на постанови Дніпропетровського оперного театру довоєнного періоду; освітлення проблем організації музичної освіти у
Дніпропетровській області та Тобольську (під час Великої Вітчизняної війни); публікації, присвячені
творчості видатних українських та російських композиторів. Просвітницька діяльність Обермана бу199
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ла пов’язана з діяльністю Дніпропетровської обласної організації товариства "Знання", де разом з музикознавцями училища він брав участь в циклах лекцій, як виконавець фортепіанної музики.
Багатолітню різнобічну громадську і творчу діяльність М. Обермана відзначено державними
винагородами: медаллю "За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1945–1945 годов", орденом "Знак Почета", Значком відмінника Міністерства культури СРСР, почесним званням
"Заслужений працівник культури УРСР".
Таким чином, в цілому діяльність М. Л. Обермана можна визначити як високопрофесійну, а
його професіоналізм класифікувати як універсальний – за здатністю піаніста працювати одночасно у
музично-просвітницькому, науково-методичному, виконавському, педагогічному напрямках сучасного музичного мистецтва. Творчі здобутки Обермана в галузі педагогіки, які сформувалися на тлі традицій київської піаністичної школи мали суттєвий вплив на розвиток піаністичної культури
Дніпропетровщини другої половини ХХ століття. Одна з її типових рис – розкриття всебічних творчих можливостей учнів. Тому серед останніх є не тільки піаністи-солісти, концертмейстери, викладачі, а й композитори, диригенти, відомі науковці та діячі музичної культури.
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МОДЕРНІЗМ, ПОСТМОДЕРНІЗМ, ІНТЕНЦІОНАЛІЗМ
ТА ВІБРАЦІЙНІ ХВИЛІ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
У статті модернізм і постмодернізм аналізуються в контексті процесуального та полівібраційного буття культури. Обґрунтовується необхідність введення у наукову практику поняття
"інтенціоналізм", спроможного максимальною мірою узагальнювати різноманітні тенденції розвитку культури в заключний період її становлення. Така позиція сприяє глибшій характеристиці зазначених понять, дає можливість визначати об’єктивні закономірності буття культури в
інтенціональний період, робити прогностичні оцінки щодо майбутнього її розвитку.
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The article analyzes modernism and postmodernism in the context of procedural and polyvibrational
being of the culture. The need to introduce the concept of "intentionalism" into scientific practice, which is
capable to summarize various trends of culture in the final period of its formation, is justified. Such position
contributes to deeper characterization of the mentioned concepts makes it possible to determine the objective
laws of culture being in intentional period, to make certain prognostic assessment about the future of its development.
Keywords: modernism, postmodernism, intentionality, intentionalism, culture, intentional period of
culture, the principle of cultural introspection, the principle of intentionalism.
Особливості розвитку сучасної світової культури здебільшого визначаються в контексті засад
модернізму і постмодернізму. Зауважимо й те, що суперечки про майбутнє світової спільноти також
зосереджуються навколо зазначених світоглядних позицій. Разом з цим набуває сили інша точка зору,
яка заперечує унікальність і універсальність модернізму-постмодернізму та наголошує на тому, що
подібні тенденції притаманні заключним фазам становлення культури [5; 7; 9; 14; 15; 17]. Відповідно,
постає необхідність аналізу окресленої культурної ситуації та пошук позиції, яка на об’єктивному
рівні спроможна пояснити зміст буття сучасної культури і обґрунтувати наближену до реальності
прогностичну точку зору щодо її майбутнього розвитку. Ці питання певною мірою проаналізовані у
наших працях [5–10], зокрема в статті "Модернізм і постмодернізм в контексті інтенціональної рефлексії" [9], в якій обстоюється друга точка зору і проводиться ідея щодо доцільності їх дослідження в
контексті інтенціонального періоду становлення культури та інтенціоналізму загалом. Характеристика
модернізму-постмодернізму набуде більшої об’єктивності і глибини, якщо це явище розглядати не
тільки з позицій інтенціоналізму, але і в контексті різного роду вібрацій, присутніх у просторі культури.
Мета статті полягає в аналізі смислових засад модернізму-постмодернізму в контексті інтенціоналізму та культурних явищ, які можна простежити у просторі культури і трактувати як певні вібраційні хвилі.
Перш ніж приступити до визначеного завдання, необхідно зробити декілька зауважень. Очевидно: в незалежності від трактування і ставлення модернізм і постмодернізм певним чином виражають своєрідну форму буття сучасної спільноти, яка розвивається у доленосний період становлення
світової культури. При цьому узагальнення змісту історичних і соціокультурних концепцій найбільш
відомих авторів вибудовує дві позиції, які сповна визначають особливості буття останньої в наш час.
Перша базується на ідеї циклічного розвитку культури (давні релігії, давня філософія, Дж. Віко,
Л. Гумильов, М. Данилевський, А. Тойнбі, М. Чмихов, О. Шпенглер), друга – лінійному (іудаїстська,
мусульманська, християнства теологія і філософія, Г. Гегель, Ж.-А. Кондорсе, О. Конт, П. Сорокін,
Г. Спенсер, Тейяр де Шарден, К. Ясперс). Проте в обох випадках ніхто не може обійти питання структурної визначеності культурного розвитку та характерної особливості сучасності, аналоги якої важко простежити у попередні періоди становлення світової культури.
Під структурною визначеністю розуміється (структурна) динаміка культури, яка присутня в
культурному просторі та фактично є притаманною властивістю його буття. Наша наука більш-менш
об’єктивно оперує культурними фактами в межах періоду останніх п’яти тисяч років [4; 5; 10; 18]. Цей
простір представлений багатьма культурами, становлення і розвиток яких по-різному можна визначати.
І навіть якщо поглянути на його динаміку під кутом циклічної чи лінійної точок зору, або будь-якої історико-культурної концепції, в усіх випадках будемо говорити про структуру розгортання як певної
культури, так і самого культурного простору. Коли ж поєднати циклічну і лінійну перспективи, ми
отримуємо поліпластовий, вірніше – полівібраційний рівень буття (світової) культури: лінійний аспект
виражає зміст її метапрограми, тоді як циклічний виступає змістовим наповненням, функцію чого виконують кожна з приналежних до даного простору культур1. Зрозуміло, що моновібраційного розвитку
культури фактично не існує, як і виключно циклічної та лінійної перспектив. Ми можемо розглядати
динаміку становлення певної культури, проте слід враховувати, що будь-яка конкретна культура так чи
інакше включена в культурний простір більшого періоду, який детермінує і визначає особливості її розвитку. Ми також можемо говорити про циклічний і лінійний принципи розгортання; при цьому той
факт, що в метакультурному бутті людства виокремлюються певні метаперіоди, в межах яких здійснюється становлення культур, дає підстави вважати періодичність та циклічність засадничими принципами культурного буття. Але знову ж таки, ці принципи обумовлюють собою полівібраційне буття, а не
схиляються до циклічної чи лінійної перспективи. Крім цього, в культурному просторі спостерігаються
певні імпульси, які впливають на становлення культури та які досить складно визначити.
Усе зазначене вказує на доцільність визначення рівнів полівібраційного буття культури, що дає
можливість предметно аналізувати і характеризувати історичні, культурні та мистецькі явища. Відповід201
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но, до першого рівня полівібраційного буття слід зараховувати культурні імпульси, амплітуду яких важко
ідентифікувати і простежити навіть у метаісторичному просторі культури. До другого рівня належатимуть вібраційні хвилі метаперіодів, які певним чином можна визначити та простежити динаміку їх структурального буття. Прикладом є найбільш відомий для нас останній п’ятитисячолітній період. Третій
рівень формує процесуальне буття конкретних культур. За умов повного розгортання культурами своїх
атрибутів передбачається повторення у культурному просторі чотириетапної чи наближеної до неї циклічної структури (символічний, класичний, романтичний, інтенціональний періоди розвитку культур [10]).
Причому, ця структура присутня як в межах процесуального буття певної культури, так і в просторі світової культури. До четвертого полівібраційного рівня належать різного роду культурні і художні явища,
які можуть повторюватися в культурах і епохах та вибудовувати відповідні вібраційні хвилі.
До сказаного додамо наступне. 1) Доцільно враховувати можливість накладання однієї вібрації на інші. 2) Існує багато теорій, які історичний розвиток людства розглядають під кутом різного
роду вібраційних хвиль – як циклічного, так і (умовно) лінійного плану [4, 18]. Кожна з них тією чи
іншою мірою виражає закономірності процесуального буття світової культури. У даній статті розгляд
подібних теорій не передбачений. Натомість вважаэмо за доцільне обмежитися п’ятьма моментами,
які визначають характерні особливості нашого часу. Це: завершальна (інтенціональна) фаза становлення європейської культури (значною мірою і світової) [5–10]; завершення епохи Риб і початок епохи Водолія; завершальна фаза першого (темного) п’ятитисячолітнього періоду Калі-Юги та настання
світлої п’ятитисячолітньої фази (проте в межах цієї ж Калі-Юги); 2012 рік, з яким пов’язують прохід
нашої сонячної системи через центр галактики; очікування підйому, він буде ініційований народженням Нової Ери у світовій культурі, яка в різних релігіях і культурах по-різному визначається [4, 18]2.
Тепер перейдемо до інтенціональності (від лат. іntentio – спрямування, нахил) та інтенціоналізму. Інтенціоналізм співвідноситься з інтенціональним періодом становлення (Європейської) культури та інтенціональною рефлексією, яка актуалізує свої принципи в заключній фазі розвитку
культурного явища3. Смислові засади інтенціоналізму обумовлені принципами культурної інтроспекції, компіляції попередніми здобутками культури (у символічний, класичний, романтичний періоди
становлення) та відповідними формами дослідження пройденого культурою шляху. Інтенціоналізм є
набагато ширшим явищем, ніж модернізм і постмодернізм, відповідно й здатен обійняти собою будьякі форми художнього буття культури у зазначений період, що в свою чергу сприяє глибшому смисловому узагальненню різноманітних явищ як європейської, так і світової культури [5, 8–10].
Вкажемо і на причину паралельного використання понять модернізм і постмодернізм, написаних через дефіс. Якщо звернутися до різних джерел, присвячених цим явищам, то, незалежно від їх
характеристики, вони досить часто розглядаються як одне художнє явище сучасної культури [17].
При цьому постмодернізм, який начебто спрямований проти модернізму, фактично як і постструктуралізм в структуралізмі так і не переборов його та й надалі залишається в його смисловому полі.
Модернізму і постмодернізму присвячена надзвичайна кількість різного роду досліджень та
публікацій. Якщо узагальнити смисловий зміст цих явищ та визначити головні засади, ми отримаємо
приблизно сім характерних позицій (звичайно, їх кількість можна визначати по-різному [12, 478]):
а) некласична та постнекласична філософія (світоглядна установка); б) сучасність; в) інновація; г) антитрадиціоналізм і антинормативізм; д) плюралізм і варіативність; е) релятивізм та агностицизм;
є) еклектизм, компілятивізм. Більшість позицій слід розглядати як базові для модернізму-постмодернізму і
співвідносити з ослабленням динаміки розвитку культурного явища та приналежністю їх до заключної фази становлення культури. Означення "сучасність", "інновація" володіють особливим "статусом"
і потребують певного уточнення, що й пропонується нижче.
Як вже зазначалося, прихильники розглядають модернізм-постмодернізм у позитивному, навіть
виключно епохальному та надоригінальному планах, тоді як противники заперечують останнє і наголошують на двох моментах. Перший стосується ідеї приналежності модернізму-постмодернізму завершальному етапу становлення культури. Другий скерований до періодичності подібних тенденцій в бутті певної
культури та її складових – епох, періодів, культурних явищ. Це фундаментальні позиції, обійти які неможливо. Вкажу й на те, що зазначені моменти значно ослаблюють, а то й спростовують аргументацію прихильників модернізму-постмодернізму щодо ідеї новизни та його виключної особливості.
Прикладом базування аргументацій противників даного явища на основі двох зазначених моментів є стаття "Післямова. Проти постмодернізму", яка є післямовою до "Найновішого філософського словника. Постмодернізм" [17]. У цій статті аналізуються провідні позиції постмодернізму і переконливо
обґрунтовується їх обмеженість, історична і культурна детермінаційність, приналежність до завершального етапу розвитку явищ та, власне, періодичність їх актуалізації у просторі культури. Розглянемо та
проаналізуємо декілька цитат з даної статті, які доповнять наші попередні міркування.
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"З одного боку, представники постмодернізму не претендують на новизну і оригінальність,
відмічаючи вихідну "інтертекстуальність" і "міжтекстуальність" будь-якого тексту, однак фактично
постмодернізм розглядає себе як зовсім новий етап розвитку західної філософії, яка характеризується
унікальним стилем мислення, радикально переборюючому застарілі стереотипи класичної метафізики.
Перш за все, постмодернізм претендує на "повстання" проти новоєвропейської філософії, яка прагнула звести різні явища реальності до одного-єдиного "дискурсу" – "мета-розповіді" ("метанаратації")…" [17, 791].
"Для розуміння справжньої сутності постмодернізму, вияву приховуваних ним передумов,
необхідно розглядати дане явище як закономірний етап еволюції західноєвропейської філософії, як
повтор того, що вже відбувалося у певні періоди розвитку західної культури… Традиційний поділ
історії філософії на античність, середньовіччя і Новий час не викликає особливих запитань навіть з
боку тих, хто заперечує гегелівське розуміння історії філософії як єдиного процесу. Проблеми виникають тоді, коли мова йде про некласичну філософію ХІХ–ХХ ст., яка сприймається як абсолютно
нова епоха, що назавжди залишила позаду наївні часи міфології, теології та метафізики… Свої класичні
і некласичні етапи були в античній та середньовічній філософії. Класична філософія характеризується
об’єктивністю, розумінням світу як розумно впорядкованого цілого, прагненням до впорядкованості,
увагою до всіх сфер буття, визнанням сили духовного світу в житті людини, природи суспільства…
Некласична філософія зосереджується на проблемах індивідуального, одиничного, чуттєвого, носить
яскраво виражений суб’єктивний характер, розуміє світ як хаос, є безсистемною і еклектичною, обмежує філософію дослідженням проблем чуттєвості людини і структур мови, підкреслює безсилля
духовного в природі, людини в суспільстві..." [17, 792].
"Епохи античної, середньовічної і новоєвропейської філософії проходили у своєму розвитку етапи
зародження і розквіту, занепаду і розпаду. Ці процеси зовнішньо проходили досить по-різному, однак мали низку спільних рис, характерних для класичної та некласичної філософії усіх трьох епох" [17, 792].
Три цитати на філософському рівні досить чітко визначають характерні особливості постмодернізму. Крім цього, постмодернізм розглядається як своєрідний періодично повторюваний період у
просторі культури, що свідчить про присутність в ньому відповідної вібрації. У згаданій статті автори
простежили лише бінарну вібрацію – класичний і некласичний типи – в контексті розвитку філософської думки в античності, Середньовіччі та Новому часі. З некласичним типом пов’язуються постмодерністичні тенденції у становленні будь-якого художнього і культурного явища. Без сумніву,
визначена закономірність дає підстави розглядати її як об’єктивну позицію. Однак у такому вигляді
вона постає недовершеною. Узявши до уваги факт, що модернізм-постмодернізм виходить з ідеї сучасності (modern), на основі якої фактично вибудовується смислова палітра даного явища, очевидним
стає, що такий підхід не виправдовує себе в аналізі художніх і культурних явищ насамперед попередніх культур. Адже якщо останні базуються не на ідеї сучасності та не на позиціях інноватики, то
очевидно, що й динаміку їх становлення не бажано пов’язувати з модерном чи постмодерном. І саме
цей недолік значно ослаблює спроби характеризувати заключні фази розвитку певних явищ в інших
культурах, посилаючись при цьому на модернізм-постмодернізм. Тут доречно згадати концепцію
Г. Гегеля, який метаісторичний процес становлення Світового Духу розглядав в контексті символічної (давні культури), класичної (Антична культура), романтичної (Європейська культура) парадигм.
Зрозуміло: символічна форма, яка, за Гегелем, знаходиться ближче до загального (виражає зміст початкового етапу п’ятитисячолітнього метакультурного становлення світової цивілізації), не може базувати
своє буття на основі сучасності. Аналогічним чином слід розглядати художні явища інших попередніх
культур. Відповідно, постає необхідність пропозиції такої смислової сентенції (терміна), яка на абстрагованому рівні здатна узагальнювати і виражати характерні особливості будь-яких форм культурного
буття в заключні фази їх розвитку, незважаючи на їх історичну та культурну приналежність. І саме такою силою володіє категорія "інтенціональність", похідним від якої є поняття "інтенціоналізм".
Якщо зазначений п’ятитисячолітній простір культури розглянути в контексті концепції К. Ясперса, ми отримаємо дещо іншого плану динаміку, ніж в концепції Г. Гегеля. Відповідно й дещо інша
динаміка характеризує метакультурне буття, в якому Ясперс відмічає структурні віхи. Його ідея "вісьового часу" передбачає чотири "зрізи", які обумовили собою розвиток людства за останні п’ять тисяч років. Перші два приналежні періоду формування мови та початку використання знарядь праці,
що сприяло виникненню давніх цивілізацій (5–3 тисячоліття до нашої ери). Особливу увагу заслуговують "вісьові зрізи" VІІІ–ІІ ст. до нашої ери (3-ій "зріз"), коли закладаються духовні основи людства,
та ХVІІ–ХХ ст. (4-ий "зріз"), період становлення науково-технічного розвитку [19]. Концепція Ясперса є еклектичною в тій частині, що стосується принципу структурної визначеності метакультурного
буття. Вірніше, в ній помітне накладання декількох рівнів вібрацій. Маємо контури вібраційної хвилі
більшої амплітуди (1-го рівня), ніж та, яка детермінує процесуальне буття окремих культур і світової
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культури за останні п’ять тисяч років (2-го рівня). Адже початок такого розвитку губиться в невідомих прадавніх межах, які Ясперс означує періодами (1-им і 2-им вісьовими зрізами) формування мови і початку використання знарядь праці, що є досить умовним визначенням. Уточнення потребують і
межі 4-ї вісі. Трактування ХVІІ–ХХ ст. як зовсім нової епохи має під собою підставу. Однак слід зауважити, що імпульсом для цієї вібрації стала все ж таки епоха Відродження, тобто момент ХІV ст. В
цей час подібні тенденції формуються і відмічаються у багатьох країнах. На мою думку, початок четвертої вісі (вібраційної хвилі) правильніше розглядати в межах ХІV–ХVІІ ст.4 З іншого боку, зауваження Ясперса, що на межі довісьових і вісьових періодів відбувається перехід від міфологічних
форм до раціоналізованих та формування духовних засад, які лежать в основі всього наступного періоду розвитку суспільної свідомості, зберігають свою актуальність і в наш час. Саме ця обставина
вказує на існування метанаратації у світовій культурі за останні 5000 років і підтверджує факт, що за
такий великий проміжок часу людство послуговувалося єдиним ментальним принципом5. Як і те, що
модернізм і постмодернізм (з його запереченням наратації та проголошення кардинальної плюральності) виражають фазу деструкції цієї метанаратації та вибудовують культурну ситуацію для формування зовсім іншої метанаратації і нового рівня культури загалом.
Концепції Г. Гегеля і К. Ясперса так чи інакше виходять з підстави буття певної метакультурної єдності в межах п’ятитисячолітнього періоду. І в обох випадках йдеться про структурну визначеність цього процесу на макрорівні, тобто на рівні 2-го і 1-го рівнів вібрацій.
Розглянемо ще одну цитату із вказаної статті і проаналізуємо її в контексті смислових засад
інтенціоналізму та вібрацій у просторі культури. "По-справжньому некласична філософія античності
розцвітає в епоху еллінізму, особливо раннього (IV ст. до н. е. – II ст. н. е.)" [17, 795]. У даній цитаті
маємо приклад вібрації, зміст якої характеризується зламом в динаміці розвитку явища. У процесуальному бутті Античної культури він виявляє себе в той момент, коли її становлення переходить від
Класичного періоду до Елліністичного6. У даному випадку бінарний тип вібрації (класична і некласична філософія) накладається на процесуальне буття Античної культури і виражає характерні зміни.
Разом з цим, зміну класичної філософії на некласичну в Античній культурі можна розглядати і з точки зору впливу більшого рівня вібрацій (3-й вісьовий "зріз" К. Ясперса, класичний принцип мистецтва Г. Гегеля, становлення першого 5000-го періоду Калі-Юги). Ці факти засвідчують, наскільки
ширшою та різноманітною може бути характеристика культурних і художніх явищ, за умов врахування різних рівнів вібрацій в дослідженні культурного буття.
Окреслені позиції дають підстави для наступних висновків і міркувань.
Насамперед ще раз вкажу на надзвичайну важливість для дослідження художніх і культурних
явищ факторів динаміки та структурної визначеності культури і культурного простору загалом. У
першому випадку мається на увазі динамічний принцип, який лежить в основі розвитку епох, художніх, культурних явищ та відповідних періодів культурного буття. Як правило, у процесі їх становлення кристалізується структурна закономірність тетрактиди, або ж, як зазначають автори статті
"Післямова. Проти постмодернізму" [17], кожне з подібних явищ "проходили у своєму розвитку етапи зародження і розквіту, занепаду і розпаду". Фактично ці слова повторюють ідею антропологічного
виміру культур О. Шпенглера, за яким кожна культура, за умов повного розвитку своїх атрибутів,
проходить фази дитинства, юності, зрілості та старості. Що ж до простору культури (історичний і метаісторичний плани), то й тут аналогічним чином можна говорити про чотири періоди становлення і подібні закономірності у процесуальному бутті окремих культур та світової культури загалом [5; 6; 10].
Наступне стосується повтору і вібраційної обумовленості культурного буття. Простеження
аналогів класичної і некласичної світоглядних позицій у просторі культури свідчить про присутність
у ньому певного типу (4-го рівня) вібрації. Поняття "класична філософія" і "некласична філософія"
лише називає – означує – спостережену закономірність. Умовно їх можна використовувати для характеристики художніх і культурних явищ, проте це не буде тим класичним випадком, коли термін володіє достатньою силою для максимального узагальнення останніх. І це ми бачимо на прикладі
аналізу модернізму-постмодернізму, аналоги яких автори вищезазначеної статті [17] відмічають у
попередніх епохах і культурах. Тим більше, що модернізм-постмодернізм насамперед приналежний
Європейській культурі. Звичайно, подібні моменти є в інших культурах, проте вони не ідентифіковані, вони лише характеризуються у плані подібності до європейських аналогів. Що ж до визначення
природи і характеристики заключного плану художніх і культурних явищ, то тут пропонується термін "інтенціоналізм". Відповідно, у зазначених випадках йтиметься про культурні, смислові, змістові
та художні особливості інтенціональних тенденцій у просторі культури.
Урахування даних моментів дає можливість більш об’єктивно аналізувати і характеризувати:
а) закономірності буття певної і світової культури у той чи інший періоди історії; б) різноманітні
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культурні і художні явища. При цьому об’єктивність зазначеного визначатиметься мірою присутності
інтенціональних ознак в культурі та її складових – періодах, епохах, художніх явищах.
На завершення статті пропонуються роздуми, основу яких складають фактори 1-го і 2-го рівнів
вібраційної обумовленості культурного буття. Сьогодення актуалізує їх розгляд в контексті характерних
особливостей розвитку сучасної культури, зміст яких на початку статті визначено п’ятьма позиціями. Метаісторичний і метакультурний зріз однозначно вказує на доленосний момент в історії світової культури.
Той факт, що Європейська і світова культура знаходяться на межі двох кардинально відмінних форм буття – завершальної для попереднього становлення та нової для початку нового – свідчить не тільки про
унікальність даного моменту, не тільки про вичерпаність та небажаність використання понять "модернізм" і "постмодернізм" в характеристиці зазначеної культурної ситуації, але й про необхідність пошуку
відповідних термінологічних понять для визначення можливого нового культурного і художнього буття.
Імпульс (Світло) нової великої культури, про який так давно говориться і очевидність появи
якого очікується у наші дні, не може відразу спалахнути; його промені епізодично освітлюють ті чи
інші моменти, ситуації, знаходять своє вираження в оригінальних ідеях тощо. Хоча наш час здебільшого позначений деструктивними тенденціями, надзвичайною плутаниною у різноманітних формах
культурної маніфестації, кардинальною плюральністю, релятивізмом, агностицизмом тощо, ознаки
нового мислення можна відмітити у багатьох випадках. Загалом такі тенденції приналежні інтенціоналізму, якому окрім інтроспективних, ретроспективних, компілятивних та деструктивних зрушень
властивий пошук першопочатків (принцип культурної інтроспекції також обумовлений прагненням
підсумку пройденого шляху, осягнення його сутності загалом). Саме так слід сприймати феноменологічну редукцію Е. Гуссерля, бажання М. Гайдеггера повернути первісне значення етосу, пошук і
спроби прийти до метамови в музиці (наприклад, в творчості В. Сильвесторова), прагнення творчих
індивідуумів звернутися до першооснов, прийти до початків та за допомогою відповідної рефлексії
(яку слід визначати як інтенціональну) осягнути буття явища в його праданості (позадосвідній даності). В контексті зазначеного особливої ваги набуває фундаментальний смисловий базис інтенціональності, який передбачає форму intentio, коли "чиста свідомість як чисте смислоутворення
відокремлюється від ґрунтованих на цих зв’язках міфологічних, наукових, ідеологічних і повсякденно-побутових установок та схем. Рух до предметів – це відтворення безпосереднього смислового поля, поля значень між свідомістю і предметами…" [16, 318]. На основі чого й буде формуватися нова
парадигма культури, мистецтва, онтології, суспільного буття.
Примітки:
1

Окреслена позиція потребує відповіді на можливе питання стосовно єдиної лінії розвитку світової
культури. Це питання проаналізовано у нашій статті "Інтенціональна рефлексія в просторі культури: історичний та метаісторичний аспекти" [5]. У даному випадку зазначимо наступне. Сучасна наука володіє чималою
інформацією насамперед щодо культурного простору, динаміку якого формують давні культури Єгипту, Індії,
Китаю, Греції, Візантії та Європейська культура. Саме цей простір є предметом різноманітних і фундаментальних філософських, культурологічних, мистецтвознавчих та іншого плану досліджень. За останні два століття
відкрито нові давні культури, що ставить під питання вже усталену точку зору про єдину лінію розвитку світової цивілізації. Однак, в різних випадках: 1) визнання за давніми культурами Єгипту, Індії, Китаю, Греції, Візантії та Європейської культури головної лінії розвитку світової цивілізації; 2) визнання декількох рівноправних
ліній розвитку світової цивілізації, одну з яких утворюють інші давні та неєвропейські культури; 3) заперечення
в дусі постмодернізму єдиної культурної лінії розвитку людства та обстоювання позиції кардинальної культурної плюральності та культурного агностицизму – слід визнати, що перша лінія розвитку світової культури насамперед вибудовує досить чітку динаміку свого розвитку. І навіть якщо взяти до уваги фактор поліпластового
буття світової культури, що не заперечується, все ж таки слід передбачати присутність у культурному просторі
домінантних культурних ознак та їх розвиток, що й засвідчує визначена головна лінія.
2
У даному випадку вкажемо на екзистенцію людини, особливість якої визначають характерні події чи
періоди, які повторюються в її житті. Ця закономірність відмічалася ще давніми народами, і вона ж лежить в
основі психоаналізу та сучасного дослідження психіки людини. Цей простий приклад (доведений факт!) засвідчує досить важливі для розуміння закономірностей буття людини, суспільства і культури моменти. 1) Особливості буття будь-якого явища визначаються його образом і принципом розгортання. У людини і культури – це
психологічний, образний тип та (умовно) доля, які визначають і детермінують їх процесуальне буття. 2) Зазначені позиції передбачають обов’язкову присутність у певній культурі та метакультурному просторі як єдиної
наратації і метанаратації, так і складових, які можуть повторюватися в різних культурах. Об’єктивна характеристика перших і других має передбачати власне полівібраційну динаміку буття.
3
Про особливості трактування автором даної статті поняття "інтенціональність", відповідно й термінів
"інтенціональна рефлексія" та "інтенціоналізм", зазначено у низці публікацій [5–10]. У даному випадку вкажемо лише на фундаментальний смисловий базис інтенціональності, який передбачає таку форму intentio, коли
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"чиста свідомість як чисте смислоутворення (інтенціональність) відокремлюється від ґрунтованих на цих
зв’язках міфологічних, наукових, ідеологічних і повсякденно-побутових установок та схем. Рух до предметів –
це відтворення безпосереднього смислового поля, поля значень між свідомістю і предметами…" [16, 318].
4
Це досить цікавий момент в історії світової культури. Імпульс, який спостерігається у ХІV–ХVІІ ст.,
або ж який К. Ясперс визначає як початок 4-го вісьового зрізу, за змістом близький до імпульсу 3-го зрізу, тобто до періоду VІІІ–ІІ ст. до н. е. Швидше за все, він належить до 1-го рівня вібраційної хвилі, початок (корінний
спалах) якого губиться в далекому минулому. Очевидно, його нову хвилю варто пов’язувати з епохальними
змінами у найближчому майбутньому розвитку світової культури, як і передбачати в його амплітуді попередній
щабель – в період початку становлення Європейської культури (ІІІ–V ст.).
5
Саме в цьому просторі культури автори статті "Післямова. Проти постмодернізму" [17] простежують бінарну
вібрацію. І цьому ж простору приналежні усі фундаментальні дослідження, історичні та культурологічні концепції провідних вчених. До цього варто додати небезпідставне твердження езотеричної філософії, зміст якого зводиться до визначення ментального принципу світової спільноти у зазначений період в контексті втраченого Великого Знання та
відповідного ("втраченого") коментаря давно відомих і відкритих давніми культурами законів буття.
6
Динаміка становлення Античної культури вибудовує таку структуру: Архаїчний (VIII–VI ст. до н. е.),
Класичний (V–IV ст. до н. е.), Елліністичний (ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.), Греко-Римський (І–V ст. н. е.) періоди
[3]. Деякі автори дещо по-іншому визначають розвиток Античної культури. С. Радціг вказує на початковий період (ІІ–І тис. до н. е.), еллінський або класичний (ІХ–ІV ст. до н. е.), елліністичний (ІІІ–І ст. до н. е.), імператорський або елліністично-римський (І–V ст. н. е.) періоди [13, 19].
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ГАЛУЗІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
У статті проведено аналіз наукових праць в галузі хореографічної культури України останніх років, виявлено тенденції розвитку наукової думки в цій сфері.
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In the article the analysis of scientific researches is conducted in choreographic culture of Ukraine
of the last years, found out development of scientific thought trends.
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Хореографічна культура – багатоаспектне явище культурного простору людства. Під хореографічною культурою сьогодні розуміють масштабний конгломерат усього, що пов’язане із танцем у
мистецькій сфері (власне танці, діяльність балетмейстерів, танцівників тощо), педагогічній (багатоступенева хореографічна освіта; діяльність педагогів, викладачів хореографії; створення підручників,
посібників з теорії та методики викладання хореографічних дисциплін, окремих видів хореографії,
окремих танців тощо), тісно пов’язаній з нею науковій (дослідження історії та сучасних процесів у
хореографії з різних позицій, розробка теоретичних питань хореографії), соціальній (виконання танців у побуті, в системі дозвілля) та інших сферах. Отже, проблема цілісного підходу до вивчення місця та ролі хореографічної культури в системі культурних феноменів людства є справою майбутнього.
Сьогодні напрями досліджень в сфері хореографічної культури в Україні досить умовно можна диференціювати за декількома групами: мистецтвознавчі, історичні, культурологічні, філософські, педагогічні, соціологічні.
Хореологія як самостійна наука знаходиться в Україні на стадії становлення. Однак, слід наголосити, що ціла плеяда науковців складають золотий фонд вітчизняної та світової хореографічної думки.
Серед них виокремлюються Ю. О. Станішевський, М. П. Загайкевич, А. І. Гуменчук, К. Ю. Василенко [1]
та інші. Сьогодні, коли поширення інформації досягло невиданих швидкостей, часом буває досить
складно розібратися у цьому потоці подій, фактів, виокремити типові риси, накреслити тенденції тощо. І тут на допомогу може прийти науковий підхід до обробки інформації.
В Україні в останні роки спостерігається пожвавлення в сфері наукових досліджень з хореології
(наука про хореографію, що включає історію, теорію, критику хореографічного мистецтва). Протягом
двох десятиліть (після набуття Україною незалежності) відчутно збільшилась кількість захищених дисертацій на хореографічну тематику, у яких досліджуються переважно педагогічні (Ю. В. Гончаренко,
О. А. Жиров, І. М. Поклад, О. О. Таранцева, П. І Фриз, А. С. Шевчук та ін. [2]) та історикомистецтвознавчі проблеми танцювальної культури України. Другу групу можна умовно диференціювати
за видами хореографії: у сфері народного та народно-сценічного танцю оприлюднили дослідження
О. О. Бігус, О. С. Бойко, Н. О. Волчукова, К. Р. Кіндер, Б. В. Кокуленко, С. А. Легка, Т. А. Медвідь,
О. А. Мерлянова, А. М. Підлипська, В. О. Шкоріненко та ін. [3]; становленню та розвитку класичного
танцю в Україні присвячені праці П. М. Білаша, Н. О. Горбатової, Т. С. Павлюк, П. Я. Чуприни, О. В. Шаповал та ін. [4]; розвиток сучасного танцю в Україні поки що не став предметом спеціального дослідження,
окремі його аспекти висвітлено у дисертаціях Д. П. Бернадської, В. В. Пастух, М. М. Погребняк, Д. І. Шарикова та ін. [5]; феномену бальної хореографії в Україні не присвятив своєї дисертації жоден науковець.
Проблеми специфіки дозвіллєвого танцю також ще не зазнали наукового осмислення на належному рівні. З’ясування місця та ролі хореографії у системі дозвілля було одним із аспектів розробок відомого в Україні та за її межами науковця Володимира Кірсанова, що заснував поняття прикладної
культурології [6]. Його дослідницька справа у сфері хореографічної культури очікує на послідовників.
Отже, найчисельнішою виявилась група дисертаційних досліджень, присвячених проблемам
розвитку народної, народно-сценічної та класичної хореографії, що, на нашу думку, тісно пов’язано з
історичним чинниками. За радянських часів держава найбільш активно підтримувала саме народний
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та класичний танець на професійному та аматорському рівнях, кількість фахівців з цих видів хореографії значно перевищувала інших, професійна хореографічна освіта всіх рівнів була націлена переважно на підготовку виконавців та балетмейстерів в сфері класичного та народно-сценічного танцю.
Подібні традиції частково зберігалися і у перші роки незалежності України. Однак суспільнополітичні трансформації в країні, глобалізаційні процеси позначились і на танцювальному мистецтві.
Бальний та сучасний танець за соціологічними показниками (кількість людей, пов’язаних із цими видами танцю) сьогодні не поступається класичному та народно-сценічному. Втім, художні показники
(рівень виконавської майстерності, композиційної цілісності номерів тощо) не завжди відповідають
сучасним вимогам. Зважаючи на відносну молодість таких феноменів, як бальний танець та сучасний
танець в Україні, можна висловити припущення, що вони поступово, але обов’язково увійдуть до кола інтересів професійних науковців.
Поява великої кількості дисертаційних досліджень з проблем становлення та особливостей
розвитку різних видів хореографії в Україні та світі, вітчизняної та зарубіжної хореопедагогіки, здавалося, мала б викликати радість як ознака бурхливого розвитку вітчизняної наукової думки в галузі
хореографічної культури. Однак, наукова цінність багатьох із захищених в останні роки дисертаційних досліджень є досить сумнівною, і причини цього криються як у сфері об’єктивного (низький рівень розробленості теоретико-методологічних принципів наукових досліджень в сфері хореографії,
відсутність чіткого сучасного понятійно-категоріального апарату хореології як самостійної науки
тощо), так і суб’єктивного (низький рівень обізнаності фахівців хореографічного мистецтва у суміжних галузях знань; на жаль, провідною мотивацією для написання наукових статей та захищення дисертацій досить часто стає не прагнення розвинути науку про танець, заповнити її "білі плями", а
здобути науковий ступінь та вчене звання як запоруку отримання певної посади у навчальних закладах, керівних державних органах тощо).
Більшість дисертаційних досліджень танцювальної тематики останніх років, захищених в
Україні, не відрізняється науковою стрункістю, узгодженістю понятійно-категоріального апарату, та
й подекуди грішать відвертим плагіатом (у скількох дисертаційних дослідженнях з проблем розвитку
класичного балету в Україні можна знайти відверте переписування праць Ю. Станішевського, навіть
без спроб посилання на першоджерело!). Особливе занепокоєння викликають праці, присвячені українському народному та народно-сценічному танцям. Подекуди складається враження тупцювання на
одному місці навколо досліджень В. Верховинця, А. Гуменюка та К. Василенка, що давно вже стали
класикою наукової думки в сфері етнохореографії. Безумовно, обійтися без фундаментальних досліджень неможливо, однак необхідно позбуватися дублювання зазначених праць.
В цілому, якщо дослідження з хореопедагогіки, спираючись на розробки загальної та мистецької педагогіки, виявляють більшою чи меншою мірою наукову стрункість, то праці танцювальної
тематики у сфері мистецтвознавства викликають занепокоєння. Практично відсутній мистецтвознавчий аналіз вітчизняних хореографічних подій недалекого минулого та сучасності. Зазвичай, дослідники обмежуються перерахуванням назв та постановників, не вдаючись до детального мистецького
аналізу, не обтяжуючи себе проведенням історичних паралелей, накресленням тенденцій розвитку.
Подібні "науковці" дискредитують не тільки себе, а й у цілому позбавляють можливості вітчизняну
хореологію посісти належне місце в системі наук про мистецтво.
Приводом для зловтіхи часто стають і дослідницькі праці, що видаються під прізвищами фахівців
хореографії, але насправді написані науковцями, не обізнаними в специфіці танцювального мистецтва.
Саме тоді спостерігається застосування штучно притягнутих методологічних основ, принципів, методів
дослідження, неприйнятних для хореографічного мистецтва. Ззовні праця виглядає наукоподібною, але
власне до хореології вона не має жодного відношення, не несе жодної користі справжнім фахівцям.
Сьогодні стали з’являтися ґрунтовні статті з проблем хореографічної культури в України та
світі в наукових ("Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв", "Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури", "Вісник Київського національного університету культури і мистецтв", "Вісник Міжнародного Слов’янського університету", "Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв", "Мистецтвознавчі записки", "Студії мистецтвознавчі",
"Культура і Сучасність" тощо) та популярних ("Музика", "Театрально-концертний Київ" та ін.) журналах.
З проблем народного та народно-сценічного танцю на сторінках наукових журналів виступають І. М. Гутник, Л. І. Каміна, О. Д. Помпа, Р. В. Фондера, із класичної хореографії – М. П. Загайкевич, М. А. Курінна,
із бальної – Д. Д. Базела, О. М. Вакуленко, О. В. Касянова, О. В. Просьолков, Н. В. Терещенко, Є. Л. Нестеренко, В. О. Єлізаров; із сучасної – О. В. Бисько, Л. І. Вишотравка, О. О. Маншилін, І. В. Михайлова,
О. Г. Кравчук, О. А. Плахотнюк та ін. Подібна диференціація статей за тематичним принципом є досить умовною, але вона дає можливість усвідомити сфери наукових інтересів фахівців.
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Провідним науковцем у галузі хореографічного мистецтва України останніх півстоліття по
праву вважався Юрій Олександрович Станішевський. Починаючи з 1961 року він постійно випускав
праці, присвячені становленню та розвитку балету в Україні, зокрема, "Лебеді чарівного озера"
(К., 1966), "Український радянський балетний театр" (К., 1975), "Балетний театр Радянської України"
(К., 1986), "Балетний театр України: 225 років історії" (К., 2002). Його статті з різних аспектів української хореографії можна знайти в багатьох універсальних виданнях (словниках, довідниках), зокрема, в
найбільш авторитетній енциклопедії "Балет" (М., 1981).
В останній фундаментальній праці "Украинский балетный театр" Ю. Станішевський зробив
спробу комплексного підходу до розвитку хореографічного мистецтва в Україні останнього десятиліття, залучаючи до мистецтвознавчого аналізу не тільки події, що відбуваються в оперно-балетних
театрах (переважно, у Києві). Автор звертається до перших кроків творчого колективу "Київ-модернбалет" на чолі з Р. Поклітару, аналізуючи балетну виставу "Кармен. ТV" [7, 348], намагається привернути увагу до, за його словами, "інноваційних професійних хореографічних колективів", виокремлюючи Севастопольський театр танцю під керівництвом народного артиста України В. Єлізарова та
Театр сучасної хореографії "Сузір’я Аніко", яким керує народна артистка України А. Рехвіашвілі [7,
352–353]. Певну увагу, що було традиційним і для його попередніх праць, Ю. Станішевський приділив розвитку українського народно-сценічного танцю в діяльності Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Павловича Вірського (не дарма ж авторство одного з
перших наукових осмислень діяльності П. Вірського належить саме Ю. Станішевському [8]), віддаючи знак пошани сьогоднішньому керівникові колективу Мирославу Михайловичу Вантуху [7, 232–
236]. На противагу попереднім виданням, тут Ю. Станішевський згадує не тільки Міжнародний конкурс балету ім. Сержа Лифаря та Міжнародний фестиваль балету "Серж Лифарь де ля данс", а й міжнародні фестивалі "Сергій Бондур запрошує" (Київ), "Зірки світового балету" (Донецьк, Київ),
Міжнародний фестиваль дитячих балетних вистав "Гран па" (Донецьк) тощо, доводячи важливість
фестивально-конкурсного руху для розвитку хореографічного мистецтва.
Отже, Ю. Станішевський своєю останньою книгою накреслює тенденцію подальшого наукового осмислення хореографічного мистецтва України, де системний підхід, урахування складних
зв’язків усього комплексу феноменів хореографічної культури України мають стати провідними методологічними принципами у дослідженнях з хореології.
Справжньою подією в нашій країні став вихід науково-популярного журналу "Танец в Украине и мире", перші номери якого побачили світ завдяки автору ідеї та головному редакторові Олександру Чепалову (його монографія "Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст." [9] стала першою
україномовною комплексною науковою розробкою проблем розвитку західноєвропейського балету,
що задала якісно новий рівень дослідженням з хореології в Україні). На жаль, поки що журнал не зазнав підтримки на державному рівні, хоча в Україні немає жодного спеціалізованого видання танцювальної тематики (на відміну від Росії, де виходять всесвітньо відомий журнал "Балет", "Линия
журнала "Балет" у газетному форматі та інші). Уже перші номери поставили високу планку не тільки
рівня поліграфічного виконання (якість паперу, фотографій, дизайнерського оформлення), а й змістовного наповнення, що проявилося у висвітленні широкого стилістичного, географічного, історичного
діапазону подій у світі танцю. О. Чепалов сподівається, що журнал стане "трибуною для живих дискусій про хореографічну культуру наших днів, проблеми хореографічної освіти, науки про танець та
творчу спадщину балетмейстерів минулого" [10]. Маємо надію, що на журнал "Танец в Украине и
мире" очікує довге успішне майбутнє, він стане справжнім інформаційним проривом у галузі вітчизняної хореології, сприятиме інтеграції нашої держави у світовий хореографічний простір.
Окрім критичних та інформативних матеріалів на сторінках журналу були оприлюднені і матеріали наукових досліджень О. Чепалова, Н. Зозуліної, Л. Косаківської, В. Ромма, М. Черкашиної,
А. Шабаліної, О. Верховенко та інших. І таке сусідство може стати позитивним кроком на шляху
ознайомлення якомога ширших кіл танцювального співтовариства з результатами наукових розробок,
подолання негативного ставлення хореографів-практиків та танцюристів до хореологів.
Отже, в останні роки значно розширились можливості фахівців з хореографічного мистецтва
щодо оприлюднення власного наукового доробку (наукові статті, дисертації); до кола наукової рефлексії входять усі різновиди, стилі, напрями хореографії; поступово підвищується науковий рівень
праць хореографічної тематики. Сьогодні настав час відповідального ставлення фахівців хореографічного мистецтва до власної наукової діяльності, результати якої повинні сприяти піднесенню авторитету хореології у науковому співтоваристві та суспільстві в цілому.
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РЕЖИСЕРСЬКА ТВОРЧІСТЬ У СЦЕНІЧНОМУ
МИСТЕЦТВІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Режисерська творчість виникає у театральному мистецтві України у 80-ті роки ХІХ століття, у період активної боротьби театральних діячів за національний самобутній театр, на чолі
якої стояла творча театральна трупа "театру корифеїв" і плекала початок народження істинно
українського мистецтва. У статті розглядаються основні надбання режисерської творчості майстрів сценічного мистецтва України того періоду.
Ключові слова: корифеї українського театру, М. П. Старицький, М. К. Садовський, М. Л. Кропивницький, М. К. Заньковецька, режисер, актор.
The director’s creativity arises in dramatic art of Ukraine in the 80 years of the ХІХ century, the
period of active combat of the theater figures for national original theater, which was led by the creative
theater company "theater of the luminaries" and cherished the beginning of truly birth of the Ukrainian art.
The article reviews the main achievements of the director's creative arts venue in Ukraine during that period
of time.
Keywords: luminaries of the Ukrainian theater, M. P. Staryzkiy, M. K. Sadovskiy, M. L. Kropivnizkiy,
M.K.Zankovezka, director, actor.
Режисура українського сценічного мистецтва народилася на благодатній ниві колективної
творчості театральних митців країни, які поєднали в собі багатство художніх талантів – драматурга,
артиста, режисера. Ансамбль творців сцени – театр корифеїв кінця ХІХ – початку ХХ століття, їх наполеглива багатогранна, яскрава самобутня художня діяльність, їх пошуки, успіхи і невдачі заклали
міцний фундамент розвитку українського театру для майбутніх творців національного театрального
мистецтва сьогодення.
Сучасний період розвитку вітчизняного театру пов’язаний з пошуками виразних засобів театру святкового, ритуального, культового, яким майстерно володіли митці сценічного мистецтва України кінця XIX – початку ХХ століття. Тому актуальним сьогодні та одним з плідних шляхів
оновлення театру вбачається звернення до творчого досвіду корифеїв української сцени, які були фундаторами національного театрального мистецтва, мали глибоке коріння етнічної культури.
Актуальність теми даної статті полягає у комплексному вивченні режисерської творчості на
українській театральній сцені у період кінця XIX – початку ХХ століття як цілісного інституту, виявлення значення і впливу його художніх процесів на стан сучасного театрального мистецтва.
До вивчення та аналізу театрально-художньої діяльності "театру корифеїв" зверталися майстри сценічного мистецтва, чия творчість відбувалося у той же період, а саме: К. Станіславський,
І. Мар’яненко, С. Тобілевич, В. Василько, А. Бучма, Б. Горін-Горьянов, Л. Курбас; їх сучасники – театрознавці, письменники, театральні діячі – І. Карпенко-Карий, А. Суворін, Я. Мамонтов, М. Вороний,
С. Єфремов, О. Загаров, М. Синельников, А. Недзвінський. До вивчення творчої спадщини корифеїв
української сцени зверталися науковці, театральні педагоги в різні історичні періоди: К. Рудницький,
Г. Довбищенко, Ю. Косач, В. Максимов, Н. Кузякіна, І. Чабаненко, П. Кравчук, О. Клековкін.
Метою даної статті є естетичний аналіз творчих досягнень майстрів сценічного мистецтва кінця
ХІХ – початку ХХ століття, вивчення концепції режисерської діяльності театральних митців того періоду.
В останнє десятиріччя ХІХ століття у європейському та російському театральному мистецтві
термін "режисер" набуває нового сенсу. Якщо раніше в режисері вбачали організатора, а часто-густо
й антрепренера, хазяїна театральної трупи, то на порозі ХХ століття функціональна діяльність режисера стає більш творчою, він виступає творцем спектаклю як єдиного художнього цілого. Потіснивши
актора – єдиновладного хазяїна сцени, режисер і частково художник узяли на себе відповідальність за
загальне звучання і смисл постановки.
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Цей процес викликав появу нової драми, активне висування на сцену прози, пошуки адекватних
засобів для втілення поезії. Вони з’явилися спочатку на французькій сцені, а потім розповсюдилися на
все європейське театральне мистецтво. Виникнення Московського Художнього театру у 1898 році відмітило початок нового етапу і розвитку російського театру. Робота К. Станіславського та В. НемировичаДанченка стала особливо важливою для тих національних театрів Російської імперії, які, переборюючи
несприятливі історичні обставини, пройшли вже значний шлях. Природно, що тенденції оновлення
повинні були торкнутися й українського театру.
Наприкінці ХІХ століття в українському театрі режисер виступав у трьох іпостасях – антрепренера, актора і, навіть, драматурга. Так, Михайло Петрович Старицький був творцем і режисером
театрального колективу, в якому ставилися насамперед написані ним же п’єси. Марко Лукич Кропивницький, відомий український актор, був одночасно й антрепренером, й режисером, й драматургом.
Микола Карпович Садовський виконував роль антрепренера, актора, режисера. Отже, рідкісне поєднання драматурга, режисера і актора визначило блискавичний підйом українського театрального мистецтва. "Слава таких велетнів сцени, як Кропивницький, Садовський, Заньковецька, Саксаганський
прогриміла по всій Україні та за її межами. Українське слово і пісня залунали по всіх просторах, незважаючи на утиски, обмеження і заборону. Великою заслугою Михайла Старицького є те, що він не
тільки сам писав хороші драматичні твори, а й інших до цього заохочував, коли спостерігав у кому
іскру справжнього таланту… Корифеї українського театру жили і творили з глибоким переконанням,
що вони творять не пусте діло розваги, а несуть народові користь моральну, надію на волю, на краще
майбутнє, несуть і освіту" [6, 27–49]. Стихійно відмітаючи і свідомо обходячи багаточисельні обмеження, театр корифеїв – так він був названий його прихильниками – став однією з найбільш яскравих
подій всеросійського культурного життя тих часів. У ньому блискавично дебютувала геніальна актриса Марія Заньковецька, беззаперечно визнана сучасниками великою актрисою. "Я вчився в неї працюючи поруч з нею, жадібно спостерігаючи все, що вона творила на сцені, - пише у своєму вінку
спогадів про М. Заньковецьку відомий український артист Василь Василько, - ці часи залишилися для
мене священними, незабутніми сторінками мого творчого життя. Завдяки спілкуванню з такими геніями, як Марія Костянтинівна, я всім своїм єством пізнав, що таке натхненна творчість, що таке високе мистецтво актора. Спасибі за науку! Низько схиляю голову перед світлою пам’яттю генія
українського театру" [3, 12].
Театр корифеїв вражав глядача істинною народністю, художньою органікою спектаклю, їх чітко вираженою і послідовно втіленою самобутньою естетикою. Влучно тут згадати висловлювання К. С. Станіславського у його листі до українського вченого А. Ю. Кримського стосовно діячів українського
національного театру корифеїв: "Такі українські актори, як Кропивницький, Заньковецька, Саксаганський,
Садовський – блискуча плеяда майстрів української сцени, – увійшли золотими літерами на скрижалі історії
світового мистецтва і нічим не поступаються перед знаменитостями – Щепкіним, Мочаловим, Соловцовим,
Недєліним. Той, хто бачив гру українських акторів, зберіг світлу пам’ять на все життя" [6, 517].
Журналіст А.Суворін, представник демократичних позицій, захоплено писав у 1886 році про
виступи театру корифеїв у Петербурзі: "Хохли і хохлушки рішуче і по праву заволоділи увагою Петербурга. П. Кропивницький не тільки незрівнянний актор, але й такий же незрівнянний режисер...
Малоросійські п’єси тому й дивляться з великим задоволенням і викликають надзвичайно ясний настрій у публіці, що цей поетичний і гумористичний струмінь у них витримано з великою повагою до
малоруського типу. Грубі і огидні явища є в малоруському житті так само, як і в російському, хоча
вони й визначаються своїм колоритом, але малороси не бажають виставляти їх і прекрасно роблять.
Промінь світла тут необхідний" [4, 64]. Критик стверджував, що в малоруській театральній трупі такий акторський ансамбль, якого нема навіть на Олександрійській сцені. Він неодноразово наголошував на інтелігентності театрального колективу українського театру, на інтелігентності гри акторів у
п’єсах з селянського життя – все це були результати не тільки яскравої обдарованості цілого покоління українських акторів, а й повноти органічного злиття драматурга, режисера, актора.
У творчій діяльності театру корифеїв з кінця 80-х років ХІХ століття визначаються і свої розбіжності. У постановках Кропивницького, Старицького, Саксаганського виявляються особисті художні знахідки, закладаються основи режисерської культури. Кропивницький вважав особу режисера
однією з головних у театрі, яка має диктаторський характер і не заграє з публікою, не йде у неї на поводу, а прагне до природності і правди. "Вирісши серед простого селянського люду, він прекрасно
знав життя українського села і українські народні звичаї. Це знання життя народу допомагало йому
перетворювати мелодрами на високохудожні реалістичні полотна, які хвилювали глядача своєю життєвою правдою. Марко Лукич чудово володів режисерським мистецтвом композиції синкретичної театральної вистави і вмів задовольняти вимоги навіть витончених знавців театрального мистецтва" [2, 31].
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Видатний діяч російського театру М. М. Синельников у своїх "Спогадах" високо оцінював
режисерську роботу Л. М. Кропивницького: "До хвилюючих спогадів відношу я і свою зустріч з "Малоросійським театром" на початку 80-х років ХІХ століття. Це був колектив талановитої молоді, очолюваний Марком Кропивницьким" [5, 29]. Наголошуючи на колективній творчості у виставах
українських діячів, М. М. Синельников відзначає: "Перші побачені мною постановки справжнього
режисера М. Л. Кропивницького… це не тільки гармонійне виконання головних ролей хоч би й талановитими, хоч би й бездоганними акторами. У Кропивницького з ідеєю даної п’єси нерозривно зливається все: виконавець центральної ролі, хорист, статист, оформлення, деталь, все – гармонія" [5,
30]. Віддаючи належне роботі акторського ансамблю Синельников підкреслює вагому роль режисера
у створенні творчого колективу цих вистав: "Все це було наслідком невтомної енергії, розуму і першорядного таланту М. Л. Кропивницького… Де, коли режисер відшукав цих обдарованих юнаків, де
він відшукав першорядний світовий талант – Заньковецьку? Коли встиг згрунтувати, закріпити всіх в
одне ціле? Ми навіть не чули про існування цього колективу. З’явився він несподівано…" [5, 31].
Однією з характерних особливостей вистав українського театру була маса на сцені, яка у Кропивницького органічно впліталась у дію п’єси, жила її життям, життям основних персонажів. Це також справило на Синельникова велике враження: "…У Кропивницького маса діяла: грим, фігура і
відповідний до неї рух, жест. Пензель талановитого художника доповнював цілість картин. Ніхто не
"приставляв". Актор, не відходячи від себе, від свого особистого, своєї індивідуальності, на своїй канві вишиває все нові й нові узори…" [5, 32].
М. О. Ростовцев – відомий російський актор, який почав свою артистичну діяльність під керівництвом М. Л. Кропивницького – у своїх спогадах "Сторінки життя" розповідає про Марка Лукича
насамперед як про педагога-режисера. "Будучи сам виключно обдарованим артистом, Кропивницький був визначним педагогом і працювати з ним було справжньою насолодою. Він не тільки проходив зі мною ролі, але й вчив мене, як на сцені потрібно "жити". Кропивницький був невичерпним в
шуканні тем для навчання. Його уроки було захоплюючи і розвивали в мені спостережливість і вміння засвоювати характер зображуваної особи та її вчинків. Найменший нажим або перебільшення з
метою більшої сміхотворності малюнка ролі нещадно присікалися Кропивницьким" [4, 65–66].
Як режисер, Саксаганський працював з акторами цілком відмінно від інших корифеїв. Це був
зразок дисципліни і чіткості. Режисура Саксаганського відрізнялася розміреністю і стриманістю, постановник намагався не використовувати яскравих сцен, кольори художнього оформлення його вистав не вражали глядача своєю строкатістю. Він зменшує кількість етнографічних та музичних
номерів, його спектаклі більш реалістичні. Саксаганський перш за все наголошує на показі психологічних типів. "П. К. Саксаганський володів секретом тримати певний високий тонус не тільки в ролі,
але, як режисер, і в цілій виставі, не припускаючи на сцені галасу, перенапруження чи шаржу" [2,
176]. Пізніше, у своїх працях "Моя робота над роллю", "Театр і автор", "До молодих режисерів" Саксаганський заповість майбутнім режисерам багато ґрунтовних, влучних професійних думок щодо роботи над постановкою спектаклю. "Праця режисера ще більш відповідальна, ніж праця актора. Актор
відповідає лише за свою роль, а режисер відповідає за всі ролі, за всю постановку і оформлення п’єси.
Кожна деталь спектаклю мусить бути старанно обміркована: в театрі до глядача промовляють не
тільки слова ролі, а й речі, що оточують на сцені дійових осіб, і часом ті речі свідчать собою виразніше, ніж слова" [4, 89].
У 1907 році весь театральний бомонд відзначав 25-річчя театру корифеїв. З цього приводу в
українській пресі відбулася неабияка полеміка. Вона була напряму пов’язана з аналізом театру корифеїв як системи: частина критиків вважала театр істинно народним, інша – наголошувала на однобічності його ідей і застарілості форм.
Єдність режисера, актора та драматурга, яка вважалася для театральної трупи корифеїв природнім, в українському театрі початку ХХ століття вже не існувала. Набирав обертів зовсім протилежний жанр – літературна драма, яка в той час не була пов’язана з театром безпосередньо. Це твори
Л. Українки, В. Вінниченка, Г. Хоткевича, В. Самійленка та інших. Вони вимагали від режисерапостановника вже творчого задуму, а не просто організації спектаклю. Особливостями жанру літературної драми були неоромантизм, символізм, публіцистичність, хроніка тощо.
Нові ідеї висловив актор, поет і перекладач М. Вороний у своїй книзі "Театр і драма", що була
надрукована у 1913 році. У ній трактувалися сучасні теорії розвитку театру. М. Вороний, посилаючись на досвід європейського і російського театру, зокрема на спектаклі МХАТу, заговорив про домінуючу роль режисера у виставі. Він наголошував, що ідея драми оформлюється на сцені за
допомогою так званої "режисерської перспективи", яка несе в собі справжню уяву про те, що повинно
відбуватися на сцені. "Режисерська перспектива" М. Вороного вважалася основою концепції спектак213
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лю, хоча і пов’язаною для нього з постановками психологічної і неоромантичної драми. Майбутнє
українського театру вбачалося М. Вороному туманно, але він говорив про майбутні соціальні катаклізми, які скажуть своє слово у мистецтві. У безпосередній зв’язок з цим він ставив можливе верховенство соціальної драми, яка дасть цікаві імпульси і відкриє широкі перспективи. Яка буде роль
режисера в нових умовах, залишалося невідомим.
Критики справедливо нарекли М. Вороного плутальником, однак соціальні катаклізми дійсно
наближалися і Лютневої революції 1917 року культурне життя України різко активізується. Жовтнева
революція, а потім громадянська війна посилюють художньо-естетичний підйом у театральному житті країни.
Уже в 1917–1918 рр. у Києві з’явилися перші театри, у яких реалізувалося бажання знайти нові шляхи для українського мистецтва: Молодий театр, Національний театр, Народний театр. Прихід
радянської влади у 1919 році багато змінює в житті театрів – не тільки їх назву, але й склад і художню програму. Зникають одні театральні трупи, формуються інші. Ідеї радянського, в тому числі лівого, театру розповсюджуються достатньо широко, вони знаходять собі прибічників і в українському
середовищі. Але продовжується і глибинний рух самого національного мистецтва, пошуки їм естетичних форм освоєння нової дійсності. Все це народжує складну картину життя українського театру тих
років. Також потрібно пам’ятати, що він розвивається в умовах взаємодії з російським і польським
театрами, їх художні потоки не були різко відокремлені один від одного. У практиці нових українських театральних колективів в узагальненні її на сторінках газет і журналів вималювався і процес формування нової режисури.
Історичні обставини склалися так, що проблема збереження старих театрів як носіїв культури,
настільки важлива для центрів Росії, на Україні мала зовсім інший смисл. Театр Садовського у 19171918 рр. продовжував існувати як приватна антреприза, але процес його творчого спаду все посилювався, захисників у театру залишилося мало. Весною 1919 року Садовський разом з основою своєї
театральної трупи емігрував. Влітку 1919 року закінчив своє існування і російський театр Соловцова
у Києві. Ще в 1918 році розпався стабільний польський театр у Києві. Колективи, які могли б виступати
хранителями традицій, зникли, а накопичені ними цінності тим самим як би скомпрометували себе.
Насправді це було не так. І з зникненням театру Садовського питання про традиції театру корифеїв, їх значення для подальшого розвитку українського мистецтва залишилось актуальним. Театр
виявився важливим і практично, і теоретично, бо значна маса акторів і глядачів була вихована саме
на його спектаклях.
Проблему збереження досягнень старого театру, але зовсім на іншому рівні, намагався вирішити Саксаганський; він зробив спробу відродити зразкові спектаклі театру корифеїв. У 1918 році у
Києві розпочинає свою творчу діяльність Народний театр, який очолив Саксаганський як керівник.
До складу театру увійшли талановиті актори театру корифеїв, а також їх послідовники: В. Левицький,
І. Замичковський, Л. Ліницька, Г. Затиркевич-Карпінська, Б. Романицький та інші. Основою репертуару театру стала українська п’єса ХІХ століття. Саксаганський неодноразово вибачався перед своїми
театральними колегами за спробу їх повчати мистецтву. Він дійшов висновку, що правил у створенні
ролі тільки два: родитися талановитим і багато працювати. У лукавості Саксаганського була не тільки
своя мудра обережність, але й знак уникнення від обговорення гарячих проблем театрального життя.
Виконання Народним театром класичного українського репертуару ("Суєта" І. Карпенко-Карого, "За
двома зайцями" М. Старицького) на гастролях у Полтаві у 1924 році викликало немалий ентузіазм
глядачів. Критик Я. Мамонтов писав: "Ясно, що успіх П. Саксаганського можна розглядати як явище
симптоматичне: це означає, що побутовий театр, який представляє П. Саксаганський, при відповідних умовах ще може захоплювати сучасного глядача" [1, 3]. Я.Мамонтов, як і деякі інші, вважав за
необхідне створення державного побутового (народного) театру, який би зберіг класичний репертуар
і манеру його виконання.
І коли у Харкові у 1926 році був відкритий Народний театр під керівництвом І. Юхименка і
Д. Грудини, то критика побачила на його сцені воскресіння примар, не допомогли навіть гастрольні
виступи П. Саксаганського і П. Садовського. Тут визначився глухий кут, крім всього іншого й відсутністю талановитого режисера, який міг би оновити естетику вистави відповідно до вимог сучасності.
Українські драматичні колективи, які формуються у 1917–1922 рр. в тій або іншій мірі відштовхуються від заштампованих форм традиційного театру. Виникає навіть поняття театру і актора
"європейських форм", тобто здатного працювати на європейській класиці. Репертуарну основу нових
театрів складала українська п’єса ХХ століття і зарубіжна. Державний театр, Народний театр, Перший державний театр УРСР ім. Т. Г. Шевченка – це, по суті, була одна й та ж театральна трупа акторів (І. Мар’яненко, М. Тинський, С. Каргальський, М. Дорошенко та ін.), яка проходила у Києві крізь
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різноманітні трансформації часу. Художніми керівниками, режисерами цих театрів ставали артисти
російської школи: О. Загаров, Б. Кржевецький, К. Бережний, О. Смірнов та ін.
Директор і режисер Драматичного театру Б. Кржевецький бачив основу формування акторського ансамблю у засвоєнні репертуару психологічного і поетичного театру (Гауптман, Ібсен, Леся
Українка). Цієї ж програми дотримувався і О. Загаров. Процес посилення "європеїзації" українського
театру у постановках п’єс Ібсена, Гауптмана, Зудермана та інших був закономірним етапом, українське сценічне мистецтво відставало тут від російського на 10–15 років.
Між тим, режисери прагнули до поступового, ґрунтовного підйому культури театру. У статті
"Мистецтво актора" О. Загаров пред’являв конкретні вимоги українському актору: загальна культура,
працездатність, спостережливість, повна повага до авторського тексту, натхненність, розуміння стилю
п’єси і спектаклю. Загаров зазначав, що комедія і драма повинні виконуватися у стилі національної
школи. Ця його теза була направлена не стільки на стилізацію, скільки на руйнування виконавського
стереотипу, слідуючи якому легко було викривити, "українізувати" будь-яку зарубіжну п’єсу.
Режисери російської школи зробили в ті часи немало, підготувавши українського актора для роботи над європейською та російською класикою. В українському театрі поняття культури слова, тексту не
стояло тоді на відповідному рівні. Цьому сприяло змішування українських діалектів з іншими мовами,
якими тоді користувалися мешканці міст (російською, польською, німецькою, єврейською). На сцені не
була затверджена недоторканість слова "високої культури", поетичної драми віршованих форм, – а без
цього грати Жана-Батіста Мольєра або Лесю Українку неможливо. Невипадково і Загаров спеціально
уточнював, що перестановка слів – це теж саме, що порушення ритму авторської мови.
Загальний підйом культури українського театру завдяки зусиллям режисерів російської школи був
беззаперечним. Вже у зв’язку з першим спектаклем театру ім. Т. Г. Шевченка "Лісова пісня" Лесі Українки
критика зазначала, що українська сцена давно не бачила такої досконалої постановки. Але сам тип такого
спектаклю задовольняв далеко не всіх. У театрального знавця виникало відчуття несамостійності режисури.
Дійсно, ні Загаров, ні Кржевецький не висунули власних режисерських концепцій розвитку театру, тим більше українського, тому театр ім. Т. Г. Шевченка, вичерпавши енергію зліту, залишившись без режисера
(О. Загаров іммігрував) і без основних акторів, виїхав у 1922 році з Києва і перетворився на пересувний.
Формування української професійної режисури 20-х років ХХ століття проходить у єдності
протиборства естетичних тенденцій. Їх представляли з одного боку режисери Г. Юра, О. Крольчук,
Б. Романицький, з іншого – Л. Курбас, М. Терещенко, Я. Бортнік. У цей час в українському сценічному мистецтві, у процесі природного художнього розмежування визначилися дві системи: одна з них
тяжіла до форм театру прямих життєвих відповідностей і найбільш яскраво втілювалася у режисерській творчості Г. Юри, друга виступала під прапором лівого мистецтва, стверджувала на сцені умовні
форми і очолювалась Л. Курбасом. Обидві були закономірні, хоча перша мала видиму опору в традиціях театру корифеїв, а друга ще повинна була закріпити естетичне підґрунтя для подальшого розвитку.
Можна зробити висновок, що театр корифеїв був по своїй суті явищем дуже "театральним", зовсім
не підкореним завданням інтерпретації драми і ніяк не обмежений нею. Цей театр не намагався побудувати
"четверту стіну" і багато в чому зберіг яскраву мальовничість, соковиту фарсовість, побутовий сарказм,
проникливий ліризм народного мистецтва. Завдання перед українським театром початку ХХ століття стояло
якраз протилежне: йому ще належало піднятися до драматургії європейських класиків, до драми нових літературних форм, що і спонукало до найбільш плідного шляху формування нової режисури.
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ
ЯК ДЖЕРЕЛО МИСТЕЦЬКОГО ПОШУКУ
У статті досліджується філософське підґрунтя творчості Юрія Іллєнка, одного з найяскравіших представників авторського кіно. В роботі аналізуються світоглядні засади експериментального кінематографу митця, його творчий метод, стиль, пошуки в галузі форми і змісту.
Ключові слова: світогляд, метод, стиль, експеримент, латентний зміст, засоби виразності.
The article investigates the philosophical foundations of creativity Illienko George, one of the
brightest representatives of copyright movies. The paper analyzes the ideological basis of experimental cinema artist. His creative method, style, searching in the form and content.
Keywords: philosophy, method, style, experiment, latent content, means of expression.
Творчість – найбільш яскравий прояв людської діяльності й активності духу взагалі. Вона існує вже в самій природі людського пізнання. Через творчість (теоретичну чи практичну) людина безпосередньо відображає свої думки, почуття, бажання, ідеали і вже побічно стан суспільства, його
потреби, можливості, інтереси, а також утверджує себе в дійсності.
З усіх видів творчості художня чи не найзагадковіша, бо постає як індивідуальний, інтелектуально-психологічний процес, в якому пізнання – це перш за все переробка фактів і вражень від дійсності з метою усвідомлення і виявлення сутності і, звичайно ж, закономірності розвитку. Процес
художньої творчості має свої особливі секрети, а саме: втілення роздумів і діянь, характерів, вчинків
в форму художнього образу. При цьому відбувається перетворення життєвого матеріалу в нову, але
уявну дійсність, в котрій виражені прагнення конкретного художника. Додамо, що створення художнього образу обов’язково базується на певних особистих сприйняттях, отриманих творцем із власного досвіду, а також життєвих уявлень, що виникають у нього як відображення власної практики.
Отже, через усю історію мистецтва поставала і постає проблема наочного зображення найвищої сфери існування людини – сфери духовного. Далеко не кожному художнику вдається створити
видимий образ людської душі, рухомі зміни в душевному світі людини, що осягаються візуально. За
свідченням ряду фахівців, Юрій Іллєнко у своїх кращих творах досягнув значного успіху у зображенні саме сфери духу.
Багаторічний доробок майстра свідчить про постійні шукання митцем кінематографічної форми, мови у зображенні духовного світу людини.
Оригінальні принципи побудови кінотвору й засоби кіновиразності дійсно знайшли у фільмах
художника безпосереднє втілення, сприяли виникненню кіноробіт, що поступово об’єднались у значне явище – авторський кінематограф Ю. Іллєнка, що вирізнявся цілісною і стійкою сукупністю світоглядних смислових і стильових ознак .
Юрій Іллєнко належав до тієї когорти митців, чиї творче життя – це карколомні злети і різкі
падіння, неймовірні зигзаги і несподівані падіння, а кожна стрічка, як правило, опинялася на перехресті різко протилежних думок. Хоч вже давно помічено, що в талановитому творі найактивніше живуть протиріччя часу.
У своєму творчому зростанні Ю. Іллєнко пройшов надзвичайно складний і тернистий шлях,
але він винайшов, вистраждав, виборов і утвердив свій неповторний кінематограф.
Отже, творчість майстра – яскравий приклад сучасного авторського кіно. Його фільми вирізняються здатністю автора конструювати й перетворювати життєвий матеріал пізнання у відповідності з власним світоглядом і розумінням закономірностей об’єктивної дійсності, зображуючи її як
процес; вмінням режисера втілювати у творах свої філософські концепції, створюючи з елементів реального ландшафту образ одвічної мудрості життя; спроможністю митця синтезувати і узагальнювати
власний досвід у галузі активного пошуку оригінальних форм всебічного охоплення й відтворення
реальності засобами кіно.
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Аналіз тематичного, структурно-композиційного, драматургічного, художньо-образного, зображально-виражального складу кінокартин Ю. Іллєнка дає підстави стверджувати про наявність
особливого стилю у кінематографі митця. А стиль у творчості режисера склався в результаті органічного злиття кінематографічного і поетичного обдарування майстра з глибиною філософського мислення, узагальнення й диктував свої власні закони як мистецькому твору, так і особистості
художника. Така залежність виражалась вже не як суб’єктивний темперамент, а як засіб виявлення й
усвідомлення певного аспекту дійсності, що вказувала на вибір визначених тем, об’єктів відображення. А об’єктом художнього дослідження у Юрія Іллєнка була абсолютна, навіть, дещо абстрактна
людина, її свідомість і самосвідомість, найвища сфера її існування – сфера духовного. До сфери ж
духу режисер відносив моральний ідеал людини, її відданість правді, красі, добру, свободі, справедливості, а також те, чим живе людина, її погляд на саму себе зсередини, на свої думки і почуття, її
усвідомлення власної неповторності і в той же час приналежності до людства, його історії, культури.
У сфері духу Іллєнко бачив відбиток самої дійсності, ось чому в його фільмах ідеї духу, що
несуть у собі основні життєві цінності й ідеали, такі як: честь, віра, добро протистоять силам зла, насильства, забуття, інтелектуального мороку.
Ці важливі проблеми буття й складають пропущений через свідомість митця основний і латентний (зашифрований, потаємний) зміст його творів. А тому, зрозуміло, вибір теми, узагальнення чи
висновки, що здійснювались митцем у художній тканині того чи іншого твору не могли відбуватись
без певних філософських принципів, хоч сформувати їх зміг би далеко не кожний творець.
Пошуки художника в галузі будь якого стилю і його мови не можуть не включати різноманітних мистецьких експериментальних досліджень змісту і форми (як внутрішньої драматургічнокомпозиційної, так і зовнішньої зображально-виражальної). Питання іншого порядку: наскільки необхідними і корисними постають ці експерименти в творчості того чи іншого митця. При цьому нагадаємо, що форма завжди виступає специфічним передчуттям, обіцянкою, можливістю, гарантією і,
зрештою, неминучістю тієї єдності, що і є метою творчості, а саме – єдністю особистості художника і
змісту відображуваного ним явища.
Новаторський характер творчості Ю. Іллєнка, його радикальний підхід до проблеми форми і змісту і складає основну якість авторського кінематографа митця. І сьогодні можна стверджувати думку про
те, що Іллєнко був одним з тих художників експериментаторів, чий творчий досвід активно збагачував не
тільки практику українського й світового кінематографа, але й філософсько-естетичну теорію.
"Художник-експериментатор, – читаємо у С. Шмідта, – людина, що працює в системі "мистецтво" і володіє певними установками по відношенню до сукупності можливих дій у системі. Серед
них (установок) спростування нормативного однозначного "канону" змісту мистецтва, його форм,
стилю; можливість таких функцій мистецтва, котрі не встановлені раз і назавжди; дієвість мистецтва
за рахунок орієнтації його на постійну зміну існуючого status quo" [4, 132].
Ще в 60-х роках минулого століття режисер експериментальним шляхом винайшов прийнятну
для своєї творчості новелістично-мозаїчну композиційну структуру фільмів. Суть її полягає в постійному проведенні через увесь сюжет повторюваної мігруючої теми, котра іноді носить характер твердження. Майстер не намагався давати готових відповідей на питання, котрі ставив у своїх фільмах,
тим самим відтворюючи вічну круговерть життя у вигляді постійного руху образів. Тобто художник
прагнув ввести глядача від споглядальності реального в сферу думки, вибудовуючи при цьому свої
твори за законами контрапункту. А це дозволяло одночасно звучати кільком самостійним темам, які
перепліталися й знову розходилися, але в результаті утворювали єдину цілісну структуру. В основу ж
цієї структури був покладений принцип дисонансової драматургії. У Іллєнка – це боротьба життя і
смерті, любові й зради, добра і зла.
Крім того, в непросту конструкцію внутрішньої форми своїх картин режисер закладав ознаки
асоціативної драматургії, що базувалась на власних уявленнях художника про існування світу реального та ірреального і втілювалась в кінематографічну тканину у вигляді "варіанту мислення" (пластична або звукова передача сцен, епізодів, що виникають в уяві героїв). А тому в його творах завжди
відчувається наявність двох планів – першого, реального, незашифрованого й другого, можливо, найважливішого для режисера, такого, що дозволяє глядачеві зазирнути в сферу духовного, сферу ідей.
Безперервно конструюючи найрізноманітніші варіанти можливих відношень буття, майстер
демонстрував тенденцію власної творчості до порушення звичної системи умовності. Експериментуючи в галузі жанру режисер прагнув поєднати притчові мотиви з широким філософським узагальненням, реальне з ірреальним, і тим самим давав змогу виявити притаманну йому синтетичність
мислення. Хоч внутрішня форма кінострічок майстра була не завжди бездоганна. Адже в її художній
тканині часом відбивалась єдність протидіючих тенденцій (жанрової, індивідуально-стильової), що
217

Мистецтвознавство

Погребняк Г. П.

вимагала від твору певного типу умовності, однак, досягалася режисером не в усіх роботах. І все ж, в
ім’я найголовнішого – мистецького самовираження – Ю. Іллєнко свідомо порушував усталені стереотипи кіноформи й представляв таку драматургічну структуру твору, що була суб’єктивною формою
інтерпретації об’єктивного змісту. Адже саме у суб’єктивності творчої особистості виявляється різноманітність емоційно-оціночного сприйняття і образного втілення дійсності.
Щодо постійних експериментів майстра, то, за словами Л. Толстого: "можливості впливати на
оточуючих художник досягає лише за умови невтомного творчого пошуку. Митець, котрий все відшукав, все знає і повчає – бездіяльний" [3, 311].
Розкриваючи духовну сутність свого творчого "Я" в специфічному поетико-філософському
відтворенні дійсності, Ю. Іллєнко вдавався до активної руйнації традиційних уявлень про зовнішню –
зображально-виражальну форму, створюючи оригінальну, складну, але все ж доступну розумінню
кіномову, з допомогою якої й досягав значного художнього впливу. Можливо, одна з основних ознак
таланту й полягає в тому, що він (талант) уособлює дух традиції, що народжується й ворогує з тією
традицією, яка поступово відживає.
Підпорядковуючи власну творчість "беззаперечній істині", згідно з якою висока ідея повинна
бути виражена в досконалій художній формі, Ю. Іллєнко винаходить і десятиліттями випробовує універсальну систему символів, алегорій, метафор, існування яких обумовлене особливостями стилю
митця. Слід зазначити, що символізм для режисера був своєрідною формою пізнання й відтворення
світу, а крім того, вищим досвідом, запозиченим у дійсності (але при цьому звільненим від раціональної схеми, таким, що сприймався інтуїтивно).
Звернення митця до символіки органічно випливало з основних принципів його асоціативної
драматургії. Відповідно до чого виникала необхідність поєднання в екранному образі двох начал: духовного і чуттєвого, ідеального і матеріального, реального й ірреального. Гнучка структура іллєнкової символіки завжди передбачала широкий діапазон тлумачень, котрі поставали у своїй
упорядкованості, відкритості, що якнайкраще слугувало режисерові у розкритті тем, які постійно порушувалися ним (про Добро і Зло, Правду і Кривду, Життя і Смерть). В подібній символіці проявлялися особливості нових значень, що виступали як пошуки художником і його героями істини, як
система, як творчий досвід. До того ж, символ у Іллєнка завжди відображав не стільки самі події, скільки найбільш характерний для них соціально-психологічний момент. Символ у Іллєнка – завершене
цілісне утворення, джерело смислової глибини, багатомірності, що розкривається поступово, рівень
за рівнем. Образні ж компоненти авторської пластичної драматургії були вміщені режисером в особливий сюжетний простір, що, як і кіночас, ніколи не був стиснений жорсткими кінематографічними
рамками, сприймався як неподільний, цілісний.
У своїх фільмах режисер представляв простір як виразний зображальний елемент. Його форми
обирались майстром довільно. Вони ніколи не залишались сталими, а постійно змінювались, ніби перетікаючи одна в одну. Звертаючись до конкретних прикладів, ми знаходимо яскраве підтвердження тому. В
"Криниці для спраглих" Іллєнко вмістить простір у розміри невеличкої труни, котру лаштуватиме собі дід
Левко, а потім неймовірно розгорне в польоті реактивного літака. Стрімкі потоки Черемошу розділять
навпіл світ: на злиденний і заможний, а розбите на чотири стулки вікно Дзвонаревої хати перетвориться
на ще один просторовий рубіж і подвоїть попередній розподіл в "Білому птасі з чорною ознакою".
Фахово володіючи кінокамерою, Ю. Іллєнко постійно прагнув до вдосконалення віртуозної
майстерності кінооператора. При цьому новаторський пошук різноманітних технічних засобів і прийомів зйомки ніколи не набував у митця присмаку самоцілі, хоч посідав одне з провідних місць в кіноекспериментах художника. Важко не помітити, яку важливу роль покликаний був відігравати в
творах майстра ракурс. Іллєнко намагався вибудувати кожен рух кіноапарату як складне сполучення
невидимої ліричної присутності автора і присутності візуальної, пластичної. Використовуючи цілу
гаму нижніх і верхніх, виведених під найрізноманітнішим кутом зору, ракурсів, демонструючи широкий діапазон оптичних загадок, збагачуючи лексикон найдивовижніших рухових реакцій, митець освоював ту часово-просторову зону, в якій створював бажаний світ своїх картин. Прагнучи знайти
"золоту" компромісну середину між невтомним мистецьким пошуком і власним технічним винаходом, майстер своєю творчістю утверджував видовищність кінематографа як його органічну якість.
Серед складових зовнішньої зображально-виражальної форми слід назвати колір кінозображення,
що виступає одним з основних засобів вираження ставлення митця до відображуваної дійсності, входить
у твір як драматургічний драматичний фактор і перетворюється на важливий атрибут відтворюваної
предметної реальності. Крім того, несучи в собі логіку режисерської концепції певної проблеми, колір має
глибоку семантичну місткість, внутрішню багатозначність, що, як правило, веде за собою потаємний
(латентний) зміст твору, а тому, природно, набуває символічного емоційного характеру.
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У серії перетворюваності іллєнкових барв відбувається одночасний рух цілого ряду сюжетних
ліній, кожна з яких має свій власний композиційний хід. Структуру ж фільмів майстра визначає мозаїчний характер, що постає у вигляді проекцій яскравих рельєфних тем на увесь простір твору. Специфічна
ж тематика картин режисера, що обумовлює принцип дисонансової драматургії, вимагає відповідних засобів виразності. А тому на кінематографічній палітрі Ю. Іллєнка можуть вільно співіснувати зелений і
червоний, блакитний і оранжевий, жовтий і фіолетовий, чорний і білий кольори. До того ж глибокі знання
законів й фахове володіння засобами живопису дозволяло майстрові творчо використовувати значення
кольорів з класичних мистецьких зразків, але при цьому невтомно тлумачити будь-які барви і відтінки.
Так, типовим для іллєнкової зображальності є поєднання у кадрі світлих і темних тонів певних кольорів, що має у творах режисера характер полівалентного змісту або ж набуває значення полярності. Гостро дисонуючі елементи кольору, що виростають з контрасту самого життєвого
матеріалу, діалектики тем, ніби "струшують", "стимулюють" рух, динаміку дії, створюють нові інтонаційні мотиви, надають експресії стилю митця.
Пошуки Іллєнком нової зображальності в значній мірі поширювались і на звукове рішення
його фільмів. Звук в творчості митця завжди виступав як якісна величина, як засіб психологічного
впливу на глядача, як частина естетичного мислення. Звукопис у режисера (буде це голос пісків чи
клекіт гірської річки, пориви вітру чи ревище літака, скрегіт воріт чи шелест трави, іржання коней чи
стогін людини) завжди являє собою світ зримих форм. Аудіофрази художник часом складав не з тонів, звичних для слухового сприйняття, а з найрізноманітніших "ірреальних" звуків: дивних музичних
дисонансів, специфічних шумів, сферичних впливів, вібрацій, чудернацького гулу.
Слід відзначити цікаві знахідки майстра в галузі екранної тиші. Саме тієї "тиші простору, ліричної тиші, тиші спокою і мислення, тиші глибоких внутрішніх переживань", про котру свого часу
говорив О. Довженко [1, 605].
Збагачуючи кіномову новими виразними засобами, Ю. Іллєнко іноді усував вербальне як смисловий компонент. Мовчання у фільмах митця стало одним з основних і провідних виразників авторського
змісту, його сутністю й водночас його зображальністю. Через мовчання художник розкривав головне в
людських долях – момент істини, що здобувалась героями в моральних і фізичних випробуваннях.
Аналіз фільмів окремих періодів кінематографа режисера, кожний з яких був наповнений творчим пошуком (що зовсім не виключало мистецьких поразок, прорахунків, невдач у певні проміжки
кінобіографії митця), дає змогу говорити про стійкість філософських принципів і уподобань художника, а також змістового тематичного матеріалу, композиційно-драматургічної побудови фільмів.
Розглядаючи кінематограф Ю. Іллєнка як досить унікальне мистецьке явище, можемо стверджувати,
що експерименти і дослідження художника не мали штучного формалістичного характеру, а складали
природний закономірний процес розвитку його творчості.
Найбільш послідовний прибічник авторського й поетичного кіно Юрій Іллєнко довів своєю
творчістю, експериментами-знахідками право на існування цього напрямку. Більше того, необмежені
можливості його подальшого розвитку у вигляді кінематографічного видовища образів, звуків, барв,
де поезія виникає як невід’ємна приналежність життя, де зрівнюються і протиставляються реальність
та ірреальність, а простір і час виявляються еластичними, де кожне слово кіномови стає могутнім і
дієвим засобом у вираженні множинності світу.
"Творчість, – скаже герой одного з численних нереалізованих кіносценаріїв Юрія Іллєнка, – є
непокора. Творчість – те саме, що свобода, котра потребує відречення від творчого натхнення. Покора
парадоксальна, як і все на світі, вона може принести в жертву саму досконалість. Творчість є визволення
себе від нестерпного страху за себе, за свою долю. Творче натхнення – шлях до перемоги над страхом" [2, 25].
Література:
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ЦИРК ЯК МИСТЕЦЬКО-ВИДОВИЩНА ФОРМА ХХ СТОЛІТТЯ
У статті простежено походження циркового мистецтва від розважальної форми балагану.
Визначено причини популярності циркового мистецтва. Цирковий номер та циркова вистава проаналізовані як художні твори циркового мистецтва.
Ключові слова: цирк, балаган, циркове мистецтво, видовищне мистецтво, мистецьковидовищна форма.
The article traces the origin of circus art from entertainment farce. Reasons of popularity of the circus arts are defined. Circus turn and circus performance are analyzed as works of art of circus arts.
Keywords: circus, farce, circus arts, show art, art-show form.
Цирк сьогодні – це конгломерат жанрів, що прийшли на манеж лише у кінці ХІХ століття.
Традиційно ж, ще з часів Античності, у цирку розвивалась майстерність кінної їзди та кінних перегонів. Клоунада, акробатика, жонглювання, дресура тварин, еквілібристика, фокуси довгий час існували
як окремі жанри, що об’єднались під куполом цирку відносно недавно. Дресура розвивалась у звіринцях, фокуси демонструвались "професорами магії" на приватних та світських заходах, акробатику та
еквілібристику представляли канатохідці, жонглювання та клоунаду демонстрували мандрівні артисти тощо. В умовах ярмарково-майданної культури ці жанри заклали ідейно-художні основи сучасного
цирку, але доступ до замкненого простору (манежу) був для них закритий. Ця неприйнятність була
обумовлена тим, що внутрішня драматургія ярмарково-майданних видовищ диктувалася стихією святкових веселощів, де кількісні характеристики дійства переважали над якісними, в той час як кінний
цирк у ХVІІІ–ХІХ століттях орієнтувався на естетичні категорії "високих" жанрів: виступи вершників-пантомімістів відрізнялись надзвичайною майстерністю, наділяючи циркові видовища яскравою
театралізацією. З середини ХІХ і у ХХ століттях цирк поступово розширював свою жанрову систему,
об’єднуючи в одних програмах коней і силачів, акробатів і клоунів, фокусників і дресирувальників.
Починаючи з другої чверті ХХ століття, науковці, мистецтвознавці та циркові артисти й режисери
почали ставити питання: чим насправді є цирк – мистецтвом чи просто видовищем? Чи правомірно
вважати мистецькою формою окремий цирковий номер та циркову виставу в цілому?
Впродовж ХХ століття суттєво збільшилась кількість вчених, в коло наукових інтересів яких
був включений цирк. Так, жанрово-історичну еволюцію цирку досліджували В. Ардов, В. Всеволодский-Гернгросс, З. Гуревич, Ю. Дмитрієв, А. Житницький, Є. Кузнєцов, С. Макаров, В. Сергунін,
Є. Чернов та ін. Культурологічні аспекти розвитку та філософсько-естетичний контекст циркового
мистецтва розкривали В. Баринов, О. Клепацька, М. Хренов, К. Шаїна та ін. Проблеми циркової педагогіки розв’язували К. Дементьєва, В. Савіна, О. Скібіна та ін. Циркове мистецтво в контексті його
театралізації та драматургії вивчали Г. Курінна, С. Макаров, М. Мєстєчкін, М. Немчинський та ін.
Проаналізувавши коло питань, розглянутих у працях названих авторів, ми дійшли висновку, що на
разі не існує дослідження цирку саме в контексті його належності до мистецько-видовищних форм.
Отже, метою статті буде аналіз мистецького компоненту циркового видовища та доведення гіпотези
про суттєве збільшення мистецької складової у виставах сучасного цирку.
Цирк, як специфічний вид мистецтва, почав формуватись у ХVІІІ–ХІХ століттях, переводячи
на новий рівень культуру ярмарково-майданного балагану.
У другій половині ХVІІІ століття відбулося розділення мистецтва на "високе" і "низьке", а народного – на "міське" і "селянське" [8, 148]. Міська культура зайняла "нішу" між культурою дворянства та селянства: будучи породженням селянського середовища, вона тягнулася до соціальних верхів,
орієнтуючись на них, що і обумовило змішування в ній європейських запозичень та народних традицій. Основним же засобом реалізації міської фольклорної культури був ярмарок, а квінтесенцією ярмаркових видовищ став балаган. Балагани традиційно влаштовувались на центральних площах міст,
уособлюючи центр святкових веселощів і слугуючи комплексним втіленням різноманітних мистецьких умінь (акторських, співацьких, пластичних, "магічних", клоунських тощо).
© Станіславська К. І., 2011
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Композиційний принцип балаганного видовища передбачав поєднання відомого, знайомого з
чимось незвичайним, екзотичним, дивним. "В них (балаганах, – К. С.) демонструвались різноманітні
"дивовижі" – карлики, велетні, "волосаті жінки" та інші "потвори". Одне з найпопулярніших і традиційних видовищ – "Дама-павук", сконструйована за допомогою системи дзеркал і чорного оксамиту:
мохнатий тулуб з павучими лапками і жіночою головою, яка відповідала на запитання публіки. Безумовним успіхом користувався і "африканський людожер", що з’їдав живого голуба на очах глядачів
(насправді це було опудало птаха, всередину якого вкладався мішечок з журавлиною)" [7]. "В балаганах Санкт-Петербурга у 1870–90-х рр. на загальний огляд виставлялись телятко з двома головами,
мумія "єгипетського царя-фараона" <…> чоловік, що п’є керосин і заїдає чаркою <…> "дівчинкасирена" з русалчиним хвостом і багато що інше" [8, 149–150]. У маленьких балаганчиках розташовувались гадалки-віщунки, лялькарі з маріонетками, панорами-райки (рухливі картинки, що стали предтечею анімації). Але головними на гуляннях були великі театральні балагани зі сценою, завісою та
глядацьким залом. Кожна вистава тривала від 10 хвилин (в маленьких балаганах) до години. Покази
зазвичай починались опівдні і йшли один за одним до пізнього вечора, тобто кожного дня відбувалося не менше шести спектаклів у великих балаганах і до тридцяти – у маленьких.
Балаганна вистава, як правило, складалась з окремих номерів, розділених на три відділення. У
першому демонструвались акробатичні та гімнастичні номери: робота на трапеції, канатохідці, силові
атракціони; у другому – сценки з народного побуту; у третьому – арлекінади та пантоміми (комічні,
мелодраматичні або героїчні), а також п’єси з репертуару народного театру, інсценування рицарських
романів та, пізніше, популярних літературних творів [7]. Йдучи до балагану, народ прагнув справжнього видовища, тому ярмаркові упорядники робили все, аби не розчарувати публіку: використовували прийоми несподіванки, потрясіння, надмірності, щоб відвідувач після дійства був доведений до
екзальтації, приголомшений надлишком емоцій. Метою балагану було не естетичне задоволення, а
"виробництво шоку" [8, 150].
Дослідник видовищної культури М. Хренов розглядає поняття балагану у двох смислах: у вузькому – як специфічну театралізовану виставу, що організується у тимчасово побудованому дерев’яному павільйоні; і у широкому – як все дійство, що відбувається на святковому майдані, весь
простір масових видовищ та розваг, тобто фактично всю святкову стихію, яка періодично повторюється і поновлюється від свята до свята (переважно на Масляну, а також впродовж Пасхального тижня, на Святки і т.п.), символізуючи смерть старого буття (космосу, бога) і народження нового [6, 244].
Саме такий смисл пов’язує балаган з міфологічним ритуалом і космологічним світоглядом стародавньої людини, для якої смерть була передвісником життя. "…балаган консервує смислове ядро ритуалу, трансформуючи його з релігійної в естетичну, точніше, фольклорну видовищну форму" [6, 284].
Протягом ХІХ століття сакральні властивості балагану поступово згасають і він трансформується у чисто святкове, розважальне видовище – народжується цирк як специфічний вид мистецтва. І
хоча в реальній історії цирк, звільнившись від сакральних значень, функціонував як розважальна естетична форма, теоретики-мистецтвознавці ще довго не могли погодитись з таким станом речей і не
включали цирк у розряд мистецтв, надаючи йому найнижчого естетичного статусу. Таке положення
пояснювалось тим, що циркові видовища, істотно пов’язані з традиціями ярмарково-майданної культури, разюче не відповідали естетичному канону елітарного мистецтва та являли собою повну протилежність ствердженій у ХІХ столітті літературоцентристській культурній парадигмі. У такій ситуації,
наголошує М. Хренов, "…крізь призму літературних норм та традицій циркове мистецтво також не
могло бути сприйняте адекватно і оцінене по достоїнству" [6, 305].
Природно, що новий погляд на естетичний статус цирку у ХХ столітті багато в чому був обумовлений зміною пануючих культурних парадигм, а саме видовищецентристською переорієнтацією
як естетичної свідомості, так і самої художньої культури. Цирк нарешті увійшов у наукове поле зору
мистецтвознавства. М. Хренов виділяє два етапи наукового осмислення цирку у ХХ столітті. Перший
охоплює 1920-ті роки і може бути охарактеризований як кінематографічний, адже на цій стадії специфіка цирку прочитувалась крізь призму кіномистецтва: у науці розгортався процес своєрідного взаємопояснення двох мистецтв, коли шляхом проеціювання нового мистецтва на традиційне і навпаки
одночасно осягається теорія цирку та кінематографу. Другий етап з кульмінацією у 1970-ті роки дослідник позначає як телевізійний, акцентуючи на взаємовисвітленні цирку і телебачення [6, 307].
Можна припустити, що на рубежі ХХ–ХХІ століть почав формуватись новий етап наукового
осмислення цирку, що характеризується, на думку дослідниці О. Клепацької, "новою міфологізацією
цирку, обумовленою посиленням "шоуізації" та "шлягеризації" різних сфер життя в умовах домінування форм дозвілля у постіндустріальному суспільстві – від повсякденності до політики, від політики до релігійних інститутів. Дослідницький ренесанс циркового мистецтва в останній час
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продиктований затребуваністю цирку як соціального інституту і як видовищної форми масової культури, яка, завдяки впливу і вторгненню в її світ телебачення, набуває нових контурів візуалізації та
рецепції" [3, 6]. Цей етап можна назвати шоуізаційним від сучасного тлумачення терміну "шоуізація",
яке дає Ю. Романенко у "Проективному філософському словнику", дослівно переводячи це слово як
"показуха" [5]. На думку автора, шоуізація – це установка сучасної цивілізації, обумовлена тотальним
розповсюдженням засобів масової інформації і комунікації, яка виражається у маніпуляції зором натовпу, постійному прагненні виставити будь-які факти і явища напоказ, задоволенні гіпертрофованої
психологічної потреби у видовищах. Шоуізація виявляється в експансії візуальної культури, налаштованої на ураження уяви обивателя через безперервне відстеження і демонстрацію у режимі non-stop
екстраординарних подій, використовуючи дві основні форми шоуізаційної подачі матеріалу – сенсацію та ексклюзив. Гаслом шоуізації може бути рядок з видатної пісні Фредді Мерк’юрі "Show must go
on": шоу повинно тривати (за будь-яких обставин). Отже, наукові розвідки та дослідження місця і
ролі цирку в умовах культурної ситуації візуального повороту кінця ХХ – початку ХХІ століття можуть бути віднесені до третього – шоуізаційного – етапу вивчення циркового мистецтва.
Залежно від пануючих в ту чи іншу епоху культурних парадигм змінювались і змістовні пріоритети циркового мистецтва. Так, якщо для ХVІІІ століття була характерна "кунсткамерна" установка
(впроваджена Петром І) на показ невиданої екзотики, то на рубежі ХVІІІ–ХІХ століть тематика циркових програм несе на собі відбиток характерного для того часу захоплення історією, природознавством: демонстрація тварин стає "ударним" номером циркових програм, а самі цирки все більше
нагадують звіринці. У ХІХ столітті зміст циркових видовищ відображає суспільний інтерес до історії
культури, археології, етнографії: у цирку яскраво використовуються мотиви античних епох, а також
розширюється географія гастролей східних цирків. На рубежі ХІХ–ХХ століть цирк переймає загальне захоплення фізичною культурою і переживає етап спортизації, перетворюючи спорт із утилітарної
діяльності в естетичну. Впродовж та, особливо, наприкінці ХХ століття тематичний діапазон циркових вистав визначався інтересом і до культурної історії людства, і до світу живої природи, відповідаючи культуро- та природоохоронним устремлінням сучасного суспільства.
Втім, незалежно від пріоритетів циркового мистецтва на різних етапах його розвитку, зникнення старих та появи нових жанрів, цирк завжди залишався демократичною і улюбленою формою
розваги у всіх категорій глядачів. Причини цього полягають у наступному. Передусім, популярність
циркового мистецтва пов’язана з тяжінням людини до "дива" – фактів, явищ і умінь, не доступних
для розуміння та виконання звичайному глядачеві. Артисти цирку жонглюють гирями, "зав’язуються
у вузол", літають у повітрі, спілкуються з тваринами, "купаються" у вогні, зникають або перепилюються навпіл – все це викликає у глядачів подив, гордість і неймовірне захоплення.
Друга причина популярності цирку заснована на активізації почуттів небезпеки, що підстерігає артистів і, в окремих випадках, навіть глядачів, та бажанні "полоскотати нерви", підсвідомо відчуваючи можливість стати свідком нещасного випадку. Цей рудимент античного цирку, пов’язаний з
кривавими боями гладіаторів та цькуванням диких звірів, певним чином експлуатується і у сучасних
циркових виставах, зокрема, у сталому вислові "Смертельний номер!", у повідомленні глядачам, що
повітряні акробати чи гімнасти "Працюють без страховки!", у номерах з великими або хижими тваринами, де артист-дресирувальник піддає себе реальній щосекундній небезпеці.
Третьою причиною популярності цирку у всі часи була злободенність його окремих жанрів,
особливо – клоунади. Блазень, паяц, фіґляр, скоморох – по суті, вони були носіями культури, яку пізніше на арені цирку втілив клоун. "Офіційною" функцією блазня було розважання публіки, але традиційно подібні персонажі надавали собі право говорити про найскладніші і найактуальніші
проблеми сучасності, звертаючись до всіх верств населення: від королів (придворні блазні) до найбідніших прошарків суспільства (мандрівні комедіанти). В умовах жорсткої цензури це був єдиний
спосіб сказати правду, тому життя блазня часто було у небезпеці. Втім, перебільшено наївна або жартівлива манера подачі злободенної інформації, як правило, залишала клоуну шанс залишитись живим.
Названі причини пояснюють стабільність уваги та любові глядачів до цирку, але не дають
відповіді на запитання: чим все ж таки є цирк – просто яскравим видовищем чи все ж таки видовищним мистецтвом? Якщо цирк – мистецтво, то в чому полягає його видова специфіка?
У пошуках відповідей на ці запитання Ю. Борєв радить дослідити і зрозуміти мету циркової
вистави. На думку вченого, відсутність якого-небудь прямого практичного значення циркових номерів (навіщо леву стрибати через вогняне кільце або повітряному гімнасту робити трюки на трапеції?),
така собі "безцільність" та "марність" циркової діяльності споріднює її з декоративно-прикладним або
ювелірним мистецтвом. Намисто, брошка, браслет не мають жодного практичного значення, але цінності, створені справжнім ювеліром-майстром, сприймаються як прекрасні. Діяльність циркового ар222
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тиста за своїм смислом та значенням вимагає такої ж "ювелірної" майстерності, точності та філігранності [2, 170]. Отже, архетипом, першоосновою цирку, його відправним, змістовним та формотворчим фактором є демонстрація уміння, але не просто відмінного і навіть бездоганного володіння своїм
ремеслом, а виключно-віртуозної, філігранної майстерності. Структурною одиницею та виразним засобом циркового виступу є трюк – певна фізична дія, технічний прийом, комбінація рухів, не доступні для виконання пересічній людині без спеціальної підготовки.
Втім, "перемоги" над простором, володіння власним тілом, влади над тваринним світом ще
недостатньо, щоб виник цирковий номер: спортсмен, що демонструватиме рекордні досягнення навіть на арені цирку, не стане від цього артистом. Мистецький твір виникає лише тоді, коли трюк стає
художньо виразним, коли номер володіє ритмічною і композиційною організацією та прикрашений
артистичним спілкуванням партнерів. Демонстрація майстерності стає мистецтвом, коли цей процес
відрізняється яскравою, видовищною, естетично виразною, значимою художньою формою. Отже,
цирковий артист одночасно і виконує власне надзавдання (тілесно-трюкова складова), і створює образ людини, що вирішує надзавдання (художня складова). Тоді і виникає цирковий номер – закінчений художній твір циркового мистецтва, що являє собою послідовність трюків, які виконуються
групою людей або/та тварин в певній композиційній закономірності та у певний проміжок часу; комплекс трюків у поєднанні з іншими засобами виразності створює художній образ, відображаючи
ідейно-творче завдання номеру та здійснюючи емоційний вплив на глядачів.
Створенню художнього образу, крім власне трюкового ряду, допомагають костюм, грим, аксесуари, пластика і хореографія, сценографія, світло, музика, режисерська організація номеру. Костюм і грим фактично є зримою сутністю образу артиста, як і необхідний для номеру реквізит.
Пластично-танцювальне рішення номеру може втілювати як емоційно-змістовну сутність номеру, так
і трюковий компонент. Особливим виразним засобом, що створює необхідну атмосферу і в значній
мірі розкриває образ артиста, є музичне оформлення номеру. Найвищим проявом музичної культури
в цирку є органічно-гармонічний супровід, в якому розвиток музичної теми відповідає композиції
номеру, трюкові комбінації – музичним фразам, а загальний музичний образ – образу манежному. В
останній час пошуки нових засобів музичної виразності привели до використання у циркових виставах, наряду з традиційним оркестром, вокалу, що суттєво підвищує емоційний вплив на глядачів.
Поєднання кількох десятків різножанрових та різнохарактерних номерів в єдине ціле утворює
циркову виставу. Циркове видовище створюється на основі загальнодраматургічних правил, а його
сценарій містить зовнішню і внутрішню композицію (або архітектоніку), драматургічний конфлікт,
наскрізну дію, сценарний хід тощо. Як правило, вистава складається з прологу (параду-але), двох відділень з антрактом та фіналу (параду-але). За типом циркові вистави поділяють на збірні, театралізовані або сюжетні, одножанрові, специфічні вистави типу "цирк на льоду" та "цирк на воді" [4, 7–8].
І хоча тема у цирковому творі є лише приводом, мотивуванням для демонстрації специфічної циркової майстерності, все ж таки саме тематична проблематика, на думку української дослідниці цирку Г.
Курінної, є важливим чинником подальшого розвитку циркової драматургії та мистецтва цирку в цілому.
Автор виокремлює такі тематичні напрями сучасних циркових вистав, як: соціально-побутові теми (стосунки дітей та батьків, між сусідами, колегами тощо); лірика (кохання, дружба); проблематика філософського змісту (питання про сенс життя, роздуми про світ та місце людини у ньому тощо). За типом
драматургії дослідниця поділяє циркові вистави на дві групи: "сюжетний цирк" зі спільною сюжетнообразною лінією усіх номерів програми та "філософський цирк", що відрізняється чітко визначеним філософським підґрунтям та концептуальним баченням циркової драматургії [4, 8–9].
Циркова вистава, як і будь-яке видовищне мистецтво, – складна комунікаційна система, яка
передбачає зворотний зв’язок "артист ↔ глядач". Кожний цирковий жанр має свою "граматику" знаківтрюків для обміну інформацією. Артист повинен виявити свої здібності в передачі ідеї та змісту номеру
через виразну мову трюку, адже зміст матеріально-творчої діяльності циркача полягає у комплексному
перетворенні власного тіла – і саме в цьому процесі втілюються результати духовної і фізичної творчості. При цьому артист втілює певний поведінковий дуалізм: з одного боку, він мусить бути зовні привабливим, високопрофесійним у виконанні трюків та максимально артистичним, а з іншого – реально
усвідомлювати і тверезо контролювати ступінь ризику своєї діяльності, тобто бути вельми напруженим
та обережним. Реципієнт (глядач) реєструє у своїй свідомості послідовність отриманих сигналів у вигляді трюків, звуків, міміки, жестів тощо, переробляючи і порівнюючи їх з попереднім глядацьким досвідом та своїми очікуваннями, в результаті чого ним переживаються позитивні чи негативні емоції, а в
свідомості відбувається аналіз та розуміння сенсу представленого номеру.
Таким сенсом майже кожного номеру циркової вистави є пошуки нової орієнтації у цьому
світі, прагнення вийти за межі доступного. Для цього артистові (а через його виступ – і глядачеві)
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необхідно подолати стан впевненості у своїй обмеженості та замінити його надією, дати поштовх динаміці людського духу. Коли у середині ХІХ століття бар’єр циркового манежу переступила повітряна
акробатика, артист вперше відірвався від горизонталі манежу, утворюючи нову площину (вертикаль) та
новий простір (півсферу над манежем). Він піднявся на висоту, протиставляючи себе навколишньому
середовищу та природі біологічного існування. Таким чином, новий жанр не тільки продемонстрував
зміну змістовних критеріїв цирку, а й став певним відображенням еволюції суспільного світогляду.
Нові жанри та напрями у сучасному цирку визначають нові орієнтири творчої уяви, ламають
штампи глядацького сприйняття. Цирковий артист "…творить не заради того, щоби протиставити
мистецтво життю; артист творить з матеріалу життя новий твір заради того, аби художнє творіння
сприяло творчому процесу самого життя" [1, 29]. Основною передумовою виникнення справжнього
твору циркового мистецтва є відкриття нового у самій дійсності. Саме той, хто відкрив нове у повсякденності і зміг його художньо відобразити, вважається новатором у цирку. Такий цирковий номер одночасно виступає і як пізнавально-ідеологічний, і як мистецько-естетичний феномен.
Культурна парадигма ХХ – початку ХХІ століття вибудувана таким чином, що "низові", виключно розважальні в минулому форми мистецтва опинились включеними у цілий пласт видовищної
професійної художньої творчості, яка користується попитом у суспільних мас. Подібна ротація по
відношенню до своєї історії та соціального стану відбулася і з цирком. Онтологічна подвійність циркового мистецтва – спрямованість на масову свідомість, з одного боку, та елітарність ремесла циркового артиста, з іншого, – стала основою динамічного розвитку цирку. Цьому сприяла і властива цирку
висока адаптивність до обставин та відкритість до інших мистецтв – музики, театру, естради, образотворчого мистецтва, кіно, телебачення. Щорічні міжнародні фестивалі циркового мистецтва у Монако, Франції, Італії, Угорщині, Китаї, Москві слугують вагомим доказом незгасного інтересу людей
(професіоналів цирку та глядачів) до циркового мистецтва. Саме цирк – яскрава мистецьковидовищна форма – виявляється сьогодні спроможним задовольнити не тільки потреби сучасної людини у грі, розвагах, карнавалі, але і її прагнення естетичної насолоди від професійного мистецтва.
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АРАНЖУВАННЯ, СТИЛІЗАЦІЯ, РЕМІНІСЦЕНЦІЯ:
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРВИННІСТЬ І ВТОРИННІСТЬ У МИСТЕЦТВІ
(на прикладі творчості композиторів Придніпровського регіону)
Стаття присвячена питанням стилізації і виявленню взаємодії при цьому в музиці первинного –
авторського – і вторинного. Стилізація розглядається в переплетінні з аранжуванням і ремінісценцією, оскільки і тут йдеться про первинний авторський матеріал і подальшу роботу над ним. Проблема первинності і вторинності при аранжуванні, стилізації і ремінісценції набуває конкретики при
розгляді окремих творів сучасності – "Болеро. Експеримент" Олександра Нежигая і п’єс Дмитра
Савенка – аранжування танго А. П’яццоли, "Танго-ремінісценція".
Ключові слова: аранжування, болеро, інтерпретація, ремінісценція, стилізація, танго.
Article is devoted to styling and detection of interaction in music while the primary – and secondary
author. Pastiche seen interlacing with arrangements and reminiscence, because here we are talking about
the original copyright material and further work on it. The problem of primacy and secondariness
arrangement, style and reminiscences becomes concrete when considering individual works of our time –
"Bolero. Experiment" Alexander Nezhyhay and plays Dmitry Savenko – A. Piazzolla tango arrangement,
"Tango reminiscences".
Keywords: arrangement, bolero, interpretation, reminiscence, stilizaciya, tango.
Первинність – вторинність, що є головним і що залежним? Ці філософські категорії трактуються досить широко, визначувані як "первинне і вторинне знання", "первинна і вторинна суть"
(учення Аристотеля), "первинні і вторинні якості".
Теоретико-пізнавальне уявлення про існування первинних і вторинних якостей матеріальних
тіл, що йде ще від античної філософії і зустрічається в середньовічній схоластиці, якнайповніше викладено британським філософом Джоном Локком в "Досвіді про людське розуміння" (1690). Згідно з
ним, первинні якості тіл, їх об’єктивні властивості – протяжність, форма, щільність, рухливість, величина, фігура, зчеплення, положення, кількісні характеристики, механічний рух, спокій, тривалість – невідокремлені від тіл і сповна адекватно сприймаються людиною. Проте в тілах є і такі недоступні
нашому сприйняттю форми, об’єми і рухи часток, які викликають образи, не схожі з якостями, що
породжені ними. Колір, смак, звук, запах, тепло в тому плотському вигляді, у якому вони сприймаються людиною, не існують в самих тілах. Це – вторинні якості, похідні від первинних, таких, що є
єдино об’єктивними; це суб’єктивні відчуття, які не співпадають з властивостями зовнішніх об’єктів
самих по собі. Надалі уявлення про первинні і вторинні якості стало однією з передумов посиленої
уваги до суб’єктивних компонентів людського пізнання.
Що визначає і спочатку народжує нове, і що дозволяє потім прийняти це нове, але вже в іншій
якості? Питання про первинність і вторинність в мистецтві, в музиці зокрема, приводять до роздумів
про роль творця і виконавця-інтерпретатора, про співвідношення різних музичних жанрів залежно від
їх насичення певним тематичним матеріалом. Так, відразу ж постає дуже сучасна, актуальна, а деколи
вже і "затерта" на сьогоднішній день проблема стилізації в музиці (ширше – в мистецтві). Російський
композитор Анатолій Селезньов порівнює стилізацію з "крадіжкою зі зломом", вважаючи цю дорогу
украй небезпечною для композитора. Разом з різними підходами до прийомів стилізації і їх використання, залишається вже добре вивчена і "пройдена" практика аранжування чужої музики, а також часткове її введення в свій авторський твір на правах ремінісценції.
Отже, мета дослідження – довести тісне переплетіння категорій первинності і вторинності в
музиці завдяки майстерно зробленим стилізаціям, аранжуванням, ремінісценціям. Задачі дослідження:
• простежити історичний шлях аранжування – ремінісценції – стилізації;
• виявити, що і де в них авторське, первинне, і "чуже" – вторинне;
• зрозуміти, у чому полягає авторське уміння і сенс подібних "експериментів" на сьогоднішньому етапі музичного прогресу.
© Щитова С. А., 2011
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Оскільки подібні досліди з’явилися за останні два роки у композиторів Придніпровського регіону, спробуємо дати їм оцінку і на їх прикладі розібратися з історично давньою проблемою первинності і вторинності на рівні співвідношення свого і чужого.
Матеріалом дослідження стали: симфонічний твір Олександра Нежигая "Болеро. Експеримент. Равель – Нежигай", прем’єра якого відбулася в Сімферополі та Ялті в жовтні 2010 року (виконавець – Кримський державний симфонічний оркестр), твори Дмитра Савенка – аранжування п’єс
Астора П’яццоли, "Танго-ремінісценція". Всі названі твори записані на компакт-диски і виконуються
різними колективами України, а тому тим більше вимагають певної їх оцінки і вивчення.
Спробуємо зрозуміти етимологію визначень "аранжування", "стилізація", "ремінісценція".
Стилізація (греч. stulos – писання) – навмисне відтворення специфічних особливостей музики
певної творчої епохи, художнього напряму, рідше індивідуального композиторського стилю. При
цьому те, що стилізується, вступає в діалог з творчою особою іншої епохи, інших художніх пріоритетів частіше за іншу епоху або національну школу. Проте стилізація жодним чином не є простим наслідуванням, що загрожує перейти в епігон, оскільки справжня стилізація вимагає від автора
наявність тонкого художнього смаку, відчуття міри, свого "я", хай і одягненого в подібність іншого
стилю. Звідси – пошук нової якості, нової моделі, структури. Стилізація передбачає усунення від вибраного зразка і перетворення цього зразка в об’єкт зображення, предмет імітування.
Оскільки для виникнення такого феномену, як стилізація, природним чином необхідний певний зразок (зразки), безперечно, виявляється вторинність як її суть. При майстерно зробленій стилізації досягається ефект "остранєнія" (рос. "остранение", термін В. Б. Шкловського). Віктор Борисович
Шкловський, російський письменник, літературознавець, критик, у своїй знаковій статті "Мистецтво
як прийом" так визначає "прийом остранєнія": "не наближення значення до нашого розуміння, а
створення особливого сприйняття предмету, створення "бачення" його, а не "пізнавання". При "остранєнії" річ не називається своїм ім’ям, а описується як вперше бачена" [8].
При "остранєнії" долається інерція встановленого сприйняття і відчувається прорив у щось
нове і несподіване. Відбувається збагачення музичного матеріалу з позицій нового часу, нової епохи і
стилю, пропонується погляд на вже створене з іншого ракурсу, з іншої позиції і в інший час.
При частому зверненні до особливостей тієї або іншої епохи, національної культури, окремо
взятим музичним жанрам, елементам музичної мови або технічно-композиторським прийомам, звернення
до авторського композиторського почерку з метою уловити в нім найбільш знакове – явище рідке.
Як відомо з історії розвитку музики, стилізація була відсутня в докласичний період, оскільки
ще не виявлялася повною мірою авторська індивідуальність. Від творців музики було потрібне складання творів відповідно до літургійного призначення музики. Досить довгою і стійкою залишалася
манера стилізації Сходу в оперних творіннях західноєвропейських композиторів від Рамо до Пуччіні.
У вік романтизму стилізація ще не займе того важливого місця, як в культурі ХХ століття, хоча багато в чому саме романтики з їх схильністю до індивідуалізації стилю, створення визначеного національно забарвленого колориту забезпечили стилізації довге творче майбутнє.
Знаходячи пояснення активному інтересу до стилізації в новий час ХХ – ХХІ ст., звертають
увагу на загальний момент інтелектуалізації сучасної музики, поворот сучасного мистецтва у бік комічного, широкий спектр інтересів художників у виборі епох, що стилізуються, національностей.
Стилізація заявляє про себе, перш за все, в одному з провідних напрямів мистецтва ХХ століття –
неокласицизмі, де засобами стилізації встановлюється втрачений в атмосфері воєн і катаклізмів
ХХ сторіччя художній ідеал минулого.
Стилізація залишається найважливішим художнім прийомом і музичним засобом і в сучасній
українській музиці, в окремих випадках в одне ціле зливаються поняття стилізації і ремінісценції.
Ремінісценція (лат. reminiscentia – спогад) – смутний спогад про поняття, що майже згладилося, інколи несвідомо сприйняте. При цьому об’єктом спогадів можуть стати, як і в стилізації, риси
мелодії, звороти чужого твору. Таким чином, ремінісценція стає елементом художньої системи, що
посилає до раніше почутого витвору мистецтва. У музиці прийом ремінісценції вводиться через цитату-нагадування, алюзію або стилізацію. В цьому випадку, вона сприймається як відгомін, неявна цитата, цитування без лапок, тому ремінісценція розглядається зазвичай як результат мимовільного
запозичення автором чужого образу. Звідси – її вторинність.
Ще стійкішим, історично старішим і випробуванішим є аранжування (фр. arranger – упорядковувати, владнувати) – мистецтво підготовки і адаптації музичного твору для представлення його у
формі, відмінній від первинної. Будучи вторинним в творчому процесі, аранжування передбачає і авторське відношення – вживання різних способів розвитку первинного матеріалу – зміну гармонії,
транспозиції і модуляції, додавання нового матеріалу, і цим істотно відрізняється від оркестровки або
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інструментовки. Як і виконавська інтерпретація (лат. interpretatio – роз’яснення, тлумачення), аранжування тим більше передбачає індивідуальний підхід до музики, що аранжується, активне до неї
відношення, наявність у композитора-аранжувальника власної творчої концепції втілення оригінального авторського задуму.
Аранжування зароджується і отримує розвиток разом з мистецтвом інтерпретації з середини
ХVІІІ ст., коли музична композиція і виконання знаходять всі більшу самостійність, а виконавець
стає тлумачем не власних вигадувань, а творів інших авторів. І виконання, і мистецтво аранжування
йшли паралельно з процесом поступового поглиблення індивідуального початку в музиці, з ускладненням її виразних і технічних засобів, досягаючи розквіту в ХІХ ст. і ускладнюючи свої завдання,
народжуючи, по суті, музиканта-інтерпретатора нового типу.
Авторами значної кількості редакцій, обробок і транскрипцій музичних творів виступають часто видатні виконавці. Як результат роботи над оригіналом за допомогою редагування і обробки
(аранжування) музичний твір адаптується до нових технічних, стильових, виконавських тенденцій
залежно від особи його інтерпретатора (аранжувальника) [9]. Так з’являються багаточисельні різностильові трактування, аранжування одного і того ж твору.
Одним з таких музичних шедеврів, що дав поштовх до його різних прочитань, аранжувань,
обробок, стало безсмертне "Болеро" Моріса Равеля. Лише за останні десять років, вже в нинішньому
столітті, з’явилися переробки цього твору у Арво Пярта (Реквієм по мрії & Болеро Равеля), Сергія
Дягілєва (вокально-хореографічна поема на музику М. Равеля для сопрано, тенора і секстета контрабасів, 2006). "Болеро. Експеримент. Равель-Нежигай" – так названо останній симфонічний твір дніпропетровського композитора Олександра Нежигая (2009–2010).
Відомо, що "Болеро" Моріса Равеля (1928), вершина симфонічної творчості композитора, отримав особливу популярність через "гіпнотичну дію незмінної безліч разів ритмічної фігури, що повторюється, на тлі якої дві теми також проводяться багато раз, демонструючи надзвичайне зростання
емоційної напруги і вводячи в звучання все нові і нові інструменти" [3].
Тема з двох частин – баскського і маврітано-андалузького походження, що лягла в основу,
підштовхнула Равеля до створення симфонічної п’єси у формі геніального оркестрового варіаційного
циклу на сопрано остінато. Незмінність теми – розгорнутої 34-тактної мелодійної побудови, де кожна
з частин повторюється п’ять разів, її гармонійне наповнення, ритмічна вирівненість, остінатність ритмічного фону малого барабана підштовхує до пошуків внутрішніх резервів динамізації – в оркестровці, фактурній роботі, тембральній драматургії, постійному заповненні простору при оркестровому
crechendo. Всі дані чинники направлені до досягнення генеральної вищої точки музичного розвитку,
що настає лише в завершенні. Саме даний шлях розвитку забезпечує очікуване і напружене просування до його звершення.
Олександр Нежигай прочитує Моріса Равеля дуже дбайливо і, в той же час, сміливо, деколи
несподівано, вносячи до геніальної музики "Болеро" віяння іншої епохи, іншого стилю, пропонуючи
свій новий погляд на відому музику. Сам автор пояснює жанр свого експерименту як "стильову ремінісценцію" з трансформацією від класики до джаз-року.
До повного симфонічного складу оркестру додана біт-група: фортепіано, ударна установка,
електричні інструменти – бас-гітара, соло-гітара. Масштаби нової п’єси стислі. Тривалість звучання
"Болеро" складає близько 15 хвилин, хоча при виконанні в постійному темпі, без прискорення, як
цього вимагав композитор, може досягати і 18 хвилин. У Нежигая "Болеро. Експеримент" звучить
близько 8,5 хвилин. Порушується головний принцип остінатності Равеля – при збереженні теми застосовувати нашарування інструментів. Нежигай трансформує тему, привносячи відтінок східного,
нарочито змінюючи в темі інтонації.
Початок нового твору ідентичний "Болеро" Равеля: 4 тт. вступ з ритмом малого барабана, перша частина теми 16 тт., 2 тт. зв’язку перед наступним проведенням теми звучить в незміненому вигляді і в тому ж тембрі соло флейти, підтримуваної pizzicato альтів і віолончелей на тлі чіткого
остінатного ритму малого барабана. Але після повної тотожності початку обох творів при вторинному проведенні теми у кларнета (цифра 1) вперше з’являються несподівані ходи: у ритмічний малюнок
теми вплітаються чужі їй зламані скачки на септиму, нону, в каденції стискується діатонічна квінта
до тритона. Такі зміни поки що лише насторожують, вносячи ефект несподіванки, терпкості. З цієї
миті починається поступова стильова трансформація теми Равеля.
Вже перед наступним проведенням теми у англійського ріжка (цифра 2) вводяться арпеджовані
акорди фортепіано, створюючи ще один, додатковий остінатний фон, і новий контрапункт – підголосок
кларнета, заснований на низхідному тетрахорді, що вичленений з теми. Підключення нових тембрів і "потовщення" теми починається з одночасної вимови теми кларнетом і альтовим саксофоном (цифра 3).
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У наступних "варіаціях" (цифри 4, 5) тема Болеро замінюється новим рифом-вставкою
(12 тт.), лапідарно простим автентичним ходом в синтезі з початковим ритмом малого барабана у
двох флейт. Цифри 6–7 – епізод прориву в джаз-рок. Починаючись із звучання фортепіано і баса на
інтонаціях "рифа", перші 5 тт. епізоду утримують ритмічний зв’язок з Болеро через остінатний знайомий малюнок малого барабана. Накладаючись на ритм, що синкопує, він відходить, поступаючись
місцем нової ритмічної стихії, пульсу сучасності. Повний відхід від оригінала Равеля – і тематичний,
і ритмічний, продовжується в епізоді соло-гітари з ударними (8 тт.). На перший план виступає ритмічна ускладненість, жорсткість, імпровізаційність. Перерване вторгненням біт-групи і стихії джазроку, варіювання теми Болеро продовжується і приводить до її нової трансформації (цифри 8, 9). Тема звучить в новому тембрі електричної соло-гітари (вплив стихії джаз-року) зі східним відтінком
(орієнтальність, забарвлення ладу теми – мелодійний, двічі гармонійний мажор, однойменний мажоромінор) у супроводі нового контрапункту фортепіано і басів на інтонаціях "рифа". Знято остінатний
ритм, заданий Равелем, він замінюється новим ритмом з вкрапленнями синкопованого. Спостерігається якийсь симбіоз джаз-року і класики.
Ще один прорив – епізод джаз-року – соло ударних (цифра 10, 11 тт.), після чого починається
динамізована реприза. Повертається основна тема у своєму впізнаваному вигляді. Останні сім її проведень, з висновком на автентичному "рифі" звучать дуже монолітно, без яких-небудь помітних зрушень у бік трансформації теми. У репризі відбувається динамічне, фактурне ущільнення (оркестрове
tutti), ускладнення ритмічної партитури.
Таким чином, разом з трансформованою темою Болеро, розвиток доходить до вторгнення
джаз-року. Темі контрастують вставки біт-групи, створюючи епізоди. Їх двократне повторення вносить алюзії рондальної структури усередині циклу стильових варіацій на тему – "рефрен".
Чи можна назвати твір Нежигая простим аранжуванням? Думається, що ні, оскільки в його
вигадуванні присутній не лише "чужий", первинний матеріал (так, звичайно, він є визначальний), але
і "свій", авторський. Тому доречно було б в даному випадку говорити не лише про полістилістику,
нарочите перемикання, модуляцію в стиль джаз-року, але і про синтез категорій первинного (тема
Равеля, тема Нежигая) і вторинного (варіації, переінструментовка, розвиток і трансформація інтонаційної бази початкової теми). Водночас, від простої ремінісценції твір Нежигая відрізняє той момент,
що тут є не лише нагадування, відгомін, але і пряме звернення до чужої теми.
Запорізький композитор Дмитро Савенко, представник донецької композиторської школи
(клас композитора Олександра Рудянського) – активно діючий композитор України, який володіє
технікою композиторського письма ХХ–ХХІ ст.
У творчому багажі Савенка – музика до більш ніж тридцяти театральних вистав, цикл фортепіанних прелюдій, сонати для скрипки і фортепіано, концертино для флейти і вібрафона, концертна
п’єса для ударних і фортепіано, фортепіанні варіації "Передчуття", концертино для оркестру, фантазія для електрогітари і симфонічного оркестру. Вони написані мовою сучасного композитора з характерними для нього спрямованістю фольклорного характеру в її західноєвропейському заломленні,
імпровізаційністю і лаконізмом вираження, камерністю інтонації, яскравістю оркестрових фарб, поданих через приховану програмність. Музичний стиль композитора відрізняє фонізм, його образна
палітра – своєрідна панорама художнього мислення Савенка, яке, за словами композитора Наталії
Боєвої, можна позначити як "від бароко до сучасності".
Савенко як композитор володіє великим творчим потенціалом, йому властивий симфонізм
мислення, професійне володіння прийомами оркестровки, творча фантазія і мелодійний дар.
Не лише на Україні, але і за її кордонами Дмитро Савенко є перш за все відомим аранжувальником музичних творів для різних складів оркестру і інструментальних ансамблів. У 1999 році він
був запрошений арт-агенцією "Нью-Йорк – Париж – Москва" для участі в традиційному фестивалі
слов’янської музики в Парижі. Як єдиний автор і аранжувальник від України, Савенко створює музику, записану на шести компакт-дисках в Парижі.
Новими роботами Дмитра Савенко в області аранжування стали його компакт-диск "Великий
квартет" з Сюїтою в трьох частинах на теми Beatles і диск "Misteria". В останньому представлені
п’єси аргентинського композитора Астора П’яццоли "Novitango", "La Camorra", "Preludia and Fuga",
"Oblivion", а також авторське "Tango-reminiscence" у виконанні квінтету "Misteria" в складі: скрипка,
віолончель, контрабас, фортепіано, акордеон. У своїх аранжуваннях Савенко дотримується авторського оригінала (у окремих випадках сам оригінал передбачає його різне прочитання і аранжування),
лише дещо оновлюючи, усучаснюючи його новими тембровими фарбами, динамізуючи п’єси.
У "Танго-ремінісценції" запорізький композитор, по суті, стилізує особливості почерку аргентинського композитора А. П’яццоли з його провідною спрямованістю до жанрового феномену танго.
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Савенко дотримується загальних для П’яццоли і для танго в цілому принципів, починаючи свою
п’єсу з гостро рітмізованих вступних побудов, що несуть величезний заряд і потенціал експресії, загострення пристрастей. Такі настрої природно змінилися включенням виразного ліричного мелоса
(соло віолончелі, акордеона), підтримуваного і посиленого контрапунктами, "щедрим rubato". Той
"надривний італійський ліризм пронизливих мелодій", про який писали у зв’язку з музикою
П’яццоли, тепер, у творі українського композитора ХХI ст., забарвлюється в спокійніші урівноваженіші тони, знаходячи те саме "остранєнія", яке так характерно для неокласичних творів.
Зіставивши мелодію танго Савенка з мелодіями багатьох танго П’яццоли, знаходимо їх загальні ознаки, на які вказувала автор бакалаврського дослідження "Образ "портеньо" в танго-культуре
и творчестве Астора Пьяццоллы" О. Карлова: ритм танго, пристрасність музики, чуттєвість інтонацій,
спонтанність різких злетів і спадів, опора на "холодні", дисонансні співзвуччя, чітка розчленована
структура, незвичайно виразний свінг, віртуозність, складність, імпровізаційність [1, 63–64].
Таким чином, аранжування, стилізація, ремінісценція – прийоми, засновані на вторинному
прочитанні первинного музичного матеріалу, адаптуючи його до нових поглядів, стилів, віянь, так чи
інакше, передбачають авторську позицію. Рівень подібного роду композицій визначається талановитістю і композиторською майстерністю. В цьому випадку не виникає дисонансу між об’єктами, і нова
версія сприймається органічно, не викликаючи відчуття музичної пародії.
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ГЕНЕЗИС ТРЮКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ВИДОВИЩА
У статті розглянуто ґенезу трюку як складової видовищної культури, з’ясовано значення
трюку як поняття і явища, наведено яскраві приклади мисливських ігор і похоронного обряду як зародків видовища. Здійснено огляд думок істориків українського та зарубіжного театру щодо природи явища трюку, обґрунтовано використання трюку як специфічної форми вираження дії в
театральному мистецтві, кіно, на естраді тощо.
Ключові слова: трюк, видовищна культура, сучасний кінематограф, постановник трюків, ґенеза трюку, мисливські ігри та поховальний обряд як джерела видовищної культури, сучасне трюкове мистецтво, видовищна природа театру та кіно.
The article considers the genesis of spectacular stunt as part of culture, defines the concept as
meaning trick and events are vivid examples of hunting games and the burial ceremony as embryos spectacle. The
author conducted a review of opinions Ukrainian and foreign historians about the nature of the phenomenon of
theater tricks. The use of trick as specific forms of expression in theater arts, cinema, etc. on stage.
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Видовищна природа театру, кіно передбачає використання цілої низки змістових елементів, у
тому числі трюку як специфічної форми вираження дії. Трюк віддавна сформувався як поєднання фізичної, пантомімічної та психологічної дії в багатьох різновидах видовищного мистецтва: мисливські
ігри, театр, театралізовані дійства, кіно, телебачення. Особливої актуальності робота режисерапостановника трюків набула не тільки в цирку, а й у масових видовищах, особливо в аудіовізуальній
сфері. Рання комічна кінематографія (Чарлі Чаплін, Бастер Кіттон, Гарі Ллойд, Макс Ліндер, Ігор Ільїнський, Леонід Утьосов) своїм успіхом багато в чому завдячувала саме трюку, який часто поєднували з музикою, наприклад, у фільмах Макса Ліндера "Макс – віртуоз" (1913), Чарлі Чапліна "Вогні
міста" (1931), Григорія Олександрова "Веселі хлоп’ята" (1934), Сергія Ейзенштейна "Броненосець
"Потьомкін" (1925) та "Олександр Невський" (1938) тощо. Не можна не сказати про вистави того періоду, зокрема часів пролеткультівських постановок, у тому числі й Сергія Ейзенштейна (постановка
"На всякого мудреця досить простоти"). Трюк як явище притаманний видовищним мистецтвам від
моменту їх зародження до сьогодення. Сучасний кінематограф суттєво трансформував природу трюку, поєднавши майстерність каскадерської роботи з цілою системою технічних прийомів та ефектів.
Про значні досягнення в цьому напрямі свідчать роботи Стівена Спілберга, Джорджа Лукаса, Джекі
Чана, Юрія Маміна, Андрія Ростоцького й багатьох інших режисерів світового кіно.
На думку професора, академіка Академії вищої школи, доктора мистецтвознавства Володимира Горпенка, трюк типологізується за фізичною та психофізичною природою, включаючи підрозділи, які поділяються на акторсько-виконавські та технічно-технологічні складові. На проблеми
пластично-трюкового виховання акторів звертали увагу у своїх творчих пошуках діячі культури й
мистецтв початку та середини ХХ століття: В. Мейєрхольд, С. Ейзенштейн, І. Кох, А. Немеровський.
Микола Сисоєв, усесвітньо відомий каскадер і постановник трюків, у своїй книзі "Настольная книга
каскадёра" намагається розкрити сутність професії каскадера й описати з практичної точки зору трюкову роботу в кінематографі.
Але історію розвитку трюку на сьогодні ще не вивчено, типологію трюку не створено, а трюк
як явище практично не досліджено мистецтвознавчою наукою.
З’ясуємо значення слова "трюк" як поняття і як явища.
Трюк (англійське слово tгіск – хитрощі, витівки, шахрайство, крутня, виверт, викрутас, а також і жарт, "штукатерія", вихватка, вибрик, пустощі і "фокус"; латинське tгісае – дрібниці, дурниці,
неприємності, капості; порівняємо з французьким trichеr – обманювати, шахраювати): 1) у мистецтві
(у театрі, кіно, цирку, на естраді тощо): створення за допомогою філігранної техніки різних маніпуляцій, ілюзії чогось незвичайного, дивовижного, "чудесного"; 2) у побутовому слововживанні значення приблизно те саме, що й "фокус-покус": спритне здійснення якоїсь неблагородної операції, дії,
оборудки, що має вигляд пристойної та благочестивої [2].
Трюк: 1) спритний, вправний прийом (у цирковому мистецтві, в атракціонах): акробатичний
трюк, трюки ілюзіоніста, ексцентрика, каскадера; прикм. трюкова комбінація, трюкове кіно; 2) у переносному значенні – спритна витівка, хитрий вчинок: шахрайський трюк [8].
Трюк – спеціально запланована дія, створена при зйомках кінофільму, пов’язана з небезпекою для
здоров’я та життя, яка служить підвищенню видовищності кінофільму [9]. Хоча у висловлюванні "дія …
пов’язана з небезпекою для здоров’я та життя" коректніше було б вжити "чи": "здоров’я чи життя".
Трюк, -у (фр.). Вправний, ефектний, майстерний прийом у різних видах сценічного мистецтва,
іноді на трюкацтві будується весь сценічний характер [5]. А якщо сказати більш узагальнено, то не
"сценічного мистецтва", а "видовищних мистецтв". Тоді трюк – це вправний, ефектний, майстерний,
іноді ризикований, специфічний спосіб вираження в різних видах видовищного мистецтва. Трюкова
сцена й окремо взятий трюк є ніби драмою в мініатюрі: вони мають зав’язку, кульмінацію й
розв’язку, тобто весь драматургічний лад, донесений до глядача руховими процесами організму – моторикою. Зрозуміло, що йдеться про ті випадки, коли трюк працює на розвиток фабули видовища та
розкриття режисерського задуму.
Розглядаючи ґенезу трюку, звернемося до витоків такого явища, як видовище.
Мистецтвознавча наукова думка вважає [1, 40–48; 4; 6; 7, 11], що мисливські ігри та похоронний обряд є тими зародками, з яких цілком природно, спонтанно, без втручання будь-яких інфернальних сил розвинувся весь багатофункціональний організм сучасної видовищної культури. Слiди цих
зародкiв легко спостерiгаємо в генетичній побудові розвинених видовищних форм (так би мовити, на
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piвні РНК – першої молекули, здатної до самовідтворення в добіологічних системах (гіпотеза)), i на
рівні "клітин", i на рівнях самостійних життєдіяльних організмів – сучасних видовищних творів.
Явища трюку як складової видовищної культури певним чином торкалися всі історики театру
як зарубіжного, так і українського. Останнім часом приділяв увагу цій складовій заслужений діяч мистецтв України, професор, доктор мистецтвознавства Олександр Клековкін.
На прикладі стародавніх мисливських irop та похоронних обрядів, як на спрощеній моделі,
простежимо процеси виникнення змісту й форми видовища, його трансформацію в естетичну діяльність. Побачимо основні елементи видовища в процесі його раннього, елементарного, а тому й найбільш очевидного буття. Виконавець, глядач, організація простору й часу, зорове та звукове
зображення, мізансцена, умовні пластика й звук, костюм, маска, драматургія, трюкові елементи, змагальна природа виконавства – ось молекули того "генетичного коду", який згодом приєднує до себе
нові елементи, породжує безліч їхніх комбінацій (часто досить несподіваних) і, зрештою, створює
сучасний спектр видовищних форм і мистецтв [6].
Мисливські ігри спочатку були показовим полюванням, смертельно небезпечною грою досвідченого мисливця з диким звіром. Дo наших днів збереглися корида та родео. Ще зовсім недавно і в
Росії, i в Україні "грали" з ведмедем, у багатьох північних народів збереглися показові лови дикого
оленя, у вівчарів i до наших днів – показові стрижки овець.
Потреба в таких irpax та їхня "прикладна" спрямованість очевидні: навчити різним способам
полювання, ловів i т. ін. Але навіть у найелементарнішій мисливській rpi – двобої мисливця з диким
звіром – поведінка виконавця не тільки життєво продуктивна (перемогти звіра), але водночас i демонстративна, спрямована на глядача. Biн грає не тільки з партнером по двобою, а й із глядачем. Така
діалектична роздвоєність виконавства буде властива для всіх видовищ й особливого розвитку набуде
у структурі професіонального театру. Та вже й на самому початку ця демонстративна функція мисливських irop стала важливим стимулятором їхнього видовищного розвитку.
Глядачем мисливських irop був доісторичний рід, виконавцем – досвідчений майстер полювання, другим виконавцем-жертвою був дикий звір, якого спіймали та зберегли до початку гри.
Дикого звіра не завжди вдавалося спіймати живцем. Ще складніше було зберегти його до початку
гри й випустити на мисливця так, щоб звір не почав "грати" з глядачами та не перетворив гру на лихо.
Так замість звіра в мисливській грі з’являється другий виконавець, який переодягається в шкуру
звіра й імітує його поведінку. І в першій, і в другій ситуації потрібні були пошуки особливих прийомів і
навичок, які б у першому випадку (грі зі справжнім звіром) зберегли життя виконавцю, у другому (імітації звіра) – підсилили напругу ритуалу. Швидко з’ясувалося, що гра, організована без справжнього
звіра, але на високому емоційному рівні, завдяки вдалому образному рішенню та правильно знайденій
формі сучасною мовою сценічного руху має цілу низку переваг навчального характеру: глядачі, позбавлені переживань щодо власної безпеки та життя мисливця, зосереджуються на засвоєнні саме способів
поведінки. Та й саму поведінку можна показати виразніше: уповільнити, повторити, акцентувати увагу
на важливих рухах та епізодах. Урок полювання стає більш наочним, виразним.
Автори й учасники мисливських ігор намагаються виробити емоційно-психологiчну оцінку
поведінки та події, сформувати в глядача внутрішню потребу в певній поведінці та внутрішню готовність до неї. А це вже моменти естетичного освоєння дійсності. Звідси досить швидкий процес театралізації мисливських irop настільки, що вони стають, в основному, естетичною діяльністю, способом
олюднення природи та самої людини.
Виразною ознакою такого розвитку є перехід від цілком імпровізованої ситуації справжнього
публічного двобою із диким звіром до фіксованих сюжетних конструкцій з акцентом на олюдненні
стосунків між мисливцем і звіром. У роботі "Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ" В. Кісін надає виразний приклад: "У алеутській "драмі", яку спостерігали учасники експедиції
Крузенштерна, один алеут, озброєний луком, представляє мисливця, другий – птаха. Один виражає
рухами тіла радість, що вдалося відшукати такого красивого птаха, але він не зважується вбити його.
Другий наслідує рухи птаха та намагається втекти від мисливця. Мисливець, зрештою, стріляє. Птах
заточується, б’є крилами та падає. Мисливець танцює вiд радості. Але потім шкодує, що вбив такого
гарного птаха, який раптом перетворюється на прекрасну жінку i кидається йому на шию" [6]. Перед
нами невеличка вистава. Елементарна мисливська гра набула образного значення та вiдповiдних умовних засобів зображення, перетворилася на акт видовищного мистецтва.
Ми бачимо, що ще в доiсторичнi часи мисливськi iгри виникають як абсолютно природний
наслідок перших кроків соціалізації людини та мають виразну тенденцію до перетворення в естетичну діяльність, як звичайна небезпечна боротьба зі звіром перероджується в усвідомлений художньопостановчий процес ритуалу.
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Друге найдавнiше джерело видовищностi культури – це поховальний обряд. Він має чіткий
розподіл на частини: прощання (там де жив покійник), похоронна процесія, поховання, поминки. Чотири видовищні акти, кожен має свій зміст і постановчий канон. В акті прощання до покійника звертаються, як до живого, активно спілкуються з ним, ніби він ожив, навіть докоряють йому ("як ти
зміг", "що ти зробив"). Похоронна процесія стає символом життєвого шляху. Мало хто звертає увагу
на те, що люди в ній розташовуються переважно за принципом часу, спільно проведеного з померлим: ближче до труни ті, хто довше з ним спілкувався. Процесія зупиняється в тих місцях, які можуть
нагадати окремі епізоди життя покійного (тому й маршрут таких процесій буває нестандартним). Поховання – акт вдячності, оцінки життя, кульмінація болю. І нарешті весь ритуал поминок – заспокоєння, утвердження пам’яті покійного. Це лише один із варіантів поховального обряду. Але й інші
варіанти, попри відмінність, теж мають чітку драматургічну структуру, усталені з найдавніших часів
відповідний одяг, маски, голосіння, співи, музика.
Звичай убивати людей (військовополонених або рабів) над могилою полеглого ватажка дружини або знатного одноплемінника був у давнину поширений усюди. Так було в скіфів, еллінів,
слов’ян, німців, етрусків, майже в усіх племен і народів. Поступово звичай різати полонених рабів,
немов худобу, під час похоронів замінили двобоєм рабів. Переможцеві дарувалося життя, а кров переможеного служила жертвою небіжчикові.
Криваві жертвопринесення, мабуть, пізніші, ніж безкровні, пройшли в своєму історичному
розвитку шлях від людських жертв до їхньої символічної заміни пролиттям крові (наприклад, в обряді батожіння ефебів) або заміни ритуального вбивства поєдинком, іграми, на Криті – тавромахією,
смертельно небезпечними трюками на розлючених биках, у Римі – гладіаторськими іграми. Загибель
людини й тварин у ході подібних сакральних "забав" сприймалися як прояв особливого "божественного" промислу або долі.
Гладіаторські ігри виникли саме з тризни, яку влаштовували по померлому в переконанні, що
він радітиме кривавому поєдинку. В етрусків такий поєдинок був високою честю, яку віддавали знатному небіжчикові.
Від етрусків цей звичай перейшов і до римлян. Але зміст його змінився: добровільна смерть
перетворилася на примусову, сакральне самопожертвування – в "адреналіновий трилер". Криваві
арени стали виникати по всій Римській імперії. Усе "працювало" на загальний настрій: люди, аж до
останнього бідняка, переймалися гордістю за рідне місто, що зуміло спорудити таку пишну громаду, і
відчуттям непорушності імперії; їх охоплювала вдячність до "сильних світу цього", що влаштовували
чудові ігри на блискучій арені; вони відчували себе єдиним цілим, людьми вищої раси, для задоволення яких (включаючи й того ж бідняка) билися, страждали, помирали ефіопи, галли, араби.
Масштаби "розважальних" боїв на аренах вражають уяву. Під час улаштованих імператором
Траяном (98–117 рр.) на честь скорення Дакії свят, які продовжувалися чотири місяці, боролося десять тисяч чоловік.
Оживали й заливали пісок струмками крові войовничі міфи: нерідко один загін гладіаторів
зображував греків, а другий – троянців, щоб воскресити перед глядачами епізоди з Гомерових поем.
Рим не був ощадливим, – тим більше, що не тільки знатні громадяни, але й, насамперед, самовільний
плебс жадали від кожного нового правителя все більш дорогих і грандіозних ігор.
Багато амфітеатрів були пристосовані для навмахій (морських боїв). Напустивши води, арену
перетворювали в досить глибоке озеро, де маневрували кораблі, відтворюючи класичні битви. Тарани
й абордаж, рубання на палубах – усе відбувалося по-справжньому: моряки захлиналися, тонули на
очах у трибун.
На жаль, не тільки чоловіки з могутніми м’язами, ретиарії й мирмиллони, чия загальна назва –
гладіатор – походить від короткого римського меча gladіus, виходили на арени цирків та амфітеатрів.
Рим охоче спостерігав за тим, як злочинців віддавали на розтерзання диким звірам, після чого
найчастіше й самі звірі, привезені з далеких країн: леви, ведмеді або пантери – падали, упритул розстріляні загонами лучників. Жертвами спектаклів, "максимально наближених" до життя, точніше, до
смерті, ставали беззбройні люди, примушені зображувати трагічних героїв. Відомо, що під час популярної вистави про розбійника Лавреолі, цього Робін Гуда античного світу, на хресті в ролі пійманого
Лавреола розпинали справжнього засудженого.
Генрік Сенкевич, який ретельно вивчив римську історію, щоб написати роман "Камо грядеши?", так зображує розправу з християнами при Нероні: "Публіці представили вже не боротьбу, а ряд
міфологічних картин, задуманих самим імператором. Глядачі побачили Геркулеса, що заживо горить
на горі... Була представлена загибель Дедала й Ікара... Обох за допомогою хитромудрих машин підняли в повітря, а потім з величезної висоти раптово скинули на арену... Мучення незайманих, яких
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перед смертю безсоромно піддавали насильству гладіатори, переодягнені звірами, розвеселили юрбу.
Показали... дівчаток, яких розривали навпіл дикі коні... Після дів показали Муція Сцеволу, рука якого, прив’язана до чаші з вогнем, наповнила запахом горілого м’яса весь амфітеатр..." [9].
Уже тоді цілком визначилася головна психологічна особливість суспільства, у цілому заможного, але позбавленого вищих цілей, – прагнення до "екстриму", до більш сильних переживань на
межі чужої або власної смерті.
Уже тоді починалася дорога до автоперегонів із загибеллю машин і гонщиків при захопленому ревінні публіки; до голлівудських бойовиків, переповнених убивствами, докладно відтворених
катувань, розтятих трупів. Народ прагне відчуття жорстокого, іноді кривавого "екстриму".
Але б було несправедливо говорити тільки про негативні моменти гострих відчуттів минулого
та сучасності. Для більшості римлян ці видовища були улюбленою розвагою. Вони ходили до циркової
арени за гострими враженнями, побачити екзотичних тварин, помилуватися на кращих гладіаторів.
З часом емоційне сприйняття людини не змінилося. Нас також вражають грандіозні шоу на
честь відкриття Олімпійських ігор, історичні блокбастери типу "Троя", "Гладіатор", такі масштабні
рок-опери, як "Notre Dame de Paris", неперевершене танцювальне шоу XX століття "Lord of the dance"
та багато іншого.
Інстинктивні войовничі рухи мисливця, вбивчі прийоми гладіаторів, іноді жорстокі театральні
вистави Стародавнього світу є початком формування сучасного трюкового мистецтва.
Отже, підсилення емоційного сприйняття сучасних видовищних мистецтв досягається завдяки
спецефектам і правильно вибудуваним трюковим сценам. Творча багатогранність режисера в будьякому видовищному мистецтві, в основі якого лежить трюк у широкому розумінні сенсу цього слова,
дозволяє створити найцікавіший варіант видовища.
Видовищна природа театру, кіно все більше передбачає використання особливих елементів,
зокрема трюку як специфічної форми вираження дії. Театральне мистецтво віддавна використовувало
елементи пантоміми, акробатики, жонглювання. Не менше елементи трюку використовувалися кінематографом, зокрема раннім комічним. Сучасне телевізійне мистецтво, зокрема відеокліпи, теж широко використовує трюк як складову своїх творів. Маючи таке широке побутування, природа трюку,
специфіка його виражальних засобів у кожному з різновидів мистецтв до цього часу залишаються
практично не дослідженими. Є лише невелика за обсягом література, присвячена сценічному руху, а
щодо використання трюку чи каскадерської роботи в цілому в кіно та на телебаченні немає жодної,
бодай, емпірично-описової роботи.
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ДІЯЛЬНІСТЬ І. С. КОЗЛОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА XX СТОЛІТТЯ
У статті об’єктивно висвітлюється діяльність видатного українського співака, педагога,
культурно-громадського діяча Івана Семеновича Козловського в контексті розвитку української
національної культури XX ст. Автором запропоновано мистецтвознавчий підхід щодо вивчення й
аналізу творчості та життєдіяльності видатного українського співака.
Kлючові слова: І. С. Козловський, національна культура¸ музичне мистецтво, українська вокальна школа, академічне виконавство, художньо-естетичні стилі, виконавські школи, національні
традиції, музична україністика, музична історіографія, музикознавча методологія.
Actuality of the article are consists in that first realizable attempt in relation to the study, analysis
and systematization of historycal-documentslity, springing base of research of vital functions of the prominent Ukrainian singer, teacher, publicman in the context of national culturality during the XX century. In
addition, an author puts by a purpose term paper to consider features and historical stages of development
of the Ukrainian musical art of the XX century, and also specific of forming of Ukrainian vocal school of this
period. All these questions of charakterycal in the system of studies of art and Ukrainian study researches on
principles of theoretical methodology.
Keywords: I. S. Kozlovsky, national culture, musical art, Ukrainian’s vocal school, academic singing, art’s and estetic’s styles, composer's school, national traditions, musical Ukrainistic, musical historiography, musical methodology and approach.
Серед видатних діячів світової музичної культури особливе місце належить видатному
українському співакові, Народному артисту СРСР Івану Семеновичу Козловському (1900–1973). У
період національної культурної розбудови української незалежної держави особливого значення
набуває історична й духовна спадщина саме цього співака, а також його особистий творчий доробок,
з яким пов’язане становлення та кристалізація кращих традицій світової вокальної школи, зокрема
української та російської. Творча постать І. С. Козловського та його творчий доробок посідають
чільне місце в історії світового вокального мистецтва. Надзвичайно важливим є аналіз мистецтвознавчого та музикознавчого аспекту діяльності митця в контексті розвитку української музичної культури. Феномен особистості І. С. Козловського, його мужня позиція співака-громадянина із власною
національною самосвідомістю співпала з епохою драматичних колізій XX ст. та неодноразових змін
художньо-естетичних критеріїв за вимогами часу [1, 56–59]. Його творчий доробок відображає етапи
становлення української та російської вокальної школи у музичній культурі XX ст.
Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю висвітлення загальнокультурної проблеми
взаємовпливу професійної діяльності митця і творчого середовища не лише в історико-культурному вимірі,
але й на рівні творчих осередків, професійних театральних колективів та асоціацій. Це допоможе переосмислити їхню роль у розвитку національних культурних традицій та надбань. Загалом, актуальність статті в
мистецтвознавчому аспекті полягає у відновленні історичної справедливості й наукової об’єктивності стосовно ролі І. С. Козловського в розвитку, перш за все, національної української музичної культури.
Мета статті – виявити специфіку та етапи формування і становлення діяльності та
життєтворчості І. С. Козловського як модератора культурно-музичного простору XX ст.; представити
його життєтворчість як самобутній феномен культурно-музичного середовища, який презентував
імідж української та російської вокальних шкіл у світовому просторі та часі.
Перш за все потрібно вказати на ідеологічну заангажованість в оцінці ролі І. С. Козловського
у становленні українського музично-театрального мистецтва. Серед найбільш об’єктивних оглядових
історично-музикознавчих робіт музикознавців середини XX ст. можемо назвати праці Л. Архимовича,
Т. Булат, С. Близнюк, О. Шреєр-Ткаченко, Т. Шеффер, Т. Каришевої та ін. [2, 45–51; 3, 5; 4, 25–28].
© Кавун В. М., 2011
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У 80-ті роки XX ст. відомий театрознавець Ю. Станішевський вперше здійснив цілісний
аналіз історичного шляху становлення музично-театрального життя в Україні від його витоків до
кінця XX ст., в усіх його жанрових іпостасях. Зокрема, й його праці йдеться про Національний
академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка [20, 109].
Вагомим внеском у музикознавчу думку є мемуарні праці та есе сучасних вітчизняних
українських музично-театральних діячів С. Д. Козака, В. О. Тольби, Б. П. Гнидя та російських
дослідників В. С. Лебедєва, А. М. Пазовського, М. О. Рейзена, Н. А. Обухової, Г. І. Поляновського [5,
78; 8, 187–187; 14, 55; 18, 4–5;].
До ювілею Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського як одного з
провідних навчальних мистецьких закладів України було видано збірник наукових статей "Академія
музичної еліти України: історія і сучасність" (К., 2004), де висвітлено історію та традиції цього мистецького закладу та відомості про всі кафедри (в тому числі, й вокальну), їх професорськовикладацький склад, а також подано численні фотодокументи та фотоматеріали [1, 345]. Знаходимо
тут і біографічні відомості про І. Козловського та його педагога О. О. Муравйову – професора кафедри вокального співу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського [1, 134–135].
У відомому в Україні виданні І. М. Лисенка "Словник співаків України" (К., 1997) подано нові
бібліографічні праці про І. Козловського, а також публіцистичні статті з журналу "Музика" (наприклад, стаття "Співак і радянська опера", 1975, № 1; "Теорія і практика вокального мистецтва", 1979,
№ 3), а також публікації у газеті "Культура і життя" (стаття "Співак і пісня", 1977, 15 вересня).
У передмові до "Словника…" І. М. Лисенко особливо підкреслив роль виконавців українських народних пісень, колядок і щедрівок, історичних пісень, серед яких поважне місце займав Іван Семенович Козловський [15, 140–141; 16, 397].
Цінним документальним джерелом у висвітленні діяльності І. С. Козловського та його ролі у
розбудові оперного мистецтва в Україні та Росії є праці Сергія Давидовича Козака (1921–1993) – видатного українського оперного співака (баритона), Народного артиста УРСР (1960 р.), директора і
художнього керівника Київської державної філармонії (1982–1987 рр.), талановитого публіциста.
Виключно творчості І. С. Козловського присвячене літературно-художнє видання С. Д. Козака
"Вічний жайвір (К., 2001), а його художньо-документальна повість "Михайло Гришко" (К., 1978)
містить численні згадки про Івана Семеновича та біографічне есе "Вічний жайвір" [8, 167].
Сучасне музикознавство виявляє глибокий інтерес до української музично-театральної і
педагогічної спадщини, зокрема, в галузі вокальної культури України XX–XXI ст. (вивчення окремих
виконавських шкіл, оперних традицій, окремих співаків, діячів тощо). Постать І. С. Козловського також потребує особливого підходу, оскільки відсутній цілісний архів митця та історикодокументальна база дослідження. Збереглися лише окремі документи та особисті речі щоденного
вжитку, частина нотної бібліотеки співака.
У 80-х роках XX ст. вийшов друком ряд монографічних видань та підручників, авторами яких є
відомі українські співаки, виконавці й педагоги, зокрема: Б. П. Гнидь "Історія вокального мистецтва" (К.,
1997) та "Виконавські школи України. Кафедра сольного співу Національної музичної академії імені
П.І. Чайковського: 1971–2001 рр." (К., 2002), Т. Швачко "Марія Литвиненко-Вольгемут" (К., 1972),
В. Антонюк "Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект" (К., 2001). Особливо цінними є
музикознавчі праці М. Гордійчука "Становлення українського музичного театру і критика" (К., 1990),
Л. Архимович "Українська класична опера" (К., 1957), О. Малозьомової "Виконавські школи вищих
учбових закладів України" (К., 1990), де частково висвітлюється діяльність І. С. Козловського як видатного митця й співака, який презентував українське мистецтво далеко за межами України.
Професійна діяльність І. С. Козловського була пов’язана з провідними музично-театральними
колективами України та Росії, що виступали основними осередками національної музичної культури
впродовж XX ст. Відповідно, професійну та культурно-громадську діяльність співака можна характеризувати за наступними періодами: полтавський період (1921–1922 рр.), харківський (1922–1926 рр.),
свердловський (1924–1925 рр.), московський (1925–1954 рр.).
Полтавський період був насичений подіями, які направили все життя І. С. Козловського у
русло співочої та артистичної долі. По закінченню громадянської війни, з 1921 року він перебував у
Полтаві на військовій службі в інженерній військовій частині, якою керував Микола Олександрович
Орловський, який добре співав, знав багато українських пісень та уривків з класичних опер. Душею
армійської самодіяльності в Полтавському гарнізоні був молодий червоноармієць Іван Козловський.
Невичерпний на веселі витівки, творчу фантазію, чудовий співак і талановитий артист зумів створити
хор, підібрати солістів і музикантів серед воїнів гарнізону. В репертуарі хору і солістів були класичні
твори, російські та українські народні пісні, а також популярні революційні пісні.
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У полтавський період відбулися дві незабутні події, які вплинули на подальший життєвий
шлях митця: знайомство під час різдвяних колядувань з постійним мешканцем Полтави, відомим
письменником В. Г. Короленком та виступ у Полтавському оперному театрі, де І. С. Козловський
вперше виконав партію Ленського в опері П. І. Чайковського "Євгеній Онєгін". На концерті-вечорі
були присутні майже всі друзі-ескадронці [14, 56–59; 23, 66]. Весь прибуток учасники концерту
відправили у фонд допомоги голодним дітям Поволжя.
І. С. Козловський багато разів співав на мітингах й концертах у Полтаві. Ці спільні виступи
спричинили до щирої дружби молодого співака і Михайла Яковича Глібова, чоловіка Оксани
Семенівни Єранової, яка працювала секретарем наркома освіти А. В. Луначарського. Згодом, отримавши лист від А. В. Луначарського, Іван Семенович поїхав до студії К. С. Станіславського у Москву. Його прослухав соліст Великого театру О. О. Богданович – дублер Л. В. Собінова, який заступав
К. С. Станіславського на період гастролей. На прослуховуванні Козловський співав арію Дубровського, в
якій виявив себе з найкращою виконавською майстерністю. Його репертуар на той час був досить великий і складався із партій Йонтека, Герцога, Дубровського, Фауста, Ленського, Тріке, партії із "Наталки
Полтавки", "Катерини". Втім, після прослуховування Козловському відмовили [10, 123; 22, 427].
Після цієї невдалої спроби, наприкінці 1923 року Іван Семенович поїхав до Харкова. Він мав
телеграму-запрошенням від адміністрації Харківської опери. Тут І. Козловський познайомився з
Циньовим Євдокимом Карповичем (1893–1977) – видатним українським оперним співаком (бас),
який став для Івана Семеновича другом і порадником. Уважною до молодого співака була також знана
у театральному світі Марія Іванівна Литвиненко-Вольгемут. Під час однієї із художніх нарад
харківської оперної трупи, у складі художнього керівництва якої були режисер М. М. Боголюбов, диригенти А. М. Пазовський і Моргулян, славетна співачка запросила Івана Семеновича до участі у своєму
бенефісі. Вона запланувала сама поставити та заспівати в опері С. Монюшка "Галька" [7, 44; 9, 456].
Через багато років М. І. Литвиненко-Вольгемут напише у своїх спогадах: "У свій бенефіс у 1923 році у
Харкові я ставила оперу "Галька" С. Монюшка українською мовою. Партію Йонтека у ній виконував
Іван Семенович Козловський. Співав з величезним успіхом. Потім ми з ним співали разом в операх
"Дубровський" Направника, в "Катерині" Аркаса, "Запорожці за Дунаєм" Гулака-Артемовського, в
"Наталці Полтавці". Іван Семенович чарував красивим яскравим голосом, величезною музичною
виразністю, створюючи завжди теплі і проникливі сценічні образи, як прекрасний співак-актор" [19, 55; 24].
Величезне значення у формуванні акторської майстерності І. С. Козловського мала неодноразова участь у спектаклях, в яких виступав блискучий й неперевершений талант-корифей української
сцени Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич, 1859–1940). Після однієї з вистав "Запорожця за
Дунаєм", у якій Саксаганський співав Карася, а Козловський Андрія, Панас Карпович подарував молодому тенорові свою фотографію з написом: "Західна культура значима і цікава, але прославляйте
нашу слов’янську культуру, глибоку по мислі, переконливу за формою".
У 1924 році І. С. Козловський переїхав до Свердловську. Новопризначений на посаду директора Свердловського театру Б. А. Арканов запросив з Харкова І. С. Козловського і групу українських
співаків як основу майбутньої оперної трупи. У багатьох газетних відгуках того часу відмітчається
великий музичний смак і почуття І. С. Козловського, які сприяли розвиткові сценічної ролі від початку до кінця. Наприклад, в опері М. А. Римського-Корсакова "Золотий півник" образ Звіздаря був
створений Козловським найбільш вдало і яскраво [6, 397–400], а партія Хосе в опері "Кармен" Ж. Бізе
ще раз засвідчила універсальність і особливу обдарованість І. С. Козловського як співака і актора.
Характерною ознакою його голосу був так званий "примарний тон" – це спів на найнижчих ліричних
звуках, на які здатна природа людського чоловічого голосу.
Влітку 1925 року до Свердловська на гастролі прибув Московський художній академічний театр
(МХАТ). Прославлений колектив чекали з нетерпінням. І. С. Козловський відклав на деякий час свою
поїздку в Україну, щоб дочекатися московських артистів, подивитись їх вистави. Він не пропустив
жодної і виїхав до Полтави лише після закінчення гастролей. У Полтаві його наздогнав лист зі штампом
"Москва" на конверті із розкриленою чайкою – емблемою МХАТу – то був лист від Володимира
Івановича Немировича-Данченка із запрошенням до театру [11, 367; 12, 238; 13, 252]. У відповідь І. Козловський надіслав лист, у якому пояснив, що не зможе розірвати угоди із Свердловським театром,
підписані на наступний театральний сезон. Тоді В. І. Немирович-Данченко переконав голову профспілки
працівників мистецтва розірвати угоду Козловського з Свердловським театром. У відповідь на таке розпорядження Арканов виїхав терміново до Москви з листом Свердловського облвиконкому, в якому зазначалося, що театр матиме стотисячні збитки, якщо відпустить соліста І.С. Козловського. Отже, ще один
сезон свердловчани мали насолоду слухати свого улюбленця Козловського в операх "Снігуронька", "Фауст", "Кармен" та ін., якими диригував Арій Пазовський. Але наприкінці сезону прийшов виклик з Моск236
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ви: "Свердловськ, театр, Івану Семеновичу Козловському. Пропонуємо роботу Великому театрі Союзу
РСР". Цього разу Б. А. Арканов щиро привітав Івана Семеновича і промовив: "Для Великого театру мені
вас не шкода. Я знав, що так воно й буде. Великий театр – для великих митців".
У мемуарних спогадах І. С. Козловський завжди з вдячністю згадував Полтаву, Харків і
Свердловськ. Мабуть, до цих міст слід додати й Київ та Москву. Московський період співака розпочався з осені 1925 року, коли на афішах філії Великого театру СРСР у Москві вперше було надруковане його ім’я. Відтоді майже сорок років життя Майстра будуть нероздільно пов’язані з Великим
театром. Його першими слухачами у Великому театрі були Л. П. Савранський і славетний тенор
І. Пирогов. Досвідчені співаки були в захваті від виконання І. С. Козловським партії Фауста, з перших фраз вони зрозуміли, що до них приїхав яскравий співак і актор.
У 1926–1927 роках ще не було телебачення і трансляцій по радіо оперної і класичної музики.
Але це не заважало меломанам слідкувати за новими оперними зірками. Таким став для них на
тривалі роки улюбленець Іван Козловський, якого на кожній виставі викликали багато разів на аплодисменти [8, 56].
Коли до Москви з далеких закордонних гастролей повернувся театр Станіславського і Немировича-Данченка, Козловський уже працював у Великому театрі. В. І. Немирович-Данченко дуже хотів
побачити і особисто познайомитися з І. С. Козловським. Така зустріч відбулася у грудні 1926 року.
Адміністратор МХАТу розшукав Івана Семеновича серед любителів кінноспортивних змагань на Московському іподромі і привіз до В. І. Немировича-Данченка. Про цю зустріч так згадував сам І. С. Козловський: "Доброго вам дня, вельмишановний Володимире Івановичу! Пробачте, що у такому вигляді". –
"Нічого, нічого, дорогий друже, я вас уже бачив у фрачній парі. Вона вам до лиця, як і ваші краги жокея. Молодість, голубчику, найдорожча окраса" [8, 156]. Вікова різниця між В. І. НемировичемДанченком і І. С. Козловським була понад сорок років, але це не завадило започаткуванню великої
дружби творчих однодумців, основою якої була сміливість і пошук реалістичного розкриття життєвої
правди в мистецтві, сміливість, яка була властива всій діяльності фундаторів МХАТу, їх школі і театру.
Необхідно особливо підкреслити кращі сценічні ролі за часів праці І. С. Козловського у
Москві. Серед великої кількості блискуче виконаних ролей у творчій біографії І. С. Козловського є
справжній шедевр – це образ Юродивого в опері Мусоргського "Борис Годунов". Включення опери
до репертуару Великого театру було великою подією: це була перша постановка на радянській
оперній сцені. В час підготовчого періоду до нової партії можна було бачити І. С. Козловського у залах Третьяковської галереї, де він жадібно вдивлявся у полотна майстрів російського живопису,
особливо, І. Рєпіна і М. Сурикова. Іван Семенович згадував, що блаженного він бачив у рідній
Мар’янівці та у Києві під соборами і церквами: "босого, голодного, у лахмітті, зі старим погнутим
відром на голові, з хрестами і верігами на шиї". Постановка "Бориса Годунова" здійснювалась без
огляду на витрати. Коронація царя Бориса на сцені Великого театру за своїм художньо-декоративним
оздобленням була набагато пишнішим видовищем, аніж це було в житті. І в цій пишності був закладений певний філософсько-художній зміст постановки. У партії Юродивого голос Козловського звучав як
кришталь, а дикція була настільки хорошою, що можна було почути найтоншу інтонацію у кожному
куточку величезного залу Великого театру. Значення "Копієчки" у блискучому виконанні І. С. Козловського виростало на очах у враженого глядача до розмірів трагедії цілого життя людини. Спектакль
став окрасою репертуару Великого театру. Поновлення "Сцени під Кромами" і образ Юродивого
змістили філософські акценти всієї драматургічної будови твору на заглибленні образів Царя і Юродивого. За цю роль І. С. Козловському було присуджено Державну премію СРСР І ступеня.
Яскраво і переконливо виступав І. С. Козловський у партії Рудольфа в опері "Богема"
Дж. Пуччіні. Блискуча співачка Великого театру Надія Андріївна Обухова не пропустила жодної цієї
вистави за участю Козловського. Його спів вона порівнювала із пташиним польотом над широкими
просторами ланів. У кожній своїй ролі Іван Семенович знаходив місця для максимального використання резервів збагачення сценічного образу, які викликали захоплення у публіки й акторів театру.
Широкий діапазон, чутливість до музичної тканини твору, творча фантазія і мислення в процесі гри
на сцені народжували оригінальні ознаки творчості співака, які залишились в історії Великого театру
як традиції Козловського.
Ім’я І. С. Козловського назавжди вписано до золотої книги історії світової вокальної музичної
культури, оскільки він репрезентував в світі вокальне мистецтво України як феномен українства загалом та його культурного досвіду зокрема. Творчий доробок І. С. Козловського асимілював здобутки
кращих світових вокальних шкіл, зокрема української, і представив їх у світі як самобутню вокальну
культуру українців. Талант та обдарованість співака дали йому змогу виявити глибинні традицій
оперної культури і створити цілу низку власних переконливих художньо-сценічних образів. Для музич237
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ного театру XX ст. його мистецтво стало джерелом одухотвореності і наскрізного ліризму, людської
пристрасті і широти. Загалом, діяльність І. С. Козловського сприяла спрямуванню вокального мистецтва
XX ст. у світовий інформаційний простір, збереженню кращих надбань вітчизняної музичної культури.
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НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ЗАДУМ: ЗБІРКА В. В. ДУБРАВІНА
"РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ НА УКРАИНЕ"
Стаття присвячена аналізу однієї з ключових фольклорних збірок В. В. Дубравіна – "Русские
народные песни на Украине", що базується на тривалій (1965–1987) польовій роботі видатного етномузикознавця на теренах п’яти областей України – Сумської, Чернігівської, Вінницької, Черкаської та Харківської. З’ясовуються композиційні принципи побудови збірки, її жанровий склад;
виявляється місце збірки у творчій еволюції вченого.
Ключові слова: російський фольклор, етномузикознавець, композиційні принципи, жанровий склад.
This article is dedicated to the analysis of one of the essential digests by V.V. Dubravin – "Russian
folk songs in Ukraine", which is based on a long (1965–1987) field research by the famous ethnomusicologist on five regions of Ukraine – Sums’ka, Chernigivs’ka, Vinnуts’ka, Cherkas’ka and Kharkivs’ka
oblast. Compositional principles and genre contents are being determined; it’s place in the scholar’s
creative evolution is being revealed.
Keywords: russian folklore, ethno-musicologist, compositional principles, genre content.
Постать Валентина Володимировича Дубравіна (1933–1995) яскраво вирізняється у музичному процесі останньої третини ХХ століття. Його ім’я та творчий доробок добре відомі кільком поколінням музикантів, педагогів, діячів культури. Музикознавець, фольклорист, педагог, автор
оригінальних музичних композицій, він залишив по собі чималу музично-теоретичну та творчу спадщину, дослідження якої тільки починається.
У рамках нашого дослідження ми звертаємося, перш за все, до фольклористичного доробку
В. В. Дубравіна – без перебільшення справи цілого його життя. Почати слід із вирізнення великих
окремих пластів. Етномузикологічну спадщину вченого доцільно поділити на кілька масштабних
груп. До першої належать близько 30 тисяч народнопісенних зразків, зафіксованих дослідником на
території Сумської, Вінницької, Полтавської, Київської, Чернігівської, Харківської, Черкаської областей України, у Бєлгородській та Курській областях Росії [3, 5]. Тут В. В. Дубравін проявив себе як
невтомний збирач та фольклорист-польовик, людина, яка надихала своє оточення невтомною працею,
могла створити "фольклорну ситуацію" за будь-яких умов, "розговорити" інформатора та "витягти"
потрібні факти та зразки. За спогадами В. Г. Дубравіної, до вченого "за власним бажанням" стікалися
виконавці народних пісень різної традиції, різних суспільних верств.
Друга група – це розшифровані (транскрибовані) 2369 народних мелодій [3, 5] із цього солідного масиву; певна частина з них опублікована. Уже по смерті вченого В. Г. Дубравіна видала бібліографічний покажчик його робіт [1], але ж видання збірок продовжувалося й далі: долею фольклорної
спадщини опікувалися навчальні заклади, керівництво Чернігівської та Сумської областей, регіональні видавництва [5; 6]. Звичайно, тираж цих видань, враховуючи скрутні фінансові умови, не міг бути великим, але стараннями насамперед В. Г. Дубравіної вони таки потрапляли до великих бібліотек
та приватних зібрань фольклористів та музикознавців.
Нарешті, третю групу складають наукові тексти, що ґрунтуються на аналізі та узагальненні
матеріалів, зібраних у фольклорних експедиціях: кандидатська дисертація "Музыкальный эпос северно-русской народной традиции (истоки, пути развития и музыкально-стилевые особенности)", захищена в Ленінграді 1972 року, статті у наукових виданнях та часописах, передмови до виданих
збірників, методичні розробки та рекомендації до навчальних курсів, матеріали, що залишилися невиданими тощо (загальна кількість сягає сотні найменувань).
Приступивши до цього неосяжного масиву матеріалів, намітимо основні шляхи, якими годилося б прямувати. Дослідження спадщини В. В. Дубравіна, яка, на думку видатного російського вченого, етномузикознавця Ізалія Земцовського "потребує глибокого і грунтовного вивчення та
узагальнення" [7, 50], логічно, на наш погляд, здійснювати, прямуючи від дослідження корпусу фольклористичних записів – через їхню селекцію, систематизацію та класифікацію у здійснених фольклорних збірках різних років – до реконструкції оригінальної наукової концепції, виробленої ученим, не
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до кінця розвинутої через передчасну смерть та продовженої його дружиною та соратницею, музикознавцем В. Г. Дубравіною.
Дана стаття присвячена історії одного нереалізованого задуму В. В. Дубравіна: не здійсненому з різних причин виданню збірки "Русские народные песни на Украине". Збірка була підготовлена
майже повністю і на сьогодні зберігається в архіві вченого. Навіть побіжне ознайомлення з цим документом викликає непідробний інтерес і глибоку повагу до музиколога, який поставив собі надзвичайно цікаве і складне завдання – вивчити народнопісенну традицію російських сел в Україні,
прискіпливо відмічаючи зрушення, руйнування та новотворення, обов’язкові в ситуації іноетнічного
побутування. 91 один фольклорний твір, вміщений у збірці, – невеликий, але вагомий вклад у вивчення народнопісенної традиції в Україні. Забігаючи наперед, скажемо також, що тут послідовно
відображено стиль збирацької роботи Дубравіна. Як і виданий свого часу "Опыт записи фонографом
украинских народных песен" Є. Е. Ліньової, досвід запису у чужому середовищі і вслухання у спів
"чужим вухом" (нагадаємо, що саме цього часу В. В. Дубравін навчається в аспірантурі Ленінградської консерваторії і паралельно записує як зразки північноросійської епічної традиції, спів билинних
сказителів, так і численні зразки українського фольклору, насамперед Сумщини). Маємо, отже, надзвичайно цікавий матеріал паралельного вслухання в народну музику різних етнічних традицій. Європейський досвід порівняльного музикознавства, постульований і позначений Ліньовою, набуває
тут іншого акценту: пізнання іншої культури у рамках своєї, пізніше – перенесення зроблених висновків на питомий український грунт; це стосується, як уже говорилося, рівною мірою матеріалу для
майбутньої дисертації і збірки, про яку йдеться у даній статті.
Таким чином, головна мета даної розвідки – виявити характерні особливості, властиві збірці
"Русские народные песни на Украине", та з’ясувати, яке місце посідає збірка в творчій спадщині етномузикознавця і яка її роль у становленні та еволюції наукових поглядів ученого.
Спочатку деякі історичні зауваги. У другій половині 1980-х рр. В. В. Дубравін запропонував
Всесоюзному видавництву "Советский композитор", з яким мав уже досвід успішної співпраці1, збірку під умовною назвою "Русские народные песни на Украине". Пісні збірки були записані та опрацьовані переважно влітку 1965–68 рр. у Сумській області (Путивльський, Ямпільський,
Великописарівський, Тростянецький, Роменський, Охтирський, Білопільський райони)2. Теоретичне
осмислення, узагальнення жанрового складу, ладової організації та особливостей побутування основного масиву записаних текстів здійснене Дубравіним у статті "Русская песня на Украине", опублікованій у часописі "Советская музыка" [2]. Надалі етномузикознавець продовжував збирацьку роботу,
здійснивши низку записів знову ж таки у Сумській області (Тростянецький р-н – 1971 р., Великописарівський р-н – 1974 р., Шосткинський р-н – 1981 р., Серединобудський р-н – 1980 та 1981 рр.,
м. Конотоп – 1979 р., м. Суми – 1973, 1976, 1978 рр.). Згодом додалися записи з Вінницької (Погребищенський р-н – 1981 р.), Черкаської (Христинівський р-н – 1982 р.), Чернігівської (Ріпкинський р-н –
1984 р., м. Новгород-Сіверський – 1987 р.) та Харківської (Балаклеївський р-н) областей. Запропонована видавництву збірка, таким чином, була результатом тривалої (1965–1987 рр.) польової та дослідницької роботи, що охопила територію п’яти областей України.
Як свідчить лист головного редактора "Советского композитора" І. Ільїна від 7 липня 1988 року4,
пропозиція українського фольклориста зацікавила московське видавництво; збірку було заплановано
включити до перспективного плану редакції народної творчості на наступну п’ятирічку. Втім, реалії
життя скоригували далекосяжні плани: одне з найуспішніших музичних підприємств Радянського
Союзу і Європи другої половини 1980-х рр., видавництво "Советский композитор" після 1991 року
було трансформоване в акціонерне товариство. Новостворений суб’єкт підприємницької діяльності
був ураз позбавлений бюджетної підтримки Спілки композиторів. Більше того, перед ним було поставлено два взаємовиключні і нереальні завдання: "вдосконалення пропаганди композиторської та
музикознавчої творчості" та віднайдення коштів для "здійснення фінансової підтримки Спілки композиторів": тільки у 1991 році видавництво повинно було принести Спілці композиторів близько
трьох мільйонів карбованців чистого прибутку: 1,5 млн – у вигляді грошових відрахувань, 1 млн. – у
вигляді дотацій на видання журналів та газет СК СРСР ("Советская музыка", "Музыкальная жизнь",
"Музыкальное обозрение"); крім того, ще 300 тис. крб. – як дотації на нотні та книжкові видання, що
не мають масового попиту [4, 277–278].
Зрозуміло, що у нових економічних умовах кошти у тепер уже російського видавництва на
видання фольклористичної, нехай і російської, збірки українського вченого навряд чи могли знайтися.
Відтак "Русские народные песни на Украине" у виробництво не потрапили, а матеріали, зібрані
В.В. Дубравіним, залишились в архіві автора у вигляді незавершеного рукопису, що складається з 245
непронумерованих аркушів формату А4, скріплених у 96 зшитків по 2–4 аркуші. Кожен зшиток містить
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перший – рукописний – аркуш з підтекстованою нотною розшифровкою однієї пісні; в переважній більшості тут подано також жанрове визначення (колядка, маслянична, щедрівка, духовний стих, весільна, хороводна, колискова). Наступний аркуш (або кілька аркушів) кожного зшитку – машинописні;
вони містять паспорт пісні (дані про виконавця або виконавців – прізвище, ім’я, по батькові, родинні
взаємини: коли запис вівся від сімейного ансамблю, зазначення "фольклорно-етнографічний ансамбль",
коли йшлося про концертну виконавську одиницю; рік народження, іноді рік смерті інформаторів; населений пункт та рік запису) та повний словесний текст. На деяких аркушах є редакторські помітки.
Незважаючи на незавершеність рукопису та відсутність узагальнюючої вступної статті, роль
цієї збірки для розуміння творчого та професійного шляху В. В. Дубравіна важко переоцінити. Саме в
роботі над "Русскими народными песнями на Украине", а також над двома збірками, що були паралельно надруковані у київському видавництві "Музична Україна" ("Пісні однієї родини. Українські народні пісні с. Волошинівка на Сумщині". – К., 1988 та "Пісні Сумщини". – К., 1989), остаточно
сформувались принципові для подальшої діяльності етномузикознавця підходи. Знахідки та позиції,
опрацьовані у зв’язку з підготовкою розглядуваної публікації, стали визначальними для інших, етапних та вершинних для Дубравіна збірок, що готувались за життя фольклориста, а вийшли з друку після його смерті. Це, зокрема, збірки "Російська балада "Вдовушка" в Україні. Зведення варіантів пісні"
(Ніжин, 1997), "Народні пісні Чернігівщини" (Чернігів, 2001), "Пісні одного села (Мончин Погребищенського району Вінницької області)" (Ніжин, 2002), "Обрядові пісні Слобожанщини" (Суми, 2005),
"Пісні Шевченкового краю" (Ніжин, 2005) – всього 1119 фольклорних зразків різних жанрів.
Перш за все, необхідно звернути увагу на загальну композицію збірки. Її структура була інспірована, окрім іншого, редакційними вимогами, що містилися у рукописному додатку до розглянутого вище офіційного листа видавництва "Советский композитор". Потенційний редактор майбутньої
збірки – московська фольклористка О.С. Красинська – висловила до автора побажання, запропонувавши:
1) весь матеріал розбити на розділи за жанровою ознакою і дати розділам відповідні назви
("Календарні обрядові", "Хороводні" тощо). Усі дрібні жанрові визначення, що зустрічаються всередині розділів (наприклад, "колядка" в розділі "Календарні обрядові") перенести у примітки;
2) відомості про виконавців також перенести у примітки; якщо дані повторюються, то давати
відповідне посилання;
3) підтекстовування повинне відповідати текстам, кінець підтекстовування необхідно відмітити у тексті зірочкою;
4) усі теоретичні міркування та пояснення, як і історичні та етнографічні відомості, сконцентрувати у вступній статті. Більш конкретні зауваження, що стосуються окремих пісень, краще дати у
примітках.
Як бачимо, пропозиції та побажання редактора стосуються кількох моментів. Залишимо осторонь ті, що викликані метою заощадження видавничих видатків зменшити обсяг видання (приміром,
посилання на повторювані дані), чи такі, що мають суто технічне значення (умовні позначки закінчення підтекстовування). Важливішою у даному контексті ввижається вимога щодо тричастинної
композиції збірки: вступна стаття, фольклорні зразки, примітки. Така структура – типова для більшості
фольклористичних видань того часу і зберігається в усіх наступних збірках В. В. Дубравіна.
Принципово важливою є й загальна жанрова побудова видання. Вона також досить традиційна і дає підстави для наступної реконструкції композиції збірки:
1) календарно-обрядові пісні (36 зразків);
2) сімейно-обрядові пісні – весільні та колискові (23 зразки);
3) ліричні пісні (32 зразки)3.
Аналогічна будова і збірки "Народні пісні Чернігівщини" (Чернігів, 2001), упорядкованої на
основі записів В. В. Дубравіна Валентиною Григорівною Дубравіною. Орієнтиром для цієї надзвичайно вагомої антології окремої регіональної традиції цілком міг бути якраз зразок народнопісенної
збірки, апробований В. В. Дубравіним у процесі роботи над російськими піснями в Україні.
Зазначена композиція, як типова структура, що може бути розгорнута або редукована, характерна також для більш пізніх збірок В. В. Дубравіна, упорядкованих ним особисто. Так, наприклад,
збірка "Пісні Шевченкового краю (Христинівка Черкаської області)" (Ніжин, 2004) будується за жанровим принципом та складається з шести розділів: 1) календарно-обрядові пісні; 2) весільні пісні;
3) колискові пісні; 4) суспільно-побутові пісні; 5) родинно-побутові пісні; 6) сучасні пісні. Як бачимо,
6-частинність "Пісень Шевченкового краю" тотожна загальній жанровій композиції "Русских народных песен на Украине"; адже суспільно-побутові, родинно-побутові та сучасні пісні за жанровою типологією можуть бути віднесені до позаобрядової лірики. Отже, у даному випадку маємо справу з
розгорнутим варіантом типової структури.
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Схожа побудова характеризує і упорядковану В. В. Дубравіним збірку "Пісні одного села
(Мончин Погребищенського району Вінницької області)" (Ніжин, 2002). 130 пісень збірки організовані за жанровою ознакою; це при тому, що "крупний" жанровий поділ упорядником спеціально не
зазначено, а членування дається за більш дрібними жанровими утвореннями (колядки та щедрівки;
веснянки; петрівки; жниварські; весільні; колискові; соціально-побутові; пісні про кохання; про родинне життя і жіночу долю; балади; жартівливі; сучасні), загальна логіка композиції аналогічна до
попередньої, вже апробованої дослідником: календарно-обрядові, родинно-обрядові, лірика.
Протилежний приклад – коли збірка містить тільки одну жанрову сферу, зустрічається у збірці В. В. Дубравіна "Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон)" (Суми, 2005). Тут маємо редуковану (двочастинну) структуру видання: перша частина містить календарно-обрядові пісні, друга –
родинно-обрядові; розділу "лірика" немає, що зумовлено критеріями відбирання матеріалу (обрядовий фольклор). Своєрідною "компенсацією" такої редукції постає більш детальна внутрішньожанрова
диференціація. Наприклад, колядки поділяються за:
1) адресатом – господарю та його родині, парубкові, дівчині;
2) виконавцем – дитячі;
3) змістом – релігійні.
Принципово інакше будує В. В. Дубравін збірки, що мають дидактичне спрямування. Залишаючи без змін загальну тричастинність (вступна стаття – розшифровки – примітки/паспорти), у центральному розділі вчений окремо подає тексти та наспіви. Таким чином побудовані: посібник для
спецсемінару з української народної музичної творчості "Російська балада "Вдовушка" в Україні
(зведення варіантів пісні)" (Ніжин, 1997) та хрестоматії, що були впорядковані етномузикологом спільно з В. Г. Дубравіною і вийшли друком у Ніжинському державному педагогічному інституті (університеті) ім. М. Гоголя у 1994, 1995 та 1996 рр. (відповідно, "Українські календарно-обрядові пісні",
"Українські родинно-обрядові пісні" та "Українські народні ліричні пісні"). Необхідно відмітити, що
загальна структура трьох випусків хрестоматії повністю ідентична жанровій побудові збірки "Русские народные песни на Украине", що свідчить про важливість для етномузикознавця саме такого поділу. Водночас диференціація вербально-текстового та нотного матеріалу зумовлена практичними
міркуваннями: навчальні посібники призначені для студентів музично-педагогічного факультету,
проте вони могли використовуватись у навчальному процесі і на філологічному факультеті, де головним об’єктом вивчення стає саме вербальний текст народнопісенних зразків.
Повернімося до збірки "Русские народные песни на Украине", детальніше розглянувши зміст
кожного розділу.
Перший підрозділ календарного циклу складають 18 зразків зимових календарних пісень,
умовна назва розділу "Колядки, щедрівки". Зміст розділу, однак, ширший за його назву. Крім 11 колядок
та 2 щедрівок явно українського походження (російська традиція новорічних привітальних пісень дещо
інша), маємо ще 4 масляні пісні та 1 духовний стих. Що ж до локалізації записів, то основна їх частина
зроблена у російських селах Сумщини – Кам’янецькому (8 записів) та Люджі (3 записи) Тростянецького
району, Малушино Путивльського району та Марчихина Буда Ямпільського району (по 2 записи). Час
записів – в основному 1965–1968 рр., додано 2 записи 1979–1980 рр., знову ж таки з Сумської області.
Коло тематики пісень є досить типовим: привітальні та прохальні мотиви, баладні та казкові
сюжети. До однієї з колядок "Славный казачок что Иванушка" додано три варіанти словесного тексту; натомість на текст "Ходили, блудили колядовщики" є різні мелодичні варіанти з різних сіл, а один
з варіантів словесного тексту явно розвиненіший та цікавіший. Досить великий інтерес становлять дві
розлогі колядки з с. Люджа з приспівом "Виноградье красно-зеленя"; не вдаючись до докладного
аналізу і до історико-географічних розвідок, зазначимо присутність північноросійської регіональної
традиції. На окрему заувагу заслуговують українські вкраплення в російськомовні загалом тексти;
наявність українських слів, типових українських закінчень, наспівів типу української "Кози" тощо.
Другий підрозділ має умовну назву "Хороводні пісні". Сюди включено 18 пісень веснянолітньої приуроченості, кожна з яких пов’язана з певним танцювальним побутуванням. Крім згадуваних уже сіл Кам’янецького, Люджі, Малушино та інших, великий корпус хороводних пісень записано
у м. Суми від кількох поодиноких виконавців старшого віку та виконавських дуетів, в основному сімейних (зокрема від досить молодих сестер Платунових). Сюжети хороводних пісень традиційно розгорнуті, переважають мотиви сватання, передшлюбних взаємин, трудові процеси (сіяння та збирання
льону) ігрові мотиви. Майже в усіх піснях наявні типові хороводні приспіви типу "лёли-лёли". У розділі є також швидкі плясові пісні (камаринская). Великий інтерес становлять примітки до деяких пісень, зокрема до троїцьких хороводів с. Малушино (які виконуються під час обряду "крещения
какушки"), звідки ми дізнаємося про цікавий ранньотрадиційний релікт, приурочений до свята Трій242
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ці. Також у деяких зразках позначені особливості виконання, зокрема прискорення темпу та плескання в долоні, характерні для плясових та ігрових пісень.
Другий розділ (сімейно-обрядові пісні) – 15 весільних пісень та 8 колискових. Насправді ж
зразків у цьому розділі набагато більше, бо весільна традиція групового закріплення текстів за одним
наспівом тут наявна повною мірою. Географія запису весільних пісень нам уже знайома; додамо фольклорно-етнографічний ансамбль з с. Ліново Путивльського району, від якого записано було багато
надзвичайно цікавих багатоголосних зразків, а також записи з селища Дружба Ямпільського району,
здійснені 1966 року. У цьому розділі ретельністю обробки вирізняється пісня "Ох на поле да на поляне"
з с. Завгороднє Балакліївського району Харківської області, 23 куплети якої занотовані повністю, отже,
представляли для В. В. Дубравіна особливий інтерес своєю варіантною щедрістю та вигадливістю.
Колискових пісень у другій частині цього розділу всього половина, решта ж чотири можуть
бути віднесені до дитячих забавлянок, "потешек", "пестушек" та інших. Цей розділ найменший за масштабами; пісні, вміщені у ньому, невеликі за обсягом, часто мають жартівливі повороти сюжету.
Основний масив пісень записано 1987 р. у м. Новгород-Сіверському від однієї і тієї ж виконавиці,
П.Ф. Гаврикової; можливо, колискові та ігрові дитячі пісні не так цікавили вченого, як інші.
Нарешті, 23 зразки складають третій розділ збірки, умовно позначений як "Лірика". Насправді
ж окремі пісні цього розділу можуть бути віднесені до родинно-побутових (пісні про кохання та тяжку жіночу долю), соціально-побутових (солдатські), балад тощо. Особливий інтерес представляє наявність у розділі трьох варіантів пісні "Вдовушка", збиранням яких В. В. Дубравін займався все життя
і які пізніше зібрані були під однією обкладинкою.
Такою в загальному вигляді постає побудова розглядуваної збірки. Подальше дослідження
фольклористичної спадщини В. В. Дубравіна передбачає проекцію такого підходу на інші збірки дослідника, що дасть можливість прослідкувати константні та змінні риси, еволюцію дослідницької діяльності вченого.
Підведемо деякі підсумки.
Звичайно, для такого масштабного задуму, як введення в науковий обіг пісень російської традиції, що побутують в Україні, потрібно було більш ґрунтовне вивчення принаймні кількох регіонів.
Як показує аналіз збірки, основу для неї складають пісні Сумщини. Показово, що пісні з інших регіонів здебільшого позначені пізнішим часом запису, отже залучалися для одержання більш повної та
об’ємної картини. У цьому плані розглядувана збірка повинна була стати лише одним кроком на
шляху вивчення російської традиції в Україні – кроком продуманим та доцільним.
Але ж, і в цьому В. В. Дубравін залишається вірним учнем та послідовником В. Я. Проппа,
який вважав, що закон, виведений на одному матеріалі, буде вірним на будь-якому – якщо це вірний
закон. Так сталося і у даній збірці. Безпомилкова інтуїція фольклориста-польовика і вченого-етнолога
дозволили Дубравіну виділити найважливіші стильові опори (зокрема перетини південно- та північноросійської традицій, про що побіжно йшлося), відділити та позначити запозичення, ретельно фіксуючи їх у наспівах та текстах.
У невеличкій за обсягом збірці, як у краплі, можна бачити методику роботи вченого з фольклорним
матеріалом. Аналіз принципів розшифрування та нотування народних пісень не входив до завдань даної
статті і потребує окремої розвідки. Тут лише відмітимо тенденцію до щільного дослідження традиції в межах
одного ансамблю чи одного населеного пункту, до групування варіантів одного наспіву і отримання таким
чином фіксації мікроінтонаційних процесів, а звідси – матеріалу для подальших наукових узагальнень.
Робота над збіркою тривала в час екстенсивного розвитку вітчизняної фольклористики, пошуку щоразу нових, свіжих та недосліджених пластів народнопісенної творчості, прагнення записати,
зафіксувати максимальну кількість матеріалу, величезний масив варіантів, усі виконавські тонкощі та
розбіжності. І тут В. В. Дубравін залишився вірним собі: у розумінні самоцінності кожного записаного
зразка, у чіткій недвозначній фіксації наспіву, у певній його схематизації в ім’я пошуку фольклорної
типології, а також у бажанні ретельно зберегти для нащадків усе зроблене – зберегти у впорядкованому, ретельно класифікованому та систематизованому вигляді.
Примітки:
1

У 1974 р. у зазначеному видавництві в серії "Из коллекции фольклориста", що виходила з 1974 по
1989 рр. під егідою Всесоюзної комісії з народної музичної творчості Спілки композиторів СРСР за редакцією
видатного фольклориста Едуарда Алексєєва, було опубліковано невелику збірку фольклорних записів В. В. Дубравіна "Русские календарные песни на Украине".
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2

"Більше ніж 1500 українських та російських народних пісень різних жанрів вдалося записати мені влітку 1965–1966 років в районах Сумської області, донині мало обстежених фольклористами", – зазначає В. В. Дубравін [2, 96].
3
"Уважаемый Валентин Владимирович! Мы познакомились с предоставленной Вами по нашей просьбе
частью сборника "Русские народные песни на Украине" и включили его в перспективный план редакции народного творчества. Более точно его место в тематическом плане будет определено при составлении плана на
следующую пятилетку. С уважением Главный редактор И. Ильин" (Лист вих. № 489/012 від 7 липня 1988 року.
Зберігається в особистому архіві В. В. Дубравіна).
4
П’ять пісень у рукописі повторюються. Очевидно, це зумовлено вимогами видавництва, згідно з якими автор повинен був надати по два примірники кожного зразка.
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ "МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА"
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АРТИСТІВ ЦИРКУ
У статті проаналізовано особливості вивчення основ акторської майстерності студентами
циркових спеціалізацій; наведено приклади поєднання трюкової частини зі створенням сценічного
образу на різних етапах навчання.
Ключові слова: професійна підготовка артистів цирку, майстерність актора, сценічний образ.
In the article the author analyses some peculiarities of basic acting studies by students of circus
specialities; gives examples how to combine tricks with a stage image creation.
Keywords: professional training of circus artistes, acting, stage image.
Особливе місце у духовному відродженні суспільства займає мистецтво, адже в ньому акумульовано та закріплено багатий духовний досвід людства та його духовно-творчі потенції. Мистецтво
– вид творчої діяльності, результатом якої є художні цінності, що в образній формі втілюють уявлення про об’єктивний світ, людину, її ідеали та естетичні почуття [13, 360], тому припустимо вважати,
що воно своєю образністю активно впливає на свідомість, почуття, волю людей, суттєво впливаючи
на розвиток духовної культури кожної особистості.
Морально-етичний, виховний та пізнавальний вплив циркового мистецтва значним чином
розрахований на виховання духовно-моральних відносин у суспільстві, адже ще з давніх часів витоки
циркового мистецтва "опинилися серед тих явищ, які здійснювали трансляцію традиційних основ
культури, незмінних духовних та моральних цінностей, а не тільки виконували розважальні функції"
[8, 129].
© Малихіна М. А., 2011
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Популярність циркового мистецтва пов’язана з тяжінням людини до досконалості, до мрії, яка
дозволяє розширити межі реального життя і відкриває нові можливості.
Циркове мистецтво, що на перший погляд здається "простим", є багатофактурним та витонченим
з точки зору психологічного впливу на глядача. "Судячи з тієї емоційної атмосфери, яка й сьогодні панує
підчас циркової вистави, залучення до руху космічних стихій, могутнє надособистісне начало й дотепер
домінують у мистецтві цирку. Більше того, створенню підвищеного емоційного середовища сприяє й самогіпноз виконавців, як і в давні часи, природній в умовах більшої експансивності. Він сприяє виникненню почуття впевненості, ілюзії всемогутності, безмежних можливостей майстрів манежу" [8, 50].
Цирк всебічно впливає на особистість, розвиває здатність дивуватися безмежності людських
можливостей й захоплюватися пошуками досконалості, адже метою циркового мистецтва є: "показати
прекрасну людину, сильну духом і тілом, яка красиво долає перешкоди, що здаються нездоланними" [5, 7].
Одним з пріоритетних напрямків розвитку циркового мистецтва XXI століття, на думку практиків та теоретиків цирку, слід визнати зміни у підготовці артистичних кадрів. Спеціалісти пропонують збагатити навчальні програми вивченням сучасних напрямків хореографії та пантоміми,
приділити увагу музичному виконавству на різних інструментах, комп’ютеризувати процес розробки
оригінальних трюків та комбінацій. Разом з цим, важливим аспектом професійної підготовки визнано
поглиблене вивчення майстерності актора театру та цирку [7, 272].
Ще у 1976 році М. С. Мєстєчкін звернув увагу спеціалістів на те, що "виховання артистів цирку –
маловивчена проблема. Невеликий та ніким не узагальнений досвід професійної підготовки артистів різних жанрів" [9, 249]. Слід констатувати той факт, що й сьогодні ця проблема залишається актуальною.
При надзвичайній популярності цирку вивчення специфіки та проблем розвитку цього виду
мистецтва й досі залишається поза увагою педагогів, психологів, мистецтвознавців. Зокрема, недостатньо досліджено проблему професійної підготовки циркових артистів, яка має не тільки теоретичну значущість, але й особливий сенс для сучасної практики.
В роботах С. В. Гіппіус, З. Б. Гуревича, П. М. Єршова, Б. Є. Захави, М. О. Кнебель, Л. Курбаса,
С. М. Макарова, В. Е. Мейєрхольда, А. Д. Попова, К. С. Станіславського та ін. представлено науковий
аналіз сутності творчого процесу в театрально-виконавському мистецтві, розглядається специфіка театрального та циркового мистецтв, виокремлюються етапи становлення особистості артиста.
Висвітлення деяких аспектів професійної підготовки артистів цирку зустрічається в роботах
В. А. Барінова, К. Г. Дємєнтьєвої, Ю. А. Дмітрієва, Є. М. Кузнєцова, А. В. Луначарського, С. М. Макарова, М. С. Мєстєчкіна, М. І. Немчинського, М. А. Рибакова, В. М. Савіної.
Зокрема, опанування специфікою роботи в окремих циркових жанрах висвітлено в роботах,
написаних артистами – майстрами цирку: Н. Е. Бауманом, В. Кошкіним (жонглювання); А. Акопяном,
А. Вадімовим, Е. Ф. Кіо, М. Тривасом (ілюзія та маніпуляція); Ф. С. Конєвим (повітряна гімнастика);
К. Ю. Даниловим (стрибки на батуті); І. Бугрімовою, В. Л. Дуровим, Б. А. Едером, Ю. Д. Куклачовим,
В. І. Філатовим (мистецтво дресирування); В. Н. Аракчєєвим, Ш. З. Гусак, В. Запашним, В. П. Коркіним
(акробатика); З. Б. Гуревич (еквілібристика); Д. Альперовим, Б. Вяткіним, А. Дуровим, М. Рум’янцевим,
Ю. В. Нікуліним (клоунада).
Але на сьогодні не відбулося детального теоретичного осмислення можливостей циркового та
театрального мистецтва у процесі виховання духовної культури майбутніх артистів цирку; не існує
ґрунтовних досліджень, присвячених специфіці професійної освіти артистів цирку; не достатньо досліджено проблему викладання "Майстерності актора" студентам циркових спеціалізацій.
Мета статті – акцентувати увагу на деяких особливостях вивчення акторської майстерності з
огляду на відмінності образу сценічного та манежного; визначити місце предмету "Майстерність актора" в системі професійної підготовки артистів цирку; проаналізувати варіанти вдосконалення методів та засобів роботи на різних етапах навчання.
Система професійної підготовки артистів цирку має специфічні риси й не може будуватися згідно
із загальними стандартами, нормами та схемами, які підходять для інших сфер мистецької освіти.
У процесі навчання майбутніх артистів цирку основам акторської майстерності є чимало спільного з системою підготовки драматичного актора. В основі навчального курсу – система К. С. Станіславського, а отже – важливими складовими навчання є опанування основними елементами
акторської техніки, методом роботи над створенням образу тощо. Але є специфічні властивості, притаманні цирковому мистецтву, які слід враховувати в професійній підготовці циркових артистів.
Основним виразним засобом циркового мистецтва є трюк. Являючи собою засіб відображення
дійсності у цирку, трюк об’єднує в своєму вирішенні всі складові циркової дії, організує відношення
партнерів на манежі, дозволяє артисту в процесі створення художнього образу розкрити власну індивідуальність та виявити своє відношення до світу.
245

Мистецтвознавство

Малихіна М. А.

Першим, хто теоретично обґрунтував специфічність циркового мистецтва, визначивши його
трюкову сутність був Є. М. Кузнєцов. Він писав: "Будь-який цирковий номер в своїй першооснові
представляє собою ряд трюків... Саме ця специфічна ознака однаково стосується всіх жанрів циркового мистецтва" [6, 284]. Є. М. Кузнєцов визначив сутність самого поняття "трюк": "Цирковий трюк
являє собою окремий завершений фрагмент будь-якого циркового номеру, навіть звичайний за технікою та нетривалий за виконанням, але цілком самостійний і в собі замкнений, і є найпростішим збудником реакції, який впливає на глядача таким реально виконуваним вирішенням завдання, котре
знаходиться поза звичайним колом уявлень і в цьому колі здається таким, що не має рішення" [6, 284].
На думку М. І. Немчинського, запропоновані обставини у цирку визначаються жанром номеру, реквізитом, кількістю виконавців та характером трюкових комбінацій. При цьому вчений окремо
виділяє важливість акторського відношення до виконання трюку, бо саме це відношення формує глядацьке сприйняття, виявляє певну систему поведінки артиста на манежі, робить можливим відтворення манежного образу. "В цьому діалектика циркового трюку – формуючи манежний образ, він сам
відроджується в ньому. Трюк народжує образ. Образ одухотворяє трюк" [11, 52]. Отже, навіть найскладніший трюк, найвіртуозніша трюкова комбінація позбавлені сенсу, якщо вони не одухотворені
акторською думкою та почуттям.
Образна структура циркового мистецтва вимагає організувати дію таким чином, щоб виділити
та підкреслити саме індивідуальні особливості того чи іншого артиста, його унікальні здібності, красу його тіла та красу душі. В основі сценічного театрального образу лежить образ персонажу п’єси, в
основі образу манежного – "образ самого виконавця, який набуває характерних рис особистості виконавця, тобто, його "Образ – Я" [2, 79].
Отже, у цирку технологія перевтілення відрізняється тим, що виконавець будь-якого жанру
перевтілюється не в драматургічний образ, а в образ артиста цирку, а отже у цирковому мистецтві
"перевтілення засноване на загальному життєвому досвіді артиста, його артистичних можливостях,
які реалізуються за законами краси, за законами циркового мистецтва" і примушують артиста "представляти свій характер у циркових умовностях" [1, 22].
До того ж, слід враховувати, що артистам цирку властиві деякі індивідуально-особистісні
особливості, що відрізняють їх від інших артистів. Цю тезу аргументовано доводить у своєму дисертаційному дослідженні "Психологічні особливості художньої діяльності артистів цирку" (2011) К. Г. Дємєнтьєва.
Вчена зазначає: "В художній діяльності артистів цирку найяскравіше виявляється глибокий взаємозв’язок креативних і художніх здібностей з індивідними особливостями, фізичними можливостями
людини і особистісними особливостями, які разом створюють цілісну інтегральну характеристику
людської унікальності" [4, 4].
В. М. Савіна, пояснюючи принцип перевтілення у цирковому мистецтві, зауважує, що "справжність" дає у вищій мірі нерозривний зв’язок актор-образ, що різко відрізняється від зв’язку актор-образ у
драматичному театрі, оскільки, створюючи цирковий образ, артист цирку як особистість не може бути
менш безстрашним та вправним, ніж образ, що він створює. А отже: "Артист цирку не тільки має ті якості, які входять основним компонентом у створюваний ним образ, але й свідомо розвиває та виховує їх у
собі… Звідси більш опосередковане, ніж у інших театральних мистецтвах, визначаюче значення особистісних якостей артиста цирку для створюваного ним художнього образу" [12, 41].
Отже, циркове мистецтво вимагає від артистів цирку наявності яскравої індивідуальності,
розмаїття виразних засобів у відтворенні переживань, думок та прагнень, відповідної єдності внутрішніх переживань та їхніх фізичних проявів, гармонії духу та тіла. Сприяння розвитку цих важливих
якостей артиста, а також опанування знаннями та навичками органічного поєднання засобів циркового та театрального мистецтва у створенні художнього образу – важливі завдання предмету "Майстерність актора" у системі професійної підготовки артистів цирку.
Основними складовими навчального процесу на I–II курсах є тренінг та етюдна робота. Тренінг особистісних рис артиста (уваги, волі, сприйняття, зосередженості, уявлення, взаємодії тощо)
слід проводити враховуючи певні особливості студентів. Наприклад, тривале заняття акробатикою
або жонглюванням в циркових студіях формує у студентів низку якостей, необхідних для подальшої
артистичної діяльності. Так, в багатьох з них вже сформовано (а іноді навіть надзвичайно розвинуто)
навички швидкої зміни напруження та розслаблення м’язів, орієнтування в просторі в різноманітних
положеннях тіла, відчуття партнера тощо. Таким чином, є сенс скоротити в навчальній програмі кількість вправ та завдань на розвиток відповідних умінь та навичок.
Водночас, форми роботи, що склалися в рамках сучасних соціальної та педагогічної систем,
до сьогодні передбачають активне залучення людини чи до занять спортом, чи до будь-якої сфери
духовної діяльності. Таким чином, у дітей та молоді, які активно займаються спортом, а саме вони
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найчастіше є студентами циркових спеціалізацій, недостатньо розвинений інтерес до різних видів
інтелектуальної та художньої діяльності. Ось чому на заняттях з "Майстерності актора" студенти демонструють мізерний набір літературних асоціацій, бідну уяву, нездатність до фантазування. Отже,
слід більше уваги приділяти вправам на розвиток фантазії та уяви, зробити наголос на вправах та завданнях, які активізували б особистісний та художній розвиток кожного студента.
Ексцентричність цирку вимагає від артистів здатності будувати власні виступи на порушенні звичайних норм поведінки і виправдання цього "алогізму звичайного". На думку психолога К. Г. Дементьєвої:
"Мистецтво цирку – це, насамперед, мистецтво образного і гостро конфліктного відбиття життя. Це витончене традицією й професійною майстерністю, у певному плані спеціалізоване вміння показувати людину в її
опозиції до "норм" [3, 58]. Тому, на наш погляд, доречно було б збільшити в навчальній програмі кількість
вправ на розвиток артистичної сміливості та гострої характерності (особливо, для студентів-клоунів). При
цьому в процесі виконання вправ слід спрямовувати студентів на необхідність "головну увагу приділяти
збереженню органічності та виправданню своїх вчинків в найфантастичніших ситуаціях" [9, 250].
М. С. Мєстєчкін писав: "Складність виховання майбутнього клоуна, на відміну, скажімо, від
артиста драми, обумовлена необхідністю органічного поєднання циркових специфічних засобів з
драматичними виражальними засобами, що близькі природі театру" [9, 251]. Ось чому традиційні для
театральної педагогіки види етюдів, на нашу думку, доречно та корисно доповнити етюдами з використанням елементів циркової спеціалізації. Безперечно, використання кожного трюку слід обґрунтувати, зробити трюк необхідним та цінним засобом виразності.
Однією з особливостей роботи з майбутніми артистами цирку є те, що на заняттях з "Майстерності актора" займаються представники різних циркових жанрів. Тому доцільно запропонувати таке
завдання: кожному зі студентів розкрити тему етюду засобами своєї спеціалізації.
Можна навести приклад: студенти I курсу отримали завдання відтворити в етюді стихії, різні
явища природи. Етюд був груповим, але складався з невеличких окремих елементів: студентка відтворюючи образ Води, "застигала" під впливом морозу та вітру, використовуючи при цьому виразні
засоби жанрів ручного еквілібру та "каучук"; виверження вулкану було відтворено на майданчику
засобами партерної акробатики (верхня – Вогонь, що виривається з жерла вулкану); Вогонь, намагаючись знищити все навколо, вступає у взаємодію із Водою і трюки цього акробатичного дуету стають
наступною часткою групового етюду і т.д.
Таким чином, одночасно з вивченням основ акторської майстерності, набувається досвід органічного поєднання трюкової частини зі створенням сценічного образу. Разом з тим, проведення
групових вправ, створення групових етюдів стає важливим етапом підготовки до подальшої практичної діяльності артистів, не тільки в сольних, але й в групових номерах, де кожен з учасників вносить
свій внесок у створення цілісного манежного образу.
Велика увага на I та II курсі також приділяється роботі над музичними етюдами. Адже цирк –
синтетичне мистецтво, в якому музика є одним з основних компонентів. "Музика... душа циркового
номеру, що здатна композиційно, на основі музичної драматургії, побудувати номер, організувати
темпоритм трюкових комбінацій, сприяти виявленню манежного образу" [10, 81]. Музика створює
емоційний настрій, необхідну атмосферу, допомагає артисту створити яскравий образ.
Цінними для сучасної практики є погляди М. І. Немчинського на проблему використання музики в цирку. Вчений виділяє три різновиди музичного супроводження циркових номерів та програм.
Найбільш традиційний – звуковий або шумовий фон номера. Цей варіант не передбачає ніякої відповідності музики до характеру номеру чи трюків, що виконуються. Музика при цьому не впливає на
характер подачі номеру, триває стільки, скільки продовжується номер і обривається іноді навіть не
вкладаючись у музичну фразу.
Другий вид використання музики в цирковому мистецтві – ритмічний супровід. В цьому випадку музика характеризує манежну дію. Характер роботи артистів різних жанрів (жонглерів, антиподистів, акробатів тощо) потребує певного темпу і ритму, а зміна комбінацій в номерах – перш за
все є зміною темпоритму виконання трюків. "Це надає номеру емоційність та органічність, тобто
співпадіння акустичного та пластичного вираження ритму працює на цілісність манежної дії, манежного образу і глядацького сприйняття" [10, 75].
Найвищим проявом музичної культури, найдосконалішою формою подачі циркового номеру
М. І. Немчинський, на наш погляд, цілком справедливо, вважає "гармонійний супровід" [10, 76]. При
цьому, розвиток музичної теми відповідає композиції номеру, трюкові комбінації обов’язково вкладаються в музичну фразу, а музичний образ співпадає з образом манежним та підкреслює його" [10, 76].
На залік кожен зі студентів готує хоча б одну роботу з використанням музики і таким чином
отримує можливість продемонструвати вміння і навички музичного вирішення етюду. Цей вид етюд247
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ної роботи дозволяє відпрацювати алгоритм створення сценічного та манежного образу на основі синтезу мистецтв, а також сприяє успішному розвитку творчого потенціалу та загальної культури майбутніх артистів цирку.
Навчальним матеріалом для III–IV курсу на заняттях з "Майстерності актора" стають уривки з
п’єс. Робота над постановкою драматургічного матеріалу не тільки вдосконалює акторську техніку
студентів, але й створює умови для прояву і розвитку духовної сутності особистості, її внутрішніх
якостей, таких як емпатія, конгруентність, спостережливість, ініціативність, самостійність мислення,
здатність до рефлексії.
На наш погляд, потрібно підбирати такий драматургічний матеріал, який надасть можливість
зробити наголос на психофізичну, а не на словесну дію, адже не слово, а пластика є найбільш сильним виразником внутрішніх переживань у артистів цирку.
Слід відзначити, що уривок з літературного твору може стати приводом, своєрідним імпульсом для творчого акту, що гармонійно єднатиме в собі виразні засоби театрального та циркового мистецтв. Наприклад, акробатичною парою було створено етюд на основі уривку з п’єси В. Шекспіра
"Ромео та Джульєтта". Традиційна сцена освідчення в коханні ("сцена на балконі" – II акт, сцена друга), доповнена мовою виразних трюкових комбінацій, набула нового звучання. Подібний підхід до
роботи над драматургічним матеріалом дозволяє студентам не тільки створювати яскраві образи на
основі найкращих зразків світової літератури, але й сприяє розвитку невербальної експресії – важливої складової майбутньої професійної діяльності.
Підготовка державного іспиту з "Майстерності актора" у студентів циркових спеціалізацій також має свої особливості. Як правило, готується одна дипломна вистава. Тому доцільно обирати літературний матеріал, який дозволив би продемонструвати техніку та методику роботи над роллю
кожному зі студентів на курсі (кількість студентів на курсі 20–25 осіб). Крім того, слід пам’ятати, що
артистам цирку в повсякденній професійній діяльності (за деякими виключеннями) не потрібно відтворювати образ протягом тривалого часу. "Розвиваючи свій образ за невеликий період часу, артист
цирку немов пунктиром відмічає шлях цього розвитку, примушуючи глядача подумки доповнити неіснуючі риси, щоб усвідомити та пережити стислий до краю емоційний конфлікт" [12, 40]. Образ,
який артист створює на арені, існує лише декілька хвилин, тому він має бути сконцентрованим і точним. Багаторічна практика автора показала, що найдоцільнішим в цій складній ситуації є створення
вистави з уривків. Це можуть бути окремі уривки з однієї п’єси або уривки з різних п’єс, що
об’єднуються за допомогою загальної теми, ідеї, сценарно-режисерського ходу.
Так, у виставі за мотивами казки І. Штока "Чортів млин", окремі уривки з п’єси, показані в
хронологічному порядку, об’єднувалися сценами з дитиною, сном якої і була ця казка. Жанр казки
дає можливість створювати яскраві, контрастні образи, близькі до циркової природи, доречно використовуючи при цьому елементи різних циркових жанрів. Наприклад, чортів в казці грали студентиілюзіоністи, тому сцена з грою в карти стала дійсно "чарівною": з’являлися та зникали предмети, "самостійно" зав’язувалися шнурки, літала хустка тощо. Образи Ляльок створили студенти-міми, що
досконало володіють технікою ляльки-маріонетки і т.д.
Слід також пам’ятати про те, що у цирку не існує так званої "четвертої стіни", тобто спілкування з
публікою завжди пряме, безпосереднє і глядач стає повноцінним учасником дії. Цю відмінність цирку у
відносинах "артист – глядач" також можливо враховувати та використовувати на заняттях з "Майстерності актора". Наприклад, автором було створено дипломну виставу за мотивами п’єси К. Гольдоні "Слуга
двох панів". Окремі уривки з п’єси перемішувалися зі сценками – лацци, в яких активно використовувалися засоби різних циркових жанрів: клоунади, жонглювання, акробатики тощо. Це дозволило не тільки
забезпечити весь курс навчальним матеріалом, але й створювало карнавальну атмосферу театру дель арте,
що є близькою до специфічної циркової атмосфери, а також стимулювало виконавців до імпровізації.
Прикладом створення дипломної вистави, для якої уривки обиралися за певною темою (важка
але прекрасна доля Артиста), може стати вистава "Комедіанти". В роботі було використано уривки з
п’єс О. Островського "Таланти та шанувальники", С. Альошина "Людина зі Страдфорду", Р. Тома
"Фредді", М. Захарова "Кін ІV" та М. Старицького "Талан". Ця робота вимагала не тільки володіння
основами роботи над роллю, але й примусила майбутніх митців ще раз замислитися над складністю
обраної професії, над важливістю духовних завдань, які постають сьогодні перед творчими людьми.
Отже, проблема викладання "Майстерності актора" студентам циркових спеціалізацій обумовлена специфікою майбутньої професійної діяльності та своєрідністю циркового мистецтва; відмінністю образу сценічного та манежного. Ексцентричність цирку, його трюкова сутність, перебільшення
та концентрація дії та інші особливості акторського існування на манежі вимагають від артистів цирку не тільки високого рівня виконавчої техніки, але й розуміння специфіки циркової виразності.
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Безперечно, в межах окремої статті неможливо виокремити всі особливості викладання предмету "Майстерність актора" для майбутніх артистів цирку. Тому, на наш погляд, доречно було б, на
серйозній науковій основі проаналізувати історію й досвід професійної підготовки артистів цирку та
на основі цього аналізу зробити необхідні висновки, розробити конкретні методичні рекомендації,
вдосконалити навчальні плани та програми.
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ПОЕТИКА ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ МОЗГОВОГО
У статті розкривається розвиток національної поетичної традиції в ліричних піснях Миколи
Мозгового. Висвітлюється поетична образність найвідоміших творів митця.
Ключові слова: Микола Мозговий, культура, поетика, слово, пісня, поетична традиція, художній образ, художня мова.
The development of the national poetic tradition in the Nicholaj Mozgovyj’s lyrical songs is revealed
in the article. We present the poetic imagery of the most famous works of the creator.
Keywords: Nicholaj Mozgovyj, culture, poetics, word, song, poetic tradition, art image, art
language.
Яскравою сторінкою в літопис українського музичного мистецтва увійшла творчість композитора, естрадного співака, педагога і громадського діяча – Миколи Петровича Мозгового (1947–
2010). Творчість Миколи Мозгового є знаковим явищем у контексті процесу становлення української
масової музичної культури. Її можна вважати зразковою в жанрі естрадно-пісенного та масового музичного мистецтва, такою, що відбиває основні тенденції стильового розвитку в цьому жанрі. Ґрунтуючись на традиціях світового естрадно-пісенного мистецтва та національних народнопісенних
© Мозгова О. М., 2011
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джерелах, пісні композитора є водночас оригінальними творами, які визначають самобутність професійної музично-естрадної мови митця. Жанрова та стильова різноманітність пісень Миколи Мозгового є багатовекторним чинником розвитку масової музичної культури в Україні.
Розрізнені дані про пісенну авторську діяльність М. Мозгового вміщені у багатьох публіцистичних виданнях, висвітлювались у статтях сучасних йому музикознавців та істориків мистецтва.
Однак донині залишається недостатньо висвітленою поетика його пісень, без чого належним чином
не може бути осмислений потужний пласт пісенно-культурної традиції нашого народу. Тому метою
даної статті є з’ясування особливостей поетичної майстерності М. Мозгового.
Пісня належить до найпоширеніших форм словесно-музичного мистецтва. Саме з мови й пісні
розвиваються першоелементи духовної культури народу, на їх основі зростають національна література, музика, формується філософське сприйняття світу.
У наш час слово "поетика" (гр. рoiētikē ) як мистецький та літературний термін вживається:
– у вузькому розумінні – як комплекс, сукупність художніх засобів і особливостей будь-якого
напряму в літературі або окремого письменника, поета. Тому, оскільки всі засоби вираження в літературі в кінцевому рахунку зводяться до мови, поетику визначають і як науку про художнє використання засобів мови;
– у широкому розумінні – для означення розділу теорії літератури, в якому вивчається структура творів словесного мистецтва в її системних і історичних закономірностях (наприклад, поетика
жанру, роману).
Як наголошував О. Потебня, мова не існує поза утворенням "словосполучень, однаковою мірою образних чи не образних" [4, 23]. Образний зміст окремих слів і фразеологічних утворень О. Потебня називає "елементарною поетичністю мови", вважаючи її потенційною можливістю
саморозвитку кожної мови, активним матеріалом художнього твору. До того ж, у пісенній поетиці
важливу роль відіграє творча індивідуальність виконавця – посередника між традицією, що склалася
історично, та очікуваннями реальної аудиторії, що з часом змінюється, як і її соціальні запити.
Смислове значення, ідею художнього образу ми пізнаємо лише у формі його чуттєвого образу, з яким ідея зливається в органічну цілість. Виходячи з цих міркувань, Г. Геґель визначав художній
образ як щось таке, що існує немовби посередині між чуттєвим образом, тобто зображуваним одиничним предметом, і його ідеєю, тобто тим логічним смисловим наслідком, що постає з роздумів над
зображеним [2]. Вказане повною мірою стосується музично-поетичної творчості М. Мозгового як
одного з фундаторів сучасної національної естрадної школи, її творців і натхненників. У композиторсько-виконавській діяльності М. Мозгового музичні образи характеризуються філософською рефлективністю й глибокою людяністю.
Широко знаним М. Мозговий є як автор низки популярних пісень: "Зачаруй нас, любове"
(сл. А. Демиденка), "Серце скрипки" (сл. В. Герасимова), "На щастя, на долю" (сл. М. Ткача), "Тополиний край" (сл. В. Крищенка), а також на власні слова – "Край, мій рідний край", "Спомин", "Горянка", "Вперше", "Ти проходиш" та ін.
Людину, яка слухає пісні М. Мозгового, охоплюють найрізноманітніші емоції: від променистої радості до болючого смутку. Гострі душевні переживання, навіяні його пісенними творами, сприяють виникненню стану катарсису, спонукаючи до роздуму над сенсом життя та прагнення зробити
його кращим.
Пісенна творчість М. Мозгового просякнута прагненням культивувати почуттєво-особистісне
у масовій аудиторії слухачів. Глибокою душевною довірою сповнене авторське виконання таких пісень, як "Минає день, минає ніч", "Край", "Знов я у гори іду" та ін. Висока естетичність естрадних
пісень М. Мозгового зумовлюється доступністю їхньої художньої мови й щирістю її музичної інтерпретації. Притаманні артисту простота і доступність, художня ясність сприяли встановленню швидкого, міцного і тісного зв’язку з масовою аудиторією. Митець вже з перших секунд своєї появи перед
глядачем встановлює з ним міцний і природний контакт, заздалегідь прогнозує успіх свого виступу.
Стихія М. Мозгового – контакт негайний, щирий, відкритий.
Зазначимо, що дослідження механізмів формування образу в естраді неможливе поза усвідомленням феномену шлягеру – невід’ємного компоненту сучасного популярного музичного мистецтва. Шлягер (нім. Schlager – ходовий товар) – це модна, популярна пісня, мелодія якої легко
запам’ятовується, що набула визнання слухачів. Зазначене повною мірою притаманне пісенним творам М. Мозгового. Причиною цього є вишукана романтично-поетична лірика, інтерпретована відповідними сольними й інструментально-виконавськими засобами.
М. Мозговий як естрадний композитор і виконавець майстерно використовує потенціал музичної поліфонії, спирається на новітні здобутки симфонічної драматургії. Естрадно-модерністська ес250
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тетика його пісенних творів позначена високо вимогливим тематизмом й добором музичновиконавських та артистичних засобів.
Розраховані на професійне виконавство й елітарне сприйняття твори М. Мозгового за законами функціонування пісенно-естрадного жанру стали засадничими для масштабного концертновидовищного шоу з притаманними йому комерційною успішністю, популярністю й розважальністю.
М. Мозговий послідовно дотримується вимоги єдності образу й художньої ідеї у процесі творчості, а також сприйняття. Неоціненне значення пізнавальних властивостей мистецтва він бачить у
тому, що художні цінності пов’язані з практично-перетворювальною діяльністю людини. Єдність форми і змісту знаходить якнайповніший вираз у поетичному образі. Тут неможливо відділити форму
від змісту без зашкодження самого образу, оскільки саме в ньому відбувається їхнє взаємопроникнення. Причому поетичність образу тим більша, чим більшою мірою він привертає увагу читача або
слухача до співтворчості. У цьому ж криються й причини масовості твору.
М. Мозговий володіє обширом поетичних образів, причому зі здатністю вільного оперування
ними. Так, наприклад, у пісні "Вперше" поетичний образ є справді живим та хвилюючим: "…твої вуста медовії, мого життя неспокої, чаклунний цвіт твоїх очей, безсоння всіх моїх ночей". Емоційночуттєве навантаження тексту пісні здатне викликати яскраві переживання й емоційну довіру. У нових
умовах життєвість будь-якого мистецького жанру залежить від міри життєвості та багатства його образної палітри. Коли б до різноманітних видів народного мистецтва не залучалася імпровізація, мистецька традиція перетворилася б на штамп.
Вимога органічної єдності слова, образу та ідеї художнього твору, в якій і виявляється поетика
будь-якої пісні, на думку Л. Булаховського, знаходить висвітлення навіть у явищах морфологічних –
"струменях семантичних, інколи глибинних, а інколи й таких, що пробиваються на поверхню…" [1, 14]. В
історико-культурологічному відношенні ця теорія дозволяє здійснювати аналіз феномену поетичного образу крізь призму культурних архетипів. Архетип завжди поєднується з певними світоглядними уявленнями, піддається свідомій обробці, завдяки чому утворюються своєрідні образи свідомості – "архетипові
образи". Останні постійно супроводжують людину, будучи джерелом міфології, релігії та мистецтва.
Український пісенний фольклор також містить у собі безліч метачасових образів-символів та
архетипів культури. Базовими моделями етнічного культурного досвіду виступають, зокрема, численні предмети-символи: калина, дерево-явір, поле (степ) тощо. У процесі подальшого розвитку
культурної традиції нашого народу ці символи стали ототожнюватись з ідеями "українського", "рідного", "святого".
М. Мозговий як композитор у приспівах твору "Край" укрупнює основні смислові акценти тексту у зупинках на довгих тривалостях: в цих моментах виділяються слова "край", "ти", "любов", "земля", які є ключовими у творі загалом.
Образ дерева виступає загальносвітовим культурним архетипом (у юнгіанському його розумінні) органічної єдності часу, зв’язку поколінь та ідеї світотворення. У М. Мозгового цей архетип
конкретизовано в образах верби ("верболозовий дух"), смереки, котрі у просторово-часових вимірах
сприяють утворенню впорядкованої цілісності буття.
Досить поширений у ліричній поезії образ відкритого простору – неба, моря, річки – символізує перспективу та зміни в часі. Відкриті гори чи море є часовим виміром, що втілює самовираження
індивідуальності, хоча й безнадійний, але наполегливий виклик невідворотному, фатумові, суворій
необхідності буття. Образ "річка-море-гори" у М. Мозгового символізує ментальну впорядкованість
та безперервність часового простору, але в його оптимістичному вимірові – відкритості у майбутнє.
Пісні М. Мозгового, висловлені у високопоетичних образах, здатні відобразити спостереження над змінами в житті природи, емоційно виявити любов до неї, прославити силу й красу молодості,
завзяття, мрії про добробут, здоров’я та щасливе життя на землі. Так, пошуки подружньої пари й розставання фіксуються в образах-символах річки, вузької стежини, дощу, жовтого листа, квітів ("Новоселиця"). Темі кохання присвячено багато пісень М. Мозгового ("Вперше", "Ти не дзвони", "Прутріка", "Спомин", "Горянка", "Горицвіт" та ін.). Пісні, присвячені людині в колективі та родинному
середовищі, позначені глибоким проникненням у внутрішній світ людей й правдивістю відображення
("Материнська любов", "Україна", "Край", "Школа", "Новоселиця" та ін.).
Загалом звертання до світу рослин в творах М. Мозгового володіє конкретними функціями.
Мається на увазі уведення читача у світ ліричного твору, створення своєрідного емоційного тла (верба, калина, вузька стежина – мотив плачу, суму та сліз), вираження за допомогою традиційнопоетичних фразеологізмів (сині гори, неземна краса, кароока мріє тощо). У поетичних творах назви
рослин – художніх символів – не прості атрибути ліричного пейзажу. Митець слова мислить ними як
узагальненими образами, високопоетичними категоріями.
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Плинність людського життя здавна розкривалася у пісенному фольклорі із залученням образів-символів віку та долі людини. Образи-символи долі людини є найчисельнішими та найсоковитішими (море, поле, степ, гора). Паралелізм простежується тут досить складно (гора й криниця як
символ долі, сутінки як межовість між щастям і нещастям долі). У цих образах-символах часу домінує асоціативно-психологічний символізм, надзвичайно узагальнений виразник настрою людини й
тому відкритий для відтворення та пісенного виконання. Причому "інтонаційний синкретизм" завжди
був невід’ємним від "співаної" поезії та "казаної" пісні. Тут цілком правомірний термін "співомовлення",
передусім стосовно ужиткової вокальної культури архаїчних етнічних районів сучасної доби [3, 40].
Інтерпретація М. Мозговим об’єктивної реальності засобами символів на рівні поетичного
осмислення зумовлює їхній поділ на міфологічні – сині гори, Прут-ріка, роси, чаклунний світ очей,
весна, веселка; ритуальні – верболозовий дух, калина, смерека, горицвіт; та процесуальні – лелеки,
журавлі, соловей, колос.
Безпосередній зв’язок міфологічної метаморфози з водою образно втілено в символі річок
Прута та Черемоша – цей момент досить часто простежується у піснях М. Мозгового. Тут метаморфоза слугує знаряддям тривалого переосмислення на метафоричному, алегоричному рівні.
Пісні М. Мозгового абсорбують здобутки традиційної поетики: нові комбінації старих форм
наповнюються розумінням нового життя, що власне й становить прогрес у порівнянні з минулим.
Образність та художність пісенного слова М. Мозгового перебувають у безпосередній залежності від
змін у суспільній свідомості автора. З розвитком та еволюцією світоглядних позицій поетична творчість видозмінюється психологічно, збагачується її тематична палітра, винаходяться нові засоби та
прийоми художньої виразності. Одним з найцікавіших вимірів пісенної поетики є семантичне оновлення фольклорних образів, переосмислення їх у дусі нових суспільних реалій. Ці образи не завжди
володіють зоровою чіткістю, але вони обов’язково конкретні: стосовно емоцій, переживань та людської думки. Методика "малювання" поетичного слова за своїми виражальними засобами подібна до
образотворчого мистецтва, але функціонує за власними законами.
Так, у своїх ранніх піснях "Край", "Україна" М. Мозговий звертається до патріотичної теми –
теми любові до рідного краю, до своєї Батьківщини. Він прославляє "рідну сторону, дорогу мою землицю, рідну матінку мою", її людей, інтерпретуючи їхні образи у дусі традицій романтизму, нерідко
ідеалізовано: "…завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завши будуть раді Вам. Хлібомсіллю Вас зустрінуть, файну пісню заспівають – шану нашим світлим дням" ("Край"); "…ні, я кращого не знаю, ніж весна в моєму краю, може тим, що я кохаю землю сонячну мою" ("Україна").
З цією метою щедро використовувались поняття-символи: чисті роси, весна, земля сонячна,
віра, надія, любов, веселка чарівна, рідна матінка тощо. Помітне місце у творчості М. Мозгового посідають вербалії емоційно-оцінного характеру з демінативними прикметниками типу: "вільна, сильна,
наче море"; "стрімкі потоки ріки"; "милий рідний край"; "цвітом, колосом сповита" тощо.
У поетичній творчості М. Мозгового розмаїття пісенних епітетів органічно пов’язане з явищами природи, внутрішніми та зовнішніми характеристиками людей тощо: "тужна осіння злива, голубі стежки"; "чарівні твої очі карі, кароока мріє"; "цвіт полум’яний"; "п’янкий цвіт". Але вагоме
місце посідають й епітети, сповнені соціальним змістом: "дорога моя землиця", "пісенний край завзяття і труда", "рідно матінко, моя земля". Метафоричні звороти у митця пов’язані не лише з високими
людськими почуттями, а й філософськими роздумами: "сердечних струн високий тон"; "роки летять,
немов лелеки"; "на скроні ляга туман"; "весна цвіла"; "цвіла любов"; "за синє море линуть стріли журавлів"; "безмежна любові весна".
Про органічну духовну спорідненість Мозгового-поета з народною творчістю свідчить активне залучення ним таких слів, як: "ой, Прут-ріка"; "ген за синє море"; повторів: "гори-гори, пригадайзгадай"; "причарувала-приворожила" тощо.
Висока довершеність поезії М. Мозгового зумовлюється майстерним залученням не лише перлин українського фольклору, а й філософського смислу ставлення людини до світу й до самої себе.
Завдяки збереженню архетипової основи й привнесенню локальних та часових рис, віршовані пісні
М. Мозгового безсумнівно впливають і будуть впливати на розвиток української музики, виховання
чистоти почуттів у молоді.
Поет керується неупередженим, новим поглядом як засобом проникнення в сутність явищ.
Реалізуючи онтологічну проблематику у традиційній загалом системі кардинальних буттєвих опозицій (життя – смерть, людина – суспільство), М. Мозговий суттєво розширив й збагатив досвід їхнього
лірико-епічного осмислення.
Пісні М. Мозгового становлять винятково важливий етап розвитку національної поетичної традиції,
де остання набуває особливої потужності й водночас інтегрується з традицією світовою. Тут спостерігається
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ціла низка узагальнюючих, не особистих кодів: біблійний, історико-легендарний, екзотичний, фольклорний
(народнопісенний). Причому останній виступає у митця в цілком новій якості – якості міфопоетизму, тобто
відродження міфологічного світообразу в його унікальній здатності бути образним еквівалентом філософсько-поетичного змісту, зберігаючи одначе національний тип світопізнання. Мистецьке чуття М. Мозгового
сприяло тому, що його поетична творчість спирається на внутрішню ритмічність, чітко виражену з чітким
викладом процесу розгортання образної символіки та її змістовного наповнення.
Отже, у піснях, створених М. Мозговим здобутки традиційної поетики трансформуються у нову
якість, наповнюються новими естетичними феноменами, що забезпечує їм художню актуальність і соціальну затребуваність. Завдяки цьому пісні М. Мозгового становлять винятково важливий етап розвитку
національної поетичної традиції, яка набуває особливої потужності й водночас інтегрується зі світовою
традицією. При цьому поетика пісенності митця складається завдяки взаємонакладанню старої традиційної й нової масової культур, на ґрунті синтезу художніх здобутків обох цих культур.
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ В ФІЛЬМІ
У статті розглянуто значення символіки кольору в фільмі і вплив кольорів-символів на сприйняття візуальних образів, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
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In the articles considered symbolism colour of cinema, which has a substantial value for the visual
culture of movie.
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Кіномистецтво, основу якого складає візуальний образ, – це нова комунікативна парадигма,
що доповнює традиційні форми спілкування між людьми, культуру безпосереднього спілкування і
культуру письмову (книжкову). З появою кольорового кіно змінилося сприйняття візуальних образів,
які почали набувати певних ознак кольорових символів.
На сьогоднішній день наукових досліджень, монографій або популярних видань, в яких би детально розглядалась символіка кольору в фільмі, замало. А ті дослідження, що торкаються теорії мистецтв, художні засоби яких впливають на зображальну естетику фільму (живопис, графіка,
скульптура, архітектура, дизайн), не розкривають в повній мірі суті досліджуваного питання. Так, у
В. В. Кандинського в книзі "О духовном в искусстве" в розділі VI "Язык форм и красок" [2, 46–85]
йдеться про символіку кольору у живописі; ці ж питання про символіку в мистецтві розглядаються в
роботах В. Н. Железнякова "Цвет и контраст" [3] і Г. М. Шегаля "Колорит в живописи" [7]. Тільки в
монографії В. Г. Горпенко "Архітектоніка фільму" (Том 4 "Архітектоніка кольору", Ч. ІІ "Видова
специфіка кольору", Розділ 5 "Канон і символ" [1, 3–49]) розглядається кольоротворення та формування типів колориту і символу у фільмі в порівнянні з іншими візуальними мистецтвами.
Символи займають в культурі особливе місце. З одного боку, символ завжди має певне значення, з іншого боку – містить в собі безмежне поле змістів. Він набагато ємніший, ніж знак, адже
завжди відсилає до того первинного змісту, коли він не може бути втілений за допомогою слова або
знака, а служить провідником ідеї, не затиснутої у рамки мови або інших знакових систем.
© Рязанцева П. Л., 2011
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Питання використання символіки у візуальній культурі було актуальним ще у часи виникнення символізму, актуальне воно і сьогодні. Тому темою даної статті обрано дослідження значення символіки кольору в фільмі як важливе і найменш вивчене питання візуальної культури фільму.
Колір як певний символ почав використовуватися давно. У первісних культурах часто зустрічається триколірна символіка [1] (біле, червоне, чорне). Біле асоціювалося з водою, чистотою, миром
та щастям. Чорне – з землею, злом, небуттям. Червоне займало проміжне місце, бо вогонь і сонце
можуть бути як добром, так і злом. За певних часів головними кольорами найчастіше виступали білий, золотий, пурпуровий і червоний. Кожен з кольорів поступово набував особливого асоціативносимволічного значення [1, 39]. У візуальних мистецтвах було загальноприйнятим, що червоний колір
– це колір пристрасті, свого роду перший колір; жовтий – це колір сонця; зелений – любові; синій –
ясності і спілкування; бузковий – символ ілюзій; білий – це світло, чистота і духовність, він говорить
про простоту; чорний – таємне, невідоме, зло, темні сили, таємниці. У реалістичному кіно дуже важливо заздалегідь знати механізм сприйняття оком кольорів у різних життєвих обставинах. Спектр кольорів характеризується постійно визначеною їх послідовністю. Колірне коло розділяють на дві
частини – теплу і холодну. Теплі кольори: червоний, жовтий, жовто-зелений, – вони нагадують кольори вогню, сонця, розпечених тіл. Холодні: синій, блакитний, фіолетовий. Людина асоціює їх з чимось холодним, льодом, місячним світлом, водою. Відомо, що в сутінках змінюється чутливість ока
до різних кольорів, наприклад, найбільш яскравим здається зелений колір. Ці спостереження важливі
для відображення дійсності у реальному кіно. Також існує суб’єктивна теорія сприйняття кольору –
теорія пір року [5]. Вона дуже часто використовувалась у художньому кіно 60–70 років. Ця теорія не
є науковою, але базується на стійких асоціаціях звичайних глядачів. Наприклад, сприйняття кольорів
весни: "фіолетовий колір бузку, радісна жовтизна рапсового поля, сонячного дня, червоні поля тюльпанів і маків, кремова білизна нарцисів, рожеві відтінки квітучих фруктових дерев, сочиста зелень
трави, перших листків, м’який коричневий колір бруньок і гілок і т.д.". По-іншому сприймаються кольори влітку, восени і взимку. Зрозуміло, що чим повніше надається глядачеві комплекс відчуттів,
викликаних кінематографічним видовищем, здатним передавати широку палітру кольорів, тим багатше сприйняття фільму. Вищесказане доводить, що колір у фільмі може існувати як безпосередня
природна даність і об’єктивно-означальна реалія, але колір може використовуватися і як одна із символічно-поетичних категорій.
Художня творчість по своїй природі символічна. Вона оперує образами, алюзіями, метафорами й символами, які викликають інтуїтивне розуміння, співпереживання і специфічну духовну роботу
глядача, пов’язану з розгадуванням авторського послання. У цьому сенсі творець-художник завжди
вносить свою лепту в процес збагачення символічного простору.
Так, наприклад, численні фільми, і закордонні, і вітчизняні, звертаються до червоного кольору
[9]: фігури у червоному, приміщення у червоних тонах, червоний декор, світло. Для митця завжди
значення червоного виходить за межі візуального. Здається, що червоний колір веде свою власну гру.
Він завжди на передньому плані, може бути символом владної жінки (червоні вуста, червоний одяг,
взуття тощо) – це еротичний символ героїні. Червоний використовується в кіно, коли постає питання
про життя або смерть, адже людська кров червоного кольору. Стівен Спілберг використовує червоний у своєму фільмі "Список Шиндлера". Фільм чорно-білий, що відповідає ідейному задуму автора.
Кадр, де рухається натовп полонених. Серед натовпу маленька дівчинка в червоному платтячку. Її бачать одночасно Шиндлер і вбивця. Вона єдина кольорова плямка у сірому натовпі. Невинне дитя, саме життя, в її особі всі людські цінності – любов, майбутнє – все це знаходиться у смертельній
небезпеці. Очі глядача фокусуються на дитині. Таким чином завдяки червоному кольору образ дівчинки набуває значення екстремального символу любові та ненависті, життя і смерті, війни та небезпеки.
У фільмах жахів червоний колір – це загроза. Е. П. Шегеда про використання червоного взагалі у мистецтвах зазначає, що червоне кричить, приваблює, буває жіночим і чоловічим, солодким і
отруйним, палким і нерозумним, первісним і вишуканим [10]. На його думку, червоний колір є традиційно близьким українській душі. Він споконвіку широко використовувався в побуті та зображальному мистецтві. Червоний має перевагу в українському національному вбранні: червоне намисто,
вишиванка, стрічки, чобітки, червоні жупани і шаровари, бойовий прапор і т.д. Цей колір для наших
праотців символізував радість, любов, оптимізм, волю тощо. Червоний закладено в самому менталітеті українців ("Червоне – то любов"). Ця семантика закріпилася і далі у свідомості вже радянських
глядачів: червона зірка, червоний кінь, галстук, прапор, тобто цей колір став ще й соціальним символом.
"Треба розрізняти підхід до кольору як до засобу виявлення певного емоційного стану, коли
він несе лише певну енергетику, від використання кольору як символу". А. Ф. Лосєв бачив сутність
символу в тому, що він може викликати у глядача довгий ряд асоціацій [5].
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Колір не відразу завоював міцні позиції у світовий кіноіндустрії. Він пройшов шлях від розфарбовування кожного кадру вручну до загальноприйнятого зараз триколірного способу фіксації та
відтворення барв на кіноплівці. Кожний колір в розфарбованих фільмах мав певне значення: червоний символізував бій або вогонь; блакитний – сум або місячне світло; зелений – сільську місцевість, а
жовто-коричневий позначав інтер’єр приміщення.
Одним з фільмів, в якому колір як символ сягнув високохудожнього рівня, став фільм режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" [6]. Асоціативне поле колірних символів у фільмі
досить широке, що свідчить про високий рівень майстерності митців, водночас, кольори-символи не
виходять за межі певного семантичного поля. Так, багряний вміщує в своєму полі то радість і щастя,
то енергію і боротьбу. Але це завжди щось урочисте. Можна сказати, що митці у фільмі використовують семантичну домінанту для кожного кольору. Спробуємо це довести.
Десятки років ворогували два гуцульських роди – Палийчуки й Гутенюки. Але трапилося так,
що полюбив Іван Палийчук красуню з ворожого роду – Марічку. Легенда про любов "гуцульських
Ромео й Джульєтти" постала на екрані у всій пишноті фольклорних костюмів, обрядів, звичаїв українських горців, що живуть на карпатських полонинах, у колірній гармонії, що підкреслила красу й велич вічної історії любові. Цей фільм породжений любов’ю й жалем до людини, міркуваннями про
життя й смерть. Гідним сподвижником Параджанова став художник Г. Якутович. Він виходив всі
"полонини" Карпат, багато в чому його заслуга, що фільм звучить як кольорова симфонія. За словами
акторки Лариси Кадочнікової, на зйомках, щоб створити відповідну гаму кольорових символів, з
пульверизатора красили дерева, розфарбовували скелі. Це вже не проста зміна кольорових плям, а
поява домінуючої, змінюваної з плином сюжету тональності. Проаналізуємо символіку кольору в
цьому фільмі. Композиційною особливістю фільму є поділення його на новели, які відокремлені титрами.
"Земля гуцульська" [6, т.с.0:01:50].
В цій новелі домінуючий колір – червоний. Після літургії між главами двох сімейств спалахує
сварка, і в хід ідуть гуцульські сокири. Отут в передсмертному баченні батька головного героя виникає знаменитий кадр: криваво-червоні силуети здиблених, спрямованих уперед коней. Цю унікальну
метафору називають "Червоні коні". Червоний колір здавна зв’язується з фізичним насильством.
І взагалі червоний в фільмі домінує вже починаючи з кольору титрів. Мабуть, це пов’язано з тим, що
це колір жорстокості, руйнації, енергії та впертої сили, любові та ненависті.
"Іванко та Маричка" [6, т.с.0:11:40].
"…Розсипалось сонце пилом квiток, легким ходом iдуть по царинках нявки, а пiд ногами у
них зеленiє перша трава. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим смiхом засмiялися трави, на
всьому свiтi тiльки двi барви: в зеленiй – земля, в блакитнiй – небо. А долом Черемош мчить, жене
зелену кров гiр, неспокiйну й шумливу..." [4]. Світ природи вабить героїв барвами і музикою. Іванко і
Марічка тонко відчувають красу гір, з нею злилися, про неї співають у своїх коломийках. В піснях
висловлюють вони свої щирі почуття кохання, ніжного і пристрасного, як сама природа. У зеленому
кольорі завжди закладена життєва можливість, цей колір містить потенціальну енергію та відображає
внутрішню напругу, таємницю.
"Полонина" [6, т.с.0:24:40].
"…Теплим весняним ранком Iван iшов в полонину. Лiси ще дихали холодками, гiрськi води
шумiли на скосах, а плай радiсно пiдiймався угору помiж вориння. Хоч йому тяжко було покидати
Марiчку, проте сонце i та шумлива синя воля, що пiдпирала верхами небо, вливали в нього бадьорiсть…" [4]. Синій – це колір неба і води, у синього кольору "немає дна". Він ніколи не закінчується, він затягує, п’янить, але не дає відповіді на питання сенсу життя. Він вводить у меланхолію.
У слов’янських народів синій служив кольором суму, гіркоти.
"Самотність" [6, т.с.0:40:50].
Образ Марічки після її смерті часто вривався у зранену душу Івана і кликав-манив туди, де
були вони разом, де цвіло їхнє щастя. Після смерті Марічки Іван шість років блукав по світу і "худий,
зчорніло – сірий , багато старший од своїх літ, але спокійний" [4] повернувся додому. Сірий колір
поєднує в собі протилежні якості білого і чорного. Він вважається кольором самотності. У цього кольору немає майбутнього. Для підсилення психологічного впливу на глядача в цій новелі кадри зроблені ахроматичними, в градаціях сірого кольору .
"Різдво" [6, т.с.1:00:00].
Природно, що в цій новелі домінуючий колір – білий. Білий колір символізує довершеність.
Він завжди був кольором соціальної згоди. Білий колір надихає віру. Він широко використовується у
християнстві як символ віри. Але коли білого забагато, то проявляються його негативні риси: сльози,
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розчарування, відчуження, ізоляція. У цей день Іван дуже щиро молився за душі померлих і "був певний, то за плечима у нього плаче, схилившись, Марічка..." [4].
"Мольфар" [6, т.с.1:13:10].
У цій новелі вже домінує чорний, що, як правило, символізує нещастя, горе, жалобу, загибель.
Чорні очі й понині вважаються небезпечними, такими, що заздрять. У чорне одягнені лиховісні персонажі, поява яких передвіщає смерть. Не з кохання, а лише тому, що треба було жити і ґаздувати,
одружився Іван з Палагною. Була вона доброю господинею, але своїм духовним світом дорівнятися
до Марічки не могла. Не зуміла вона відчути Іванову душу, а згодом зрадила його з Юроюмольфаром. Це було останнім поштовхом до передчасної смерті героя. Останні хвилини напівсвідомого існування, пов’язаного з уявною зустріччю з Марічкою, були для Івана щастям. Чорний колір
існує на перевагу білому, він поглинає всі кольори і не випускає їх. Він лякає і водночас приваблює.
Коли його багато, він як смерть – говорить про тишу і кінець.
"Pieta" [6, т.с.1:25:50].
В цій новелі, як своєрідність світосприймання гуцулів, показана забава біля тіла мертвого Івана: "…помiст двигтiв у хатi пiд вагою молодих нiг, i скакало на лавi тiло, трясучи жовтим обличчям,
на якому усе ще грала загадкова усмiшка смертi…" [4]. Жовтий колір у народі – це колір розлуки, а
поєднання жовтого з чорним – небезпека.
Аналізуючи кольорове вирішення кінофільму можна також говорити і про колористичний символ. "Як у житті, так і в мистецтві колорит – це певна оптична єдність усіх барв, коли дивишся на них з
певної відстані. В цьому розумінні ми говоримо про сріблястий або вогненно-червоний, пастельний або
кричущий колорит, тощо. Визначаючи перевагу, яку має той чи інший колір, колорит виражає особливості бачення митця. В цьому розумінні ми говоримо, наприклад, що колорит Ван Ейка чи Ель Греко
холодніший, ніж у Рембранта. Отже, саме слово "колорит" навіть у мистецтвознавстві використовується для визначення загальної якості барв картини ("яскравий колорит", "стриманий колорит", "ніжний
колорит", тощо). З іншого боку це слово вживають для визначення єдності кольорів, якоїсь їх системи,
пов’язаної з певною системою, чи традицією ("колорит раннього Відродження", "картина витримана в
колориті" тощо). Колорит – не просто сукупність кольорів, а кольори у їх поєднанні" [1, 3].
Фільмом, в якому правомірно застосовуються колористичні символи, є "Молитва за Гетьмана
Мазепу" [5] режисера Юрія Іллєнка (художник-постановник – Сергій Якутович). За відчуттям внутрішнього драматизму, за глибиною пізнання матеріалу, силою його втілення, Якутович-молодший є
справжнім спадкоємцем батька. Глибоко відчуваючи характер колористики тієї епохи і одночасно
використовуючи геральдичний стиль письма, деталізований, іноді фантасмагоричний, він створив
вражаючий за влучністю та доцільністю світ образів.
Події фільму відбуваються в роки російсько-шведської війни початку XVIII століття. Мазепа
укладає союз зі шведським королем Карлом XII проти Петра I, б’ється за незалежність України, проливаючи кров. Після поразки шведів починається полювання на нього самого. Напередодні загибелі
гетьман згадує все своє життя – безладне й хаотичне.
Фільм знято не стільки у історичному, скільки у символічному ключі. Вся картина пронизана
символічними образами та рішеннями. Кожний епізод вирішений в окремій кольоровій гаммі, яка
окрім того, що демонструє глядачеві типовий для початку XVIII ст. колорит, ще й передає особливий
настрій та ідею того чи іншого епізоду. Колористика даного фільму вирішена у приглушених тонах,
але, незважаючи на це, кожний колір несе в собі самостійне смислове навантаження і певний настрій,
невідривний від загального кольорового рішення фільму.
Візьмемо за приклад декілька кадрів з різними колористичними рішеннями. "Поле бою після
битви" [5, т.с. 0:12:02], розмова двох козаків – епізод, вирішений у неяскравих синьо-фіолетових тонах. З одного боку, таке кольорове рішення цілком зрозуміле для глядача, адже кадр передає надвечір’я, в такий час доби спостерігається саме синьо-фіолетова гамма. Але у фільмі ми бачимо, як іноді
зображення ніби підсилюється – певний колір стає ніби навмисно домінуючим. Для чого застосовуються подібні прийоми? Щоб покращити відчуття зображення, надати фільму особливого художнього ефекту, позбавити його так званого "ефекту відеозйомки", а ще для того, щоб втілити ідею та
передати певний настрій. У даному епізоді використовуються два кольори – синій та фіолетовий. Розглянемо окремо властивості цих кольорів: синій колір за своєю природою вважається концентричним, він підпорядковує все тільки собі, характеризує організованість, неприхильність, ідеалізм, силу
духу, фанатизм та підлеглість. Він змушує замислитись над життям, закликає до знаходження сенсу
та істини. Але він не дає відповіді у розумінні сенсу життя – звідси постійна зибка боротьба з примарами власної свідомості, постійна невирішеність питань, замкнуте коло – нескінченна війна і постійне поле битви. Синій колір – як втрата реальності, занурення у мрії та фанатизм.
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Також у костюмах героїв фільму ми можемо спостерігати яскраво виражений відтінок синього кольору – блакитний і темно-синій. Блакитний колір присутній переважно в одязі знаті, він символізує величність, гордість, "спокійну емоційність", надає можливість бути поза кордонами
суспільства, розширює простір. Також в одязі присутній темно-синій колір.
Епізод "Мазепа – блазень при престолі царя" [5, т.с. 0:08:01] позбавлений відчуття реальності,
сповнений ніби хворобливим жаром. Переважаючий темно-синій колір нагадує сновидіння. Дуже
глибокий, він призводить до депресії, викликає пригнічення і хвилювання. Фіолетовий колір у фільмі
використовується як символ каяття, нервової стриманості. У фільмі присутні також відтінки червоного кольору, ми бачимо його переважно у костюмі гетьмана, червоних доріжках, що їх театрально розстелюють перед ним прямо на полі.
Епізод "Відкриття вертепу" [5, т.с. 0:22:28]. Ще з часів Імперського Риму відтінок червоного
кольору – пурпурний (його ще називають кривавим) – був кольором імператорів та королів. Він означає лідерство, впертість, боротьбу за свої права та динамічність. Серед негативних рис, які він символізує: фізичне насильство, тиранія, хтивість, жорстокість, руйнування та впертість. Червоний колір
характеризує також прорив та волю до перемоги.
В епізоді "Сцена катування" [5, т.с. 0:17:26] за основний відтінок взято трав’янисто-зелений,
але у даному контексті зелений колір розглядається у негативному аспекті, він означає егоїзм, ревнощі, заздрість, відчуття хвороби, ототожнюється з безвихіддю.
Серед основних кольорів фільму – золотистий і сріблястий. Домінує золотистий колір як відтінок жовтого. Це символ слави і безперечної перемоги. Не приносить себе у жертву і жертв не приймає. Йому нічого не потрібно, він самодостатній. Золото поєднує у собі скромність й довірливість
дитини із мудрістю справжнього правителя. Але воно може провокувати на конфлікти, що цілком
виражає характер фільму і пояснює його загальну кольорову гаму. Сріблястий колір як другорядний
загальний тон виходить із сірого, означає прагнення свободи та спробу подолати усі заборони. У негативному аспекті означає двоїстість, ілюзорність, брехливість та безумство. Ці характеристики кольору також якнайкраще демонструють символічність ідей, що показані у фільмі. Ще у міфології
сріблястий колір вважався поєднанням душі та тіла, також його ототожнювали із місяцем та потойбічним світом.
Отже, у статті на прикладі двох відомих вітчизняних фільмів показано роль символіки кольору в фільмі, її вплив на формування художнього образу та емоційного впливу на глядача.
Зібраний практичний і теоретичний матеріал дозволив сформувати поняття символіки кольору в фільмі з ілюстраціями її застосування. Такий аналіз має суттєве значення для подальшого розвитку теорії та практики кіномистецтва, соціокультурна значимість якого не викликає сумніву.
Подальше вивчення символіки кольору сприятиме підйому естетичного та художнього рівня українських кінофільмів до рівня кращих світових зразків.
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ФЕСТИВАЛІ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯВИЩЕ ХУДОЖНЬОГО СИНТЕЗУ
В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
Стаття присвячена фестивалям сучасної музики та сучасного мистецтва в Україні. Розглянуті загальні риси та особливості кожного з фестивалів, їх вплив на функціонування художнього
синтезу в творчості українських композиторів.
Ключові слова: фестиваль, сучасна музика, художній синтез, українські композитори.
The article is devoted to the festivals to contemporary music and contemporary art in Ukraine. The
general features and characteristics of each of the festivals and their impact on the functioning of artistic
creativity in the synthesis of Ukrainian composers.
Keywords: festival, contemporary music, artistic synthesis, ukrainian composers.
У 1991 році із розпадом Радянського Союзу почалась нова епоха для України. Змінився не
лише спосіб життя суспільства, що позначилося на культурній ситуації, а й почала виникати нова система цінностей, норм, культурних потреб під впливом початку формування національної ідентичності та доступу до потоку інформації з-за кордону, яка до того була заборонена. Всі ці умови
послужили імпульсом для розвитку національної культури.
В Україні, як і в інших пострадянських республіках, фестивальний рух, який репрезентував сучасну
музичну культуру, почався після здобуття країною незалежності. Назвемо найбільші фестивалі сучасної
музики в Україні. Першим, у 1990 році, на базі Спілки композиторів України з’явився Київський міжнародний фестиваль "Київ Мюзік Фест". Далі, у 1991 році, були засновані "Музичні прем’єри сезону". "Міжнародний форум музики молодих" був створений у 1992 році як молодіжний блок "Київ Мюзік Фесту", але
згодом набув самостійності. У 1995 році стартували фестивалі "Два дні й дві ночі нової музики" в Одесі та
"Контрасти" у Львові. Кожен із музичних форумів має свій формат, свої особливості та неповторні риси.
Мета статті – проаналізувати фестивалі сучасної музики, їх вплив на творчість сучасних композиторів з точки зору вияву принципів художнього синтезу у сучасній композиторській творчості.
Розглянувши загальні риси та особливості кожного з фестивалів, можна зрозуміти їх роль у появі та
розвитку нових, експериментальних, синтетичних жанрів. До слова, на українських фестивалях сучасної музики, за винятком концертів, які відкривають і завершують їх, основну частину становлять
концерти камерної музики. Саме камерна музика є "творчою лабораторією" для нових ідей сучасних
композиторів. У камерних жанрах відкриваються нові горизонти для поєднання різних видів мистецтва, впровадження в музичний твір елементів театральності, акторської гри. Тут легше, ніж у симфонічній музиці, сприймаються тонкі грані драматургічної концепції автора.
Спробуємо надати оцінку основним, найяскравішим музичним форумам, які багато років функціонують у рамках музичного фестивального руху сучасної музики в Україні.
"Київ Мюзік Фест" (Київ)
Фестиваль заснований у 1990 році. Організатором виступила Національна спілка композиторів Україні. Засновник та лідер першого десятиліття "Київ Мюзік Фесту" (до 2002 р.) – композитор
І. Карабиць. Фестиваль завжди проходить восени (кінець вересня – жовтень). Головна концепція фестивалю зосередилася навколо української теми у світовій культурі, української музики та світових
музичних тенденцій композиторської творчості.
На думку В. Муратової: "не знаючи видатних досягнень світової сучасної музики, ми не зможемо гідно оцінювати досягнення своїх співвітчизників. У цьому – вище призначення Міжнародного
українського фестивалю "Київ Мюзік Фест". Порівнювати, вчитися, розмірковувати – це як повітря
для професіоналів" [4].
В рамках фестивалю звучать академічні, традиційні концерти симфонічної та камерної музики, які проводяться протягом двох-трьох тижнів в будні дні, часто в робочий час. Концерти проходять у різних концертних залах Києва, іноді накладаються один на одного за часом, що змушує
© Чібалашвілі А. О., 2011
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слухача робити вибір на користь одного з них. Це можна розглядати як певний недолік фестивалю,
який, з іншого боку, надає слухачеві свободу вибору. Приблизно 70 % музики на фестивалі – це твори
українських авторів. Також у програмі "Київ Мюзік Фесту" зустрічаються концерти класичних творів
зарубіжної та української музики і навіть концерти джазової музики, часом у рамках одного концерту, що свідчить про широкий часовий спектр виконуваної музики.
У порівнянні з іншими українськими фестивалями сучасної музики, на "Київ Мюзік Фесті"
виконується багато оркестрової музики. Велика увага в рамках фестивалю приділяється також хоровій, духовній музиці. Крім концертів, проводяться також науково-теоретичні конференції в рамках
фестивалю, творчі зустрічі із зарубіжними гостями-композиторами, що було новаторською сторінкою
у функціонуванні форуму.
Звернемося до найбільш яскравих сторінок фестивалю. У 1990 році відбувся перший "Київ
Мюзік Фест". Ідея фестивалю в 1991 році зосередилася навколо жанрового і стильового розмаїття
сучасної музики. Організатори прагнули, щоб кожен музикант відчув себе у процесі розвитку музичного мистецтва. Показовим став девіз другого "Київ Мюзік Фесту" – "Музика і Світ – Світ і Музика".
У 1994 році пройшла перша акція, яка об’єднала в собі живопис і музику – "Музика в творах
сучасних художників України". Хочеться відзначити у фестивалі 1995 року вечір театралізованих музичних композицій як прояв синтезу у композиторському мистецтві, який складався з творів Олександра Козаренка: "Дон Жуан з Коломиї" (інсталяція за творами Л. Захер-Мазоха для балету і
камерного ансамблю (1995)) та Сергія Зажитька: "Ах ты, степь широкая" (психоделічна серенада для
баритона, чоловічого квазівокального квартету, тромбона, скрипки, ударних і танцюристів (1995)).
"Київ Мюзік Фест" 1997 року продовжив традиції, започатковані в 1995, вечором театралізованих
композицій, де звучали твори Сергія Зажитька: "Ще! .." міма та бича (1997) та "Епітафія маркізу де Саду"
для двох віолончелей (1996); Олександра Козаренка: "Орестея" (монодрама за трагедіями Есхіла для актора та інструментального ансамблю (1996)); Iгоря Стравінського: "Історія солдата" (1918).
У 2010 році у рамках фестивалю відбувся своєрідний експеримент – проведення шести концертів поспіль з ранку до ночі, в одному залі. Велика частина публіки була присутня на всіх концертах.
Формат концертів цього дня можна було порівняти з фестивалем "Два дні й дві ночі нової музики".
Програма концертів була контрастною як за складом виконавців, так і за змістом. Від концерту флейти-соло до камерного ансамблю, де була яскраво виражена театральність, гра з глядачем. Такий контраст полегшив сприйняття цілого дня музики та сприяв присутності повного залу на всіх концертах.
Відзначимо істотні характеристики, що відрізняють "Київ Мюзік Фест" від інших фестивалів
сучасної музики на Україні:
1. Перші роки існування фестивалю він складався з концертів симфонічної, камерної, хорової музики, програма яких була позбавлена загальної ідеї, яка мала б об’єднати твори. З кожним роком все частіше стали з’являтися тематичні, концептуальні концерти, що надають "Київ Мюзік
Фесту" риси концептуального фестивалю. Приклади заявлених у програмі фестивалю концертів, побудованих за певною концепцією:
• "Музичні паралелі", "Музичні діалоги" – зіставлення української та зарубіжної музики;
• "Концерт-реквієм" – духовна тематика, твори, присвячені трагедіям;
• "Нова музика в Україні" – концерт однойменного ансамблю під керівництвом композитора Володимира Рунчака, де поряд із творами українських композиторів виконується музика закордонних творців;
• "Симфонічні паралелі" – концерт симфонічних творів, де програма в більшій мірі складається із музики українських авторів;
• "Українська духовна музика", "Музика країн Карпатського регіону", "Західноєвропейська
духовна музика", "Парад симфонічних прем’єр" – назви концертів, що говорять самі за себе;
• "Музичні моменти", "Майбутнє в минулому" – музика композиторів-шістдесятників.
2. Основна частина програми концертів фестивалю представлена камерними творами.
3. Фестиваль "Київ Мюзік Фест" є одним з небагатьох заходів, де українським композиторам
– членам НСКУ надається можливість виконання їх нових творів силами фестивалю.
4. На "Київ Мюзік Фесті" регулярно експонуються твори молодих композиторів.
5. В рамках фестивалю проходять музикознавчі конференції, основною темою яких є сучасне українське музичне мистецтво.
"Музичні прем’єри сезону" (Київ)
Заснований у 1991 році. Організатором є Київське відділення Національної спілки композиторів України. Директор – композитор І. Щербаков.
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Озвучена організаторами концепція фестивалю базується навколо виконання нових опусів київських композиторів, серед яких широко представлена хорова музика. Крім цього звучать також камерно-інструментальні та симфонічні твори.
Виконується в основному музика київських композиторів (переважно членів спілки композиторів України), але в програмі фестивалю зустрічаються також вкраплення творів інших країн та
епох. Програму фестивалю вибудовано досить щільно – 3 концерти в день в різних залах протягом
декількох робочих днів. Виконавці одні й ті ж – кілька київських колективів.
"Міжнародний форум музики молодих" (Київ)
Проводиться один раз на два роки, в травні. Створений у 1992 році в рамках фестивалю "Київ
Мюзік Фест" як його молодіжний блок, який з часом став самостійною акцією. Організатором фестивалю також виступає Національна спілка композиторів України. Директором Форуму до 2008 року
був С. Пілютиков, на даний час – композитор Б. Кривопуст.
Концепція фестивалю полягає у залученні творчої молоді до участі в національнокультурному процесі, популяризації творчості молодих українських композиторів, ознайомленні слухацької аудиторії з кращими зразками світової молодіжної музичної культури, зміцненні міжнародних культурних зв’язків музикантів.
Поряд з творами молодих композиторів (віковий ліміт від 18 до 35 років) на фестивалі також
презентуються твори старших колег з України та інших країн, які, у свою чергу, проводять зустрічі,
майстер-класи для молодих творців. Щороку в рамках фестивалю проводиться концерт електронної
музики "Ем-візія". Фестиваль також включає конкурс серед молодих композиторів "Gradus ad
parnassum".
Кожен концерт має свою окрему концепцію та відображає сучасний погляд на музичну культуру. Склад виконавців на "Міжнародному форумі музики молодих" різноманітний: від студентських
колективів до солідних зарубіжних ансамблів, що спеціалізуються на виконанні сучасної музики.
"Два дні й дві ночі нової музики" (Одеса)
Фестиваль був заснований у 1995 році. Завжди відбувається в кінці квітня. Організатор – Асоціація сучасної музики на чолі з композитором К. Цепколенко. Фестиваль являє собою акцію nonstop, що триває два дні та дві ночі та створює особливу атмосферу неперервного дійства, занурює в
своєрідний транс слухачів, що є свідченням характерної просторово-часової сконцентрованості.
Концепція фестивалю вибудована за логікою композиторського мислення (де органічно поєднуються різні види мистецтв – музичні перформанси, театральні постановки, візуальні арт-акції, відео-, кіно- та мультимедійний інсталяції) з певними подіями – кульмінаціями, спадами та ін. При
цьому кожен концерт сам по собі логічно завершений, самостійний та повноцінний. Кожен має свою
назву, що визначає його ідею, наприклад: соло-соліссімо, соло-моменто, дуель-дует, дуель-дуо, дуель-ноктюрн, концерт-сцени, інтерлюдії, антракт-фантазія, концерт-прем’єра, концерт-дует, концертпрелюдії, антракт-моноопера, антракт-інсталяція, портрет (концерт, присвячений творчості одного
композитора), фортепіанний речіталь, перформанс-виставка та ін. Також назви деяких концертів
пов’язані з назвою ансамблю, наприклад: "Малюючи фрески", або "Перемальовуючи фрески" – концерти ансамблю "Фрески", "Зустрічаючи ансамбль "Гармонії світу" – концерт ансамблю "Гармонії світу".
"Як завжди з майстерністю і яскравою композиторської фантазією збудовані оригінальні програми фесту... Артистичний директор фестивалю і цього разу створила поліфонічну партитуру, в якій
органічно сплітаються голоси майстрів з Росії, Німеччини, Франції, Швеції, Італії, Англії, Литви,
Японії, Бельгії, Чилі, Швейцарії, Греції, Монголії та Кореї ... Завдяки "Двом дням і двом ночам" мистецтво наших обдарованих земляків отримує законне визнання за кордоном" [1].
На фестивалі виконується переважно новітня музика, яка створена за останні десять років, а
також класика ХХ століття. У фестивалі беруть участь багато зарубіжних композиторів та ансамблів,
при цьому слід зазначити, що однією з умов участі зарубіжних ансамблів є наявність в їх репертуарі
твору сучасного українського композитора, що сприяє популяризації сучасної української музики як
на самому фестивалі, так і за його межами, на інших концертах ансамблів.
Вже з перших років життя фестивалю акцент ставиться на синтезі мистецтв. На першому фестивалі експонувались драматичні твори, що поєднували у собі інструментальну музику, спів і мовлення. На другому були електронна, мультимедійна та акусматична музика, відеоінсталяції та
художні орнітології (музичні птиці О. Мессіана з живописом Олександра Ройтбурда). На третьому
фестивалі (1997 рік) вперше були презентовані мінімалістичні твори у виконанні професорів Фрайбурга та Одеси. Був, як приклад синтезу, певний джазовий нюанс, інтегрований з новою музикою, а також виставка сучасного візуального мистецтва.
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Умовна художня тема шостого фестивалю – це аспекти людського світосприйняття – фізіологічній, психологічній, соціальний та філософській. При цьому, як і раніше, багато уваги було приділено театралізації та синтетичним формам мистецтва.
Десятий фестиваль 2004 року презентував багато музичних перформансів, які вибудували театральний синтез у поєднанні із художньою дією, звуковими, відео-, кіно- та мультимедійними інсталяціями. Незвичний механізм дії розрахований на незвичну ситуацію для публіки.
"Ювілейні "Два дні й дві ночі нової музики" вийшли, по-перше, дуже театралізованими, подруге, несподівано літературоцентричними. Багато з виконуваних опусів були складені на вірші різних епох або присвячувалися відомим письменникам. Відповідно (і це теж специфіка фестивалю),
переважали вокальні та вокально-інструментальні твори" [2].
Одинадцятий фестиваль (2005 р.) був присвячений Помаранчевій революції. Це був фестиваль
великих сподівань української музичної громадськості на докорінні зміни. Були представлені всі жанри, у тому числі театр, танець, візуальні мистецтва, перформанси, інсталяції. Багато творів були
пов’язані з електронікою та комп’ютерами, а також з відео.
Особливість дванадцятого фестивалю полягала в акценті на літературній спадок. Кожна музична година була віддана новому перформансу, що інколи нагадувало традиційній концерт, а подеколи
це було театралізоване дійство, скомбіноване з акціями та інсталяціями виконавських, візуальних,
мультимедійних та синтетичних мистецтв.
Фестиваль 2007 року став одним із найбільших та найінформаційніших фестивалів нової музики в Україні, який зосередився на театралізації перформансів в комбінації з візуальними, мультимедійними, відео- та кіноакціями. До програми фестивалю були долучені концерти-прелюдії.
Специфікою чотирнадцятого та п’ятнадцятого випусків фестивалю було широке використання
театральних форм та жанрів. "Набирає обертів та продовжує оновлюватися музично-театральна компонента "Двох днів та двох ночей". Хеппенінги, перфоманс, танцювальні номери – невід’ємна і вдячна
щодо сприйняття публіки частина програм фестивалю. Саме в цьому руслі був, скажімо, репрезентованій твір Л. Юріної "Existenza" для електроніки за участю "Tanzlaboratrium" Лариси Венедіктової або
програма Руперта Бергмана (бас-баритон) та Марини Мохрякової (фортепіано), де виконавці продемонстрували не тільки суто музичну досконалість, але й неабиякий театральний хист" [5].
У шістнадцятому випуску фестивалю акцент був на перкусійній музиці. "Фестиваль цей не має
аналогів не тільки в Україні, а й у Європі. До речі, в нашій країні він визнаний одним з найбільших, а Європа вже давно внесла його до списку найважливіших музичних подій року. Сам фестиваль – свого роду
революція... Революція творча, тут вільно і гармонійно співіснують різні жанри: театр, танець, візуальні
мистецтва, перформанси, інсталяції і, звичайно, море музики на будь-який смак..." [3].
Відмінними особливостям фестивалю є:
1. Його внутрішня драматургія з орієнтацією на багаторівневий синтез.
2. Процесуальність, стислість у часі та просторі.
3. Оригінальний формат заходу, завдяки якому почали зароджуватись специфічні "фестивальні" жанри.
4. Велика кількість запрошених з-за кордону виконавців та композиторів.
5. Широка палітра представлених жанрів (від камерних до симфонічних).
6. Експериментальність. Композитори зазвичай презентують на цьому фестивалі свої найбільш експериментальні твори, де є всі умови для втілення їх найсміливіших ідей у життя.
"Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" (Львів)
Фестиваль заснований у Львові восени 1995 року. Організатори –Львівське відділення Спілки
композиторів України та Центр міжнародних культурних ініціатив за підтримки місцевої влади. Директор – В. Сивохип. Фестиваль побудований на контрастах, він спрямований на розкриття різноманітності сучасних музичних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій, підкреслюючи особливий, часто
контрастний, характер нової музики. Програма концертів виправдовує назву фестивалю, де поряд з
творами сучасних композиторів звучать шедеври класиків XIX–XX століть. Серед найяскравіших
сторінок можна відзначити виконання "Польського реквієму" К. Пендерецького під керуванням автора в 1996 році.
Концепція фестивалю 2005 року – намагання якомога ширше представити українських авторів
та виконавців у їх концепційних творчих інваріантах. У 2010 році розширилась географія фестивалю,
тоді у ньому взяли участь митці зі Швейцарії, Польщі, Бельгії, Великобританії, Австрії, Іспанії, Японії.
М. Швед у дисертаційному дослідженні, присвяченому міжнародним фестивалям сучасної
музики в Україні, виділяє два основні принципи організації фестивалів: демократичний і концептуальний. Дослідник ділить їх за формою організації та концептуальним підходом на дві групи: "Акції
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першої групи частково продовжили традицію пленумів Спілки композиторів (використання напрацьованих раніше форм стосунків із державними структурами та виконавськими колективами, керівництво яких здійснюють оргкомітети, підконтрольні Правлінню Спілки композиторів)" [7, 6]. До них
автор відносить "Музичні прем’єри сезону", "Київ Мюзік Фест", частково – "Форум музики молодих".
"Фестивалі другої групи характеризує відсутність прямої державної участі в організації акції,
наявність команди однодумців, чіткої концепції. Особлива увага спрямована на просвітницький характер
фестивалів – приєднання до світових глобалізаційних процесів шляхом послідовного пропагування нових
для українського слухача авангардних течій та напрямків, зокрема, західноєвропейського походження, що
знайшли на початках активну фінансову підтримку у міжнародних інституціях" [7, 6]. До другої групи
М. Швед відносить фестивалі, що паралельно з’явились у 1995 році: "Два дні й дві ночі нової музики"
(Одеса) та "Контрасти" (Львів).
Фестиваль "Два дні й дві ночі нової музики" був із самого початку задуманий як концепційний,
щороку він втілював оригінальну ідею, пов’язану із синтезом мистецтв, розвивав та вдосконалював її.
Програма демократичних фестивалів, таких як "Київ Мюзік Фест", "Форум молодих",
"Прем’єри сезону" на початку їх історії складалася з серії концертів, не об’єднаних загальними рисами, концепцією. Потрібно відзначити, що в останні роки вони міняють свій формат і все більш наближаються до концептуальних фестивалів. У програмі з’являються концерти з творів, об’єднаних
загальною ідеєю.
В останні роки майже на всіх фестивалях, що були розглянуті у цій статті, спостерігається тенденція до синтезу мистецтв, до театралізації, що, безсумнівно, має вплив на творчість сучасних композиторів, підживлює і стимулює творчі ідеї, пов’язані з художнім синтезом. Це все, у свою чергу, полегшуючи
сприйняття, вирішує проблему нерозуміння широкою публікою сучасної академічної музики та розширює аудиторію фестивалів, яка раніше обмежувалася лише вузьким колом професіоналів.
На нашу думку, для репрезентації поняття художнього синтезу в сучасній музиці найбільш
якісною платформою виступає фестиваль "Два дні й дві ночі нової музики". Організатори фестивалю
досягають цього шляхом сконцентрованості на об’єднанні різних видів мистецтва, їх взаємовпливі та
взаємодії.
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ГУСТАВ ЗЕЛІНСЬКИЙ:
ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ЗАБУТОГО РОМАНТИКА
У статті розглядається доля та літературна діяльність Густава Зелінського, зібрані та систематизовані розрізнені й неповні відомості про життя та творчість польського поетаромантика.
Ключові слова: Густав Зелінський, польський романтизм.
A fate and literary activity of Gustav Zelinskiy is examined in the article. The systematized
information is offered about the art of the Polish poet of epoch of romanticism.
Keywords: Gustaw Zelinskiy, epoch of romanticism.
Густав Зелінський (1809–1881) – польський поет, один із найяскравіших представників романтизму у польській літературі, сучасник Ю. Словацького1, учасник визвольного повстання 1830–1831 рр. у
Польщі. Його таланту визначено було розкритися за межами рідної країни, далеко від родичів та друзів. Найбільш відомі його твори були написані у роки заслання до Сибіру.
Отже, рівно 170 років тому, у маленькому сибірському містечку Ішим, Густав Зелінський, поляк у засланні, завершив поему "Киргиз", яка принесла йому небувалу на той час літературну славу.
Цей твір з’явився тоді, коли романтизм в польській літературі як течія вже вичерпав себе, і викликав
величезний захват. Більше жодного подібного романтичного твору у Польщі не з’явилося: для цього
не було умов ні в самій країні, ні в середовищі письменників еміграції [16].
Польський дослідник Я. Одровонж-Пеньонжек зазначає, що поему "Киргиз" сучасники ставили в один ряд з "Гражиною" А. Міцкевича, "Яном Білецьким" Ю. Словацького та "Марією" А. Мальчевського2. Твір перекладався російською, німецькою, французькою, італійською, англійською,
чеською та казахською мовами. Водночас, незважаючи на велику популярність та високу оцінку поеми у Польщі, на пострадянському просторі творчість її автора практично невідома.
Життю та творчості Г. Зелінського присвячені праці польського літературознавця Я. Одровонж-Пеньонжека, алма-атинської дослідниці Ф. Стєклової, краєзнавця з Ішиму Т. Савченкової, а також російського історика та славіста В. Дьякова. Зазначимо, що з перелічених вище досліджень,
лише праця польського теоретика подає огляд життя та творчості поета. У статтях же Ф. Стєклової та
В. Дьякова, а також у працях Т. Савченкової основна увага приділена лише періоду заслання Г. Зелінського до Сибіру та написаним у той час творам. Життя та літературна діяльність поета до та після
"сибірського періоду" залишається фактично поза увагою теоретиків. Відповідно, мета цієї статті –
створити більш повну картину життя та творчості польського романтика, яка б дозволила розкрити
самобутність цієї творчої особистості.
Густав Зелінський походив зі старовинного заможного шляхетського роду, народився 1 січня
1809 р. в селі Марковицях біля міста Іновроцлава у Великому князівстві Познаньському в родині колишнього полковника з армії Тадеуша Костюшко. Навчався спочатку в Торуні, потім у Варшаві в піарів3, шостий клас закінчив у Плоцьку. У 1827 р. вступив до Варшавського університету на
відділення права і адміністрації, закінчив його 15 липня 1830 р. [22, 1].
20-ті рр. XIX ст. в Польщі – час появи романтичних творів А. Міцкевича, А. Мальчевського та
С. Гощинського. На думку Ф. Стєклової, роботи Г. Зелінського: "Щоденники", ранні вірші, а також
відгуки на прочитані твори улюблених письменників (В. Шекспіра, Й. Гете, Ф. Шиллера, сучасних
польських авторів, у тому числі і А. Міцкевича, який став для Зелінського "богом поезії") свідчать
про те, що він також став на бік літераторів-новаторів [13, 230].
© Бондаренко К. О., 2011
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Г. Зелінський підтримував тісні стосунки з прогресивною молоддю Варшави і, коли 29 листопада 1830 р. у Польщі спалахнуло визвольне повстання4, він взяв у ньому активну участь. Сам поет
заперечував свою причетність до початкових заколотів, стверджуючи, що після закінчення університету поїхав до свого батька у село Хросткове Липновського обводу, де і залишився на декілька місяців. У слідчому ж протоколі свою присутність у Варшаві поет пояснює тим, що повернувся для
"складання іспиту на магістра, чого, однак, не зміг виконати через відсутність декана і професора
Скарбка", і саме через очікуванні професора він змушений був залишитися у Варшаві, як "між тим …
сталася революція" [3, 245].
Але існує й інша версія цих подій. Польський літературознавець Я. Одровонж-Пеньонжек
стверджує, що Г. Зелінський все ж таки брав участь в акціях в ніч з 29 на 30 листопада 1830 р., які
безпосередньо були пов’язані з початком повстання. Щоправда, дослідник документально цієї версії
не підтверджує.
Після придушення початкових заколотів, Г. Зелінський поїхав до батька, де він "безперервно
хворів", але вже в березні 1830 р. вступив до резервної польської артилерії. В середині липня того ж
року його перевели юнкером в шосту легку піхотну батарейну роту, якою командував капітан Кожуховський5 [3, 246]. 6–7 вересня він брав участь в битві під Варшавою [22, 1]. В перших числах жовтня, як зазначає сам Г. Зелінський, він разом з корпусом М. Рибінського6 був змушений відправитися
до Пруссії, де і знаходився до грудня 1831 р., а потім, скориставшись амністією, повернувся до
Польщі.
Як відомо, розгром повстання 1830–1831 рр. в Королівстві Польському супроводжувався жорстокими репресіями. Російський історик Є. Анісімов зазначає, що "військові суди засуджували тисячі бунтівників до страт і заслань до Сибіру" [1, 320].
Запис у щоденнику Г. Зелінського в той період свідчить про глибоке розчарування і пригнічений
душевний стан поета: "Думати, і багато думати, але не мати можливості передати свої думки комунебудь, відчувати і не мати поряд друга, якому можна було б відкрити таємниці серця… Це найжахливіше у
світі" [14, 197]. Втім, довго залишатися осторонь від визвольного руху поет не міг.
У 1833 р. була нова (проте марна) спроба відновити озброєну боротьбу за незалежність
Польщі, яка увійшла до історії під назвою "експедиція Ю. Залівського"7. Г. Зелінський не став прибічником цього повстання, але і в допомозі одному з загонів бунтівників не відмовив. Як стверджує
Т. Савченкова і як видно зі свідчень самого поета, він надавав бійцям продукти харчування та одяг, а
також приховував у себе вдома одного пораненого, якого партизани мали намір переправити до
Пруссії. Незабаром повстанці були схоплені, а Г. Зелінського за те, що допомагав повстанським емісарам, заарештували та віддали під суд. Свідчення поета про час слідства і суду були вельми лаконічними: він надає лише перелік фактів і "явно не удостоює суд і слідство скільки-небудь розгорнутим
мотивуванням своїх вчинків" [3, 241]. Поета засудили до конфіскації майна, позбавлення всіх прав і
заслання у Сибір на поселення.
Отже, 20 серпня 1834 р. Г. Зелінський прибув до Тобольська. У "Щоденниках" поета відображена уся його важка подорож під конвоєм від Москви до Тобольська – його першого місця перебування в Сибіру. Ф. Стєклова пише, що тяжка дорога у кайданах, відсутність коштів, фізичні
страждання і зневіра відбилися в листах поета на батьківщину, його віршах, а також у написаній в
1835 р. поемі "Самовбивця" ("Samobójca") [14, 197].
У Тобольську Г. Зелінський оселився разом зі своїм двоюрідним братом Костянтином Волицьким8. Рік вони ділили квартиру з одним із засновників Товариства філоматів – Онуфрієм Петрашкевичем [16, 313]. К. Волицький писав, що у той час Г. Зелінський багато часу приділяв віршам: "Не
мучився він над склеюванням віршів, як інші поети, а найчастіше, надихнувшись у хвилини самотності, імпровізував по декілька сотень рядків одразу, а потім цілком переносив на папір" [14, 198].
Тоді ж К. Волицький поклав на музику вірш брата "Тут і там" [4, 119]. Відомо, що Г. Зелінський плідно займався перекладами творів. Перекладів з російської мови було всього два: переклад початкових строф поеми Івана Козлова "Чернець" та вірш "Журавлі" тобольського товариша поета,
засланця Миколи Чижова [16, 313].
В кінці липня 1835 р. Г. Зелінський переїхав до Ішиму9, основного місця призначення заслання. Письменник і краєзнавець С. Філь пише, що Ішим за свою історію "бачив" чимало поляків, але
власне утворення "польської колонії" він відносить до 1830-х рр., коли "услід за "декабристами" в
ішимське заслання "завітали" учасники Листопадового повстання 1830–1831 рр.", а в 1838 р. приєднались і члени Товариства Польського Народу [17, 10]. Г. Зелінський був дванадцятим з двадцяти
засланців польського походження [14, 198].
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Серед знайомих Г. Зелінського по Ішиму потрібно відзначити поета і декабриста Олександра
Одоєвського10, спілкування з яким, як припускає Ф. Стєклова, активізувало інтерес поета до російської літератури [13, 232]. Не можна не згадати й російського письменника, автора відомої казки "Коник-горбоконик" Петра Єршова. Їх знайомство відбулося в 1840 р., під час приїзду П. Ершова до
Ішиму [11]. В неопублікованому щоденнику художника і письменника М. Знаменського, що часто
бував у П. Єршова на початку 60-х рр. XIX ст., є запис, який підтверджує обізнаність П. Єршова з
творчістю Г. Зелінського: "Єршов… розповідав про засланих поляків, – музикантів і поетів… Говорив про (засланця) поета Зелінського, що написав чудові польські вірші" [11].
Неабияке значення для Г. Зелінського мала дружба з польським літератором Адольфом Янушкевичем, близьким товаришем А. Міцкевича. С. Філь вказує, що завдяки бібліотеці А. Янушкевича
Г. Зелінський серйозно зайнявся самоосвітою і продовжив творчі заняття. Із записів в "Щоденниках"
відомо, що, окрім сучасних польських книг, поета також цікавили твори французьких, німецьких і
російських авторів, зокрема твори А. Пушкіна та М. Лермонтова. Читацькі враження сприяли інтенсивній творчій діяльності поета. Окрім поеми "Киргиз", яка принесла йому популярність, і робота над
якою йшла протягом 1840–1841 рр., в Ішимі, в кінці 30-х та на початку 40-х рр., Г. Зелінський створив й інші визначні твори – поеми "Кінь Бедуїна" і "Степи". Поема "Степи" складається з чотирьох
частин: "Степ", "Гори", "Байга" та "Пісня", з яких три останні були дописані поетом вже на батьківщині [22, 12]. Зазначимо також, що всі ці твори засновані на місцевому екзотичному матеріалі.
Поема "Киргиз" вперше була опублікована на початку 1842 р. у Вільно [10, 158]. Друг А. Міцкевича, польський письменник і поет Антоні Одинець в одному з листів писав про Г. Зелінського
наступне: "Це видатна зірка на нашому поетичному горизонті, "Киргиз" – одна з кращих наших поем…" [15, 178]. Також встановлено, що в 1843 р. журнал "Денниця", який видавав у Варшаві Петро
Дубровський, помістив на своїх сторінках фрагмент поеми в польському оригіналі та російському
паралельному прозаїчному перекладі [10, 158]. Цікавий й маловідомий факт: у 1848 р. П. Дубровський багато часу проводив з російським композитором М. Глінкою, що на той час перебував у Варшаві. "Він постійно відвідував мене,… дуже часто він читав мені, і ми прочитали з ним велику кількість
російських письменників та інших авторів", – писав М. Глінка в своїх мемуарах – "Записках" [2, 205].
Не виключено, що П. Дубровський познайомив композитора і з творами польських авторів, зокрема з
опублікованою ним поемою "Киргиз".
Наприкінці 1842 р., завдяки клопотанням рідних, Г. Зелінському дозволили повернутися на
батьківщину [10, 155]. Про життя поета після заслання відомо зовсім мало. Повернувшись до Польщі,
він одружився, у 1847 р. отримав величезний спадок після смерті дядька Йозефа і почав займатися
господарством в маєтку. Літературу він любив як і раніше, але тепер ця любов виявлялася також в
збиранні рідкісних книг, першовидань та рукописів. Відомо також, що поет багато подорожував. Зокрема, в 1847 р. разом з Людвігом Норвідом він побував спочатку у Парижі, а потім у Італії, куди повернувся ще раз в 1852 р. Можна припустити і ще одну, пізнішу, поїздку поета до Франції. Так,
Т. Савченкова зазначає, що після смерті близького друга і товариша по засланню А. Янушкевича,
який помер в 1857 р., Г. Зелінський доставив всі листи і щоденники покійного його братам у Париж,
які згодом у 1861 р. видали книгу "Життя Адольфа Янушкевича і його листи з киргизьких степів" [9,
114].
У 1848 р. Г. Зелінський став одним з редакторів журналу "Biblioteka Warszawska", де публікував і деякі свої твори.
Серед написаного Г. Зелінським в цей період Я. Ожровонж-Пеньонжек звертає особливу увагу на вірші "Пілігрим" ("Pielgrzym") та "Повернення весни" ("Powrót wiosny", 1854). Останній, завдяки написаній до нього музиці Станіслава Монюшко, став одним з найвідоміших і найпопулярніших
польських віршів [22, 13]. Цікаво, що Ф. Стєклова вказує на зовсім інший час написання "Повернення
весни" – на 1836 р. – період сибірського заслання поета. У листі до рідних, в який був вписаний цей
твір, поет, описуючи казахський народ і його побут, писав: "Саме звичаї цього народу пастухів та ще
степ і явища природи, подали мені думку написати невеликий твір, з якого я приведу одну картину"
[14, 200]. Можливо, що 1854 р. – це рік публікації вірша, написаного ще раніше під впливом яскравих
вражень поета від природи Сибіру.
У 1856 р. в Познані була видана поема "Степи" ("Stepy"). У цьому ж році у Варшаві, як стверджує Я. Одровонж–Пеньонжек, вийшла й п’єса Г. Зелінського "Чорнокнижник Твардовський"
("Czarnoksiężnik Twardowski"), яка, за словами польського теоретика, спочатку була написана як лібрето до опери С. Монюшко або ж І. Добжиньського [22, 14].
В останні роки життя Г. Зелінський написав декілька прозових творів: сценічну переробку повісті О. Пушкіна "Панночка – селянка" ("Panna-włościanka"), повісті "Мануела" ("Manuela") і "Квіти"
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("Kwiaty"). Одночасно Г. Зелінський писав статті в Енциклопедію Оргельбранда ("Encyklopediа"
Olgebranda) та Сільськогосподарську енциклопедію ("Encyklopediа rolniczej") [22, 15].
Я. Одровонж-Пеньонжек пише, що, маючи великий капітал, Г. Зелінський виступав і в ролі
мецената. Відомо, що він неодноразово надавав фінансову допомогу польському поету Теофілу Ленартовичу11, з яким його пов’язувала багатолітня дружба, що виникла ще в 40-х рр. у Варшаві. Про це
свідчать як вірші, написані Т. Ленартовичем до Г. Зелінського, так і вірш останнього "Do Teofila
Lenartowicza" [22, 16]. У травні 1879 р. Г. Зелінський написав вірш, "Вишеньки"("Wisienki", 1879). Це
був один з кращих зразків його лірики, якому судилося стати лебединою піснею поета.
Помер Г. Зелінський у Скемпі 23 січня 1881 р., там же і був похований у катакомбах (у 1943 р.
їх розібрали німці). Нині поет покоїться поряд з могилою своєї другої дружини на цвинтарі в Скемпі
[22, 16]. Син Г. Зелінського, Йозеф Зелінський передав місту Плоцьку, де поет прожив багато років,
величезну бібліотеку свого батька. На сьогоднішній день у місті діє музей, архів і бібліотека ім. Зелінських [10, 156].
Отже, у даній роботі були зібрані розрізнені відомості про польського поета-романтика Г. Зелінського. Його кращі твори були створені у найважчий період життя – роки заслання. "Живий проблиск таланту Зелінського розгорівся і згас в степах киргизьких" – так писав на початку XX ст.
літературознавець Генріх Галле [10, 153]. На наш погляд, життя та творчість поета вимагають подальшого вивчення, оскільки у наш час його ім’я відомо, на жаль, лише вузькому кругу дослідників, а багато його творів ще чекають своїх перекладів на російську та українську мови.
Примітки:
1

Словацький Юліуш (1809–1849) – один із найвидатніших поетів польського походження, учасник
польського повстання 1830–1831 рр., один з найяскравіших представників польського романтизму у літературі
[21, 391–397].
2
Мальчевський Антон (1793–1826) – видатний польсько-український поет. Був знайомий з Байроном.
Певний час жив на Волині, але нещасна любов до дружини іншого змусила його переселитися до Варшави, де
він незабаром помер, пригнічений злиднями та неуспіхом єдиного свого завершеного твору, романтичної поеми
"Marja, powiesc ukrainska", яка після смерті автора стала одним із найпопулярніших творів польської літератури
[18, 510].
3
Піаристи – католицький чернечий орден, члени якого окрім звичайних обітниць приймають ще й
обітницю безкоштовного навчання юнацтва. Орден засновано у 1607 р. До Польщі вони були покликані в 1642 р.
Владиславом IV, який заснував для них колегію у Варшаві. В даний час орден налічує близько 2000 членів в
Італії, Іспанії і головним чином в Австро-Угорщині [20, 773].
4
Польське визвольне повстання 1830–1831 рр. – повстання у Королівстві Польському (польських землях, які належали Росії) проти панування царизму. Почалося 29 листопада 1830 р. у Варшаві з ініціативи таємного шляхетського військового товариства, яким керував Б. Висоцький, і було підтримане нижчими верствами
населення Варшави [7, 378–379].
5
В. Дьяков робить припущення, що йдеться про Антонія Кожуховського, який згодом став членом
Польського демократичного товариства [3, 249].
6
Рибінський Матвій (1784–1874) – польський генерал. У вересні 1831 р. був призначений генералісимусом, але вже в жовтні був змушений перейти зі своїми військами через прусський кордон. З 1832 р. жив у
Франції [8].
7
Ю. Залівський у 1833 році за дорученням польських емігрантських організацій намагався проникнути
у Польщу, щоб організувати нове озброєне повстання. У своїй соціально-політичній програмі і в тактиці організатори і учасники експедиції повторювали установки повстанців 1830–1831 рр. Їх не підтримали ані духовенство, ані шляхта. За ними не пішло селянство і не приєдналася інтелігенція. А польське військо, яке було чи не
основною силою листопадового повстання, вже було розформоване [6, 131].
8
Костянтин Волицький народився у 1805 р. в Королівстві Польському, був музикантом і композитором, брав участь в Листопадовому повстанні 1830 р. У 1833 р. надавав допомогу і сприяв втечі через прусський
кордон учасника партизанського руху Ю. Залівського, за що був арештований, поміщений у Варшавську цитадель і засуджений до сибірського заслання з позбавленням всіх прав дворянства [11].
9
Ішим – місто у Тюменській області Російської Федерації на кордоні з Казахстаном, розташоване на
лівому березі р. Ішим. Виникло близько 1670 р. під назвою села Коркине. У першій чверті XVIII ст. село перетворилося на Коркинську слободу; у 1782 р. слобода стала містом під назвою Ішим [12, 521].
10
Цікавий факт: Ф. Стєклова пише, що досліджуючи матеріали, пов’язані з біографією А. Янушкевича,
вона виявила факт, який раніше не згадувався. Йдеться про перебування А. І. Одоєвського в Ішимі в 1836–1837 рр.
Але в словнику А. Брокгауза та І. Ефрона вказується, що в Ішим на поселення А. Одоєвський був переведений
ще в 1833 р. [19, 747–748].
11
Ленартович Теофіл (1822–1893) – польський поет. Почав друкуватися в 40-х рр. Серед найбільш відомих поетичних збірок Т. Ленартовича – "Ліра" (1855 р.) та "Нова ліра" (1859 р.) [5, 364–365].
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. ЛУЧАНСЬКОЇ
"МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"
Екологічна проблема має своє глибинне коріння в системах світоглядного аспекту, які і виявляють інтерес для філософії та культурології. Екологічні цінності стали цінностями пануючого світогляду і нової культури. Йдеться про перегляд цінностей техногенної цивілізації, про відмову від
технологічного ставлення до світу. Саме тому екологія є не тільки наукою, але й філософією. Виникнення різного роду світоглядних орієнтацій, пов’язаних із осмисленням екологічних проблем свідчить не лише про активні пошуки, що ведуться в світовій культурі, але і одночасно про зародження в
лоні "технічної" і "раціональної" західної цивілізації нових ціннісних орієнтацій, що тяжіють вже до
критики раціоналізму. Українська культурологічна наука перебуває в тій стадії розвитку, коли змінюється парадигматика досліджень, виробляються нові методологічні підходи до розуміння екологічної
культури в інформаційному суспільстві. Фундаментальний характер проблеми не спричинив можливої фрагментарності та поверховості роботи В. В. Лучанської: з усього масиву світової культури
об’єктом дослідження автор обирає методологічні підстави теоретичного аналізу екологічної культури в інформаційному суспільстві. Сучасний світ перебуває в стані трансформації, відбувається стрімке оновлення умов життя і праці людини. Цьому сприяє телебачення, програмне управління,
всесвітня інформаційно-пізнавальна мережа Інтернет, мобільний зв’язок, високошвидкісний транспорт. Нині прогрес людства немислимий без істотних обмежень його вплинув й на біосферу, без розуміння того, що саме вона і є тим єдиним чинником, здатним забезпечити стійке існування всіх
живих істот, включаючи і саму людину. Саме тому екологічна тематика включена в сферу гуманітарних досліджень, в природні і тематичні науки, вона пронизує не тільки наукові знання, але і область
свідомості людини, набуваючи великого значення екологічної культури.
Монографія Валентини Володимирівни Лучанської "Методологічні підстави теоретичного
аналізу екології культури в інформаційному суспільстві" (Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2011. – 195 с. – Бібліогр. : с. 169–195) є серйозним дослідженням, яке належить саме
до таких актуальних праць методологічного плану, що мають конкретне культурологічне наповнення
і є своєрідним фундаментальним емпіричним дослідженням екологічної культури в інформаційному
суспільстві. Поняття "екологія" і "культура" стають ключовими і допомагають осмислити хід історії і
місце людини в природі, зберегти національне коріння культур, менталітет країн і народів, що виникли в результаті величезного різноманіття взаємодії людини і природи.
Заслуговує на увагу цілком оригінальна авторська концепція розвитку екологічної культури в
інформаційному суспільстві, теоретико-методологічна основа дослідження із залученням творів класиків світової і вітчизняної культурологічної й філософської думки, а також праць сучасних вчених,
що займаються вивченням сутності і форм прояву екологічної культури з урахуванням наявних вчень
у різних галузях теоретичного наукового знання, використання сучасних матеріалів, що характеризують екологічну ситуацію на планеті, ситуацію в Україні, рівень екологічної культури людей.
Синтез конкретного культурного явища, здійснений крізь призму загального і особливого, виявив плідність обраної методології, її евристичні можливості, що дозволило здійснити дослідження
вибраної проблематики з урахуванням наявних у різних галузях наукового знання теорій і концепцій.
У цьому сенсі можна сказати, що автор уперше у вітчизняній культурології послідовно втілив теоре© Босик З. О., 2011
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тично процеси розвитку екологічної культури в інформаційному суспільстві з обґрунтуванням методологічної підстави емпіричності та компаративізму.
Рецензована монографія має чітко продуману структуру, спрямовану на всебічне висвітлення
методологічних підстав теоретичного аналізу екології культури в інформаційному суспільстві. Структура монографії зумовлена матеріалом, мотивацією його подання, а також особливістю ключових
проблем та ідей, шляхами їх розвитку, поширення і трансформації. Дослідження складається з п’яти
розділів. Усі вони глибоко осмислені, вмотивовані, спираються на належну систему аргументації. Цілком закономірно, що аналізу концепції розвитку екології культури в інформаційному суспільстві,
зокрема, екологічної культури як засобу самоорганізації системи "людина – біосфера" в контексті
стратегії сталого розвитку соціуму передують теоретичні перший, другий, третій розділи, присвячені
розгляду культурологічних знань в ракурсі проблем підходу до аналізу екології культури в інформаційному суспільстві, теоретико-методологічних засад взаємозв’язку інформаційного і екологічного в
процесі еволюції культурологічного знання, висвітленню архетипової єдності людини і природи як
основи екології культури в інформаційному суспільстві, яка міфологізує людську свідомість, маніфестує реальні процеси, що відбуваються в природі і в людському суспільстві. В цих розділах автором
обґрунтовано релігійно-культурологічний аспект екології культури в інформаційному суспільстві і
розкриті поняття екологічної культури. Щодо третього розділу "Екологічна культура українського
соціуму", то він розкриває зміст екології культури в перспективах розвитку сучасного українського
суспільства, екологічну мораль і культуру та особливості їх формування в українському суспільстві, а
також динаміку цінностей і проблем взаємовідношення людини і природи. Доречно сказати й про
системний підхід в стратегії проектування екології культури в інформаційному суспільстві, висвітленого у п’ятому розділі, де чітко зазначено, що екологія культури – це концепція порятунку людства
від екологічної катастрофи. В ньому розкрито проблему становлення і розвитку екологічної культури
в соціальній практиці сучасного суспільства, а також виділено питання екологізації людської діяльності і мислення як стратегії цивілізаційного розвитку. Кожен розділ починається лаконічним, проте
досить насиченим своєрідним вступом до проблеми, а завершується висновками.
Загалом, В. В. Лучанській вдалося розробити методологічно коректну та концептуально цілісну наукову концепцію дослідження методологічних підстав теоретичного аналізу екологічної культури в інформаційному суспільстві, врахувавши її практичну орієнтованість. Зв’язок теорії і практики
екології культури в інформаційному суспільстві у запропонованій автором методології аналізу та
оцінювання екологічної загрози суспільству здійснено на основі емпіризму та компаративізму. Стрункий виклад матеріалу без втрати наукової глибини й аргументованості, широта й систематичність
охопленого матеріалу – від розуміння витоків і істоти екологічних проблем, їх оцінки до вироблення
певної позиції відносно стратегій їх дозволу і перспектив розвитку людської цивілізації, формування
морального обличчя людей. Екологія духу людського невід’ємна від екології всього соціокультурного середовища – природних і соціальних умов, повсякденних людських відносин, ціннісних орієнтацій, сім’ї, умов соціалізації, атмосфери, традицій і звичаїв. Культурологічно-екологічний стиль
теоретично-наукового мислення розкриває передумови культурно-екологічного синтезу знань, а емпіричний підхід до розв’язання питання порушеної проблеми робить монографію цікавою і доступною для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців), фахівців у галузі теорії та
історії культури, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.
Насамкінець варто зазначити, що високої оцінки та гідного пошанування заслуговує цікавий і
нестандартний підхід авторки до екологічних явищ в культурологічному аспекті, кропітка робота з
працями дослідників, їх вдумливе прочитання, виділення значущих моментів та їх адекватна наукова
інтерпретація. Монографії властива стильова єдність, єдиний термінологічний простір, логіка дослідження як цілісна наукова система, де послідовно розгортаються проблеми екологічного стилю мислення, передумови екологічного синтезу знань, спрямованих у культурологічному аспекті. Книгу В.
В. Лучанської можна вважати суттєвим кроком у дослідженні екологічної культури, її методологічних підстав, теоретичного аналізу в інформаційному суспільстві, оскільки вона синтезує усі попередні напрацювання у вивченні цього надзвичайно складного явища.
Попри те, що неординарність авторського підходу спричиняє дискусійність певних положень
роботи, монографія Лучанської Валентини Володимирівни є вагомим внеском у розвиток теорії вітчизняної культурології, матиме практичне значення для науки України в цілому, а також є корисною
науковцям, що досліджують аналогічні процеси екології культури.
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ВЧЕНИЙ. ПЕДАГОГ. ЛЮДИНА
Світлій пам’яті доктора історичних наук, професора,
проректора з наукової роботи НАКККіМ,
Заслуженого працівника освіти України
Путра Олексія Івановича
/2.07.1940 – 8.12.2011/
8 грудня 2011 року передчасно перестало битися серце Олексія
Івановича Путра, прекрасної людини, видатного вченого і педагога, доктора
історичних наук, професора, завідувача кафедри суспільних наук, проректора з наукової роботи Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, Заслуженого працівника освіти України.
Пішла у вічність Людина, яка в реальному житті промайнула над
світом яскравою кометою. Олексій Іванович залишив для нащадків значний науковий доробок – близько трьохсот наукових праць, як науковий
керівник дав путівку у життя двадцяти докторам та кандидатам наук, підготував більше шести тисяч випускників вищих навчальних закладів. Сотні
учнів, близьких друзів і соратників щиро вірили Олексію Івановичу і вчилися у нього чесно служити Україні.
Олексій Іванович Путро народився 2 липня 1940 року у м. Києві в
родині робітників. У 1964 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного
університету ім. Тараса Шевченка, у 1969 – аспірантуру при відділі історії феодалізму Інституту історії Національної академії наук України, у 1978 – докторантуру при Київському державному інституті
культури.
Після завершення наукових студій у 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему
"Становище і антифеодальна боротьба козацтва Лівобережної України (друга половина XVIII ст.)", у
1990 – докторське дослідження "Соціально-економічний та політичний розвиток Лівобережної України ІІ половини XVIII ст.)".
Наукова спадщина Олексія Івановича Путра присвячена актуальним питанням історії і культури
України, архівознавства, документознавства та культурології, це зокрема: монографії "Лівобережна
Україна в складі Російської держави другої половини XVIII ст.)" (1988 р.), "Гетьман Кирило Розумовський та його доба" (у двох частина, 2008 р.); "Студенти-іноземці Київської Духовної Академії та Семінарії (ХІХ – поч. ХХ ст.)" (2011 р.); хрестоматія "Історія України. З найдавніших часів до кінця ХХ ст."
(у трьох частинах, 2002–2006 рр.); кількасот наукових статей і розвідок. Проблеми, порушені у наукових працях вченого, і досі відзначаються актуальністю, мають великий попит у науковців. Їм притаманна наукова виваженість, легкий стиль викладу, насиченість цікавими роздумами.
Педагоги, учні шкіл та студенти вузів країни запам’ятали Олексія Івановича як талановитого
вчителя, майстерного викладача історії України. Лекції, прочитані ним у Київському державному інституті культури (1972–1993 рр.), Слов’янському університеті (1995–1999 рр.), Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв (1999–2011 рр.), як глибокі наукові новели вчили юних українців
любити свою Вітчизну, знати її історію (яку, за висловом В. К. Вінніченка, "без брому" важко сприймати), формувати в собі бажання вірою і правдою служити їй. Тож, цілком заслужено уряд України у
2002 році присвоїв Олексію Івановичу Путру почесне звання "Заслужений працівник освіти України".
Олексій Іванович був талановитим та вмілим організатором наукового та педагогічного процесу. Працюючи на посадах завідувача кафедри історії України та декана Київського національного
інституту культури (1985–1993 рр.), завідувача кафедри суспільних наук (1999–2011 рр.), проректора
з наукової роботи (2011 р.) Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, він завжди
прагнув об’єднати навколо себе колектив однодумців, створити сприятливу робочу атмосферу і відшукати оптимальні шляхи у вирішенні невідкладних навчально-педагогічних проблем, був справедливо вимогливим, сам подавав приклад дотримання трудової дисципліни, заохочував ініціативність
та діловий стиль у роботі.
Він постійно турбувався про розгортання наукових пошуків у довірених йому навчальних підрозділах, про фахове зростання їх співробітників: під його безпосереднім керівництвом стали докторами та
кандидатами наук, доцентами та професорами більше двадцяти викладачів. Особливо яскраво розкрився
його талант організатора наукових досліджень на посадах директора Інституту архівознавства Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1993–1999 рр.) та проректора з наукової роботи (2011 р.) і завідувача кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (1999–2011 рр.).
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Але не тільки як науковця і педагога пам’ятають Олексія Івановича. Всі знали його як надійного товариша, людину, з якою можна поділитися своїми найболючішими проблемами і заповітними
помислами. Тож, не дивно, що співробітники НАКККіМ кілька років поспіль обирали його головою
профспілкового комітету. На цій посаді він часто брав під захист тих, хто не спроможний був самостійно
відстояти свої інтереси.
Олексій Іванович завжди був спокійною та вдумливою людиною, йому була притаманна комунікабельність, м’який гумор, вміння товаришувати, бути в контакті зі студентами та колегами. Під
його керівництвом у колективі панувала атмосфера довіри і взаємоповаги.
Висловлюючи прощальне слово, всі ми – рідні, близькі, друзі, колеги і знайомі – усвідомлюємо,
що втратили знаного науковця, вірного товариша, надійного друга. Жив він гідно і красиво в ім’я
майбутнього рідної України і назавжди залишив глибокий слід у наших серцях і помислах.
Вічна йому пам'ять і царство небесне.
Гончарук Петро Степанович,
кандидат історичних наук, професор,
професор кафедри суспільних наук
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Олексій Іванович Путро – відомий в Україні і за її межами вчений-історик, автор понад 300
наукових праць з історії України і культури, архівознавства і документознавства, культурології. Голова (2001-2011 рр.) і член спеціалізованих вчених рад НАКККіМ по захисту кандидатських і докторських дисертацій; член експертної ради ВАК України з історичних наук (1992–1997 р.),
спеціалізованої вченої ради Інституту історії України НАН України; науковий керівник і науковий
консультант, офіційний опонент близько 30-ти кандидатських і докторських дисертацій; член редколегії ряду наукових видань з історії, культурології, архівознавства і документознавства.
Професор О. І. Путро користувався заслуженою повагою та авторитетом серед педагогів, науковців, особливо, істориків, які працюють на ниві підготовки науково-педагогічних кадрів. Величезна працездатність, сумлінність і відповідальність були притаманні Олексію Івановичу впродовж
усього трудового життя. Перебуваючи на різних педагогічних посадах, він душевно ставився до колег, аспірантів і студентів, щиро допомагав їм у духовному зростанні та творчому оволодінні історичними життєреальностями.
Як науковий керівник, професор О. І. Путро завжди з великою повагою ставився до аспірантів –
як майбутніх колег і педагогів-науковців. Змістовно і творчо читав лекції з історії студентам, магістрам
та аспірантам, виступав з цікавими науковими повідомленнями та доповідями на науково-практичних
конференціях, привертаючи увагу до актуальних історичних проблем та перспектив формування громадянського суспільства в Україні.
Олексій Іванович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами ректоратів та громадських
організацій ВНЗ, в яких проходило його творче життя і невтомна праця, тому присвоєно звання
Заслуженого працівника освіти України та Відмінника освіти України.
Доступний у спілкуванні з викладачами і студентами, він з гумором та переконливою
натхненністю возвеличував правдиве, корисне, загальнолюдське начало у творчих взаєминах. Він
любив життя, людей, і ця любов поверталася до нього сторицею.
Пам’ять про О. І. Путро збережеться в серцях і думках тих, хто його знав, працював з ним, зачитувався його науковими розвідками.
Колектив Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
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