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У щоквартальнику Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлю-
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отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК 

У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 
У статті проаналізовано сутність та значення методологічної функції суспільних наук в 

умовах трансформації вищої освіти України. Одним з актуальних завдань суспільних наук є форму-
вання та розвиток у студентів методологічної культури гуманітарного мислення. 

Ключові слова: суспільні науки, методологія, трансформація. 
 
In the article are analused the essence and the meaning of methodological function. One of the 

urgent tasks of social science is the formation and development of students' methodological culture 
humanitarian thinking. 

Keywords: methodological function, transformation, higher education. 
 
Відомо, що суспільні науки в системі наук та освіти мають виконувати досить важливі стратегі-

чні функції, реалізація яких значною мірою визначає їхнє пізнавальне, ціннісне, духовне, просвітниць-
ке, виховне та загальнокультурне значення. 

Видатний російський вчений-енциклопедист М.В.Ломоносов, вважаючи науку одним із голо-
вних чинників суспільного розвитку, зазначав, що "наука – це ясне пізнання істини, просвітлення розу-
му, непорочна радість життя, похвала юності, старості опора, будівельниця градів, фортеця успіху в 
нещасті, у щасті – укріплення, всюди вірний і нерозлучний супутник" [4, 21]. Цілком природно, що кри-
теріальні виміри продуктивного наукового знання, лаконічно окреслені М.В.Ломоносовим, повною мі-
рою поширюються і на проблемне поле суспільних наук. На наш погляд, принципово важливим є 
глибоке усвідомлення і чітке розуміння викладачами і студентами вищих навчальних закладів значен-
ня науки як важливої сфери людської діяльності, яка здійснює виробництво та систематизацію знань 
про закономірності існуючого засобами теоретичного обґрунтування [10, 410]. 

В умовах назрілих трансформаційних змін, які об’єктивно необхідні у сфері вітчизняної вищої 
освіти для забезпечення її інноваційного поступу, входження у вільний інтелектуальний простір Євро-
пи, значно зростає значення методологічної функції суспільних наук. Зазначимо у цьому зв’язку, що 
методологічна функція науки закладена в її гносеологічній природі, оскільки наука – природнича чи 
гуманітарна, – характеризується методологічним усвідомленням процесів формування та конститую-
вання знання, що спирається на загальнонаукові та специфічні методи [10, 410]. 

Сучасна перебудова вищої освіти України, яку слід розглядати як важливий імперативний чин-
ник, потребує перенесення домінанти з інформаційного боку освіти та навчання на методологічну. Це, 
звичайно, зовсім не означає усунення інформаційного компоненту із науково-педагогічного процесу. 
Адже інформація, образно кажучи, це – дрова, які потрібно покласти в багаття, для того, щоб вогонь горів 
довго та добре грів. Проте "дрова" так і залишаться дровами, якщо не навчити студента самостійно 
мислити, творчо осмислювати той інтелектуальний матеріал, який накопичений попередніми поколіннями. 
Але для того, щоб "багаття запалало", потрібна методологія. 

Ми вважаємо, що одним з актуальних завдань суспільних наук, які опановують студенти у вищих 
культурно-мистецьких закладах, полягає у формуванні та розвитку у них методологічної культури гу-
манітарного мислення, яка передбачає, з одного боку, глибоке, неупереджене, без політичної чи пар-
тійної кон’юнктури, ідеологічних пристрастей пізнання істини, а з іншого – її естетичне оформлення, 
втілення принципів естетичної довершеності в раціональних у пізнавальному сенсі концептуальних ідеях. 
В даному випадку мова йде про взаємодію краси і правди в творчому її осмисленні великим Олександ-
ром Довженком. Розглядаючи цю дилему, геніальний український письменник і кінорежисер у своєму 
щоденнику зробив 30 квітня 1944 року такий запис: "Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю 
красу. У ній більше глибокої істини, ніж у одній лише голій правді. Істинне те, що прекрасне, і коли ми не 
постигнемо краси, ми ніколи не зрозуміємо правди ні в минулому, ні в сучасному, ні в майбутньому. Краса 
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нас всьому вчить. Ся проста істина лишилася проте не визначаючи особливо ворогами високих мислей і 
почуттів. Краса – верховний учитель. Доказ цьому мистецтво – малярі, скульптори, архітектори, поети. 
Щоб нам лишилося од Риму, од Ренесансу, коли б їх не було. У всьому людському я хочу шукати красу, 
себто істину" [1, 9]. Як бачимо, О.Довженко завдяки високим професійним, інтелектуальним та естетич-
ним якостям дослідника духовного світу людини відчув у красі істину. На його переконання, вони не ли-
ше не суперечать одна одній, а, навпаки, органічно взаємопов’язані між собою. Шукаючи істину, ми 
пізнаємо красу – таким є головний лейтмотив творчого пошуку художнього слова. Глибока інтелектуальна 
ідея О.Довженка є методологічним дороговказом для сучасних представників соціогуманітарного знання у 
їх прагненні до поєднання у науковій та викладацькій діяльності істинного та естетичного. 

Варто зважати і на ту обставину, що суспільні науки на інтегральному рівні мають важливе 
значення в осмисленні феноменів культури, їх синтезу. Зазначимо, що як у вітчизняній так і в зарубіжній 
гуманітарній літературі можна зустріти спроби дослідників звести культуру або до моральності, або до 
мистецтва чи навпаки до освіти. Проте як свідчить цивілізаційний досвід людства, культура містить в 
собі і перше, і друге, і третє поняття та ще багато інших структурних компонентів. Ми розділяємо точку 
зору сучасних російських вчених-гуманітаріїв, які, наприклад, загальне розуміння культури пов’язують 
з духовністю, з потребою та здатністю всі свої думки, слова і вчинки співставляти з вищими цінностя-
ми та ідеалами, з прагненням наблизитися до цих цінностей, поряд з цим відчуваючи повне незадово-
лення від рівня досягнутого [9, 4]. На нашу думку, без творчого осмислення філософами, істориками, 
представниками інших суспільних наук сутності культури, її місця та значення в житті людей неможливо 
вирішити жодну з актуальних проблем в різних галузях гуманітарного знання.  

У системі вищих навчальних закладів України, в тому числі її культурно-мистецького напряму, 
потенційно потужною у забезпеченні інтелектуального та методологічного рівня знань студентів зали-
шається філософія. Незважаючи на те, що філософія втратила статус науки наук, а її представники 
функцію провидців та оракулів, проте саме ця суспільна наука відкриває можливість студентам ціліс-
ного розуміння зв’язку світу й людини. Якщо мистецтво, вирішуючи це дослідницьке завдання, вико-
ристовує художні засоби, образну мову, то філософія здійснює це мовою теоретичних міркувань, 
дискурсів, узагальнень. Суспільствознавство має передусім донести до розуму та свідомості студентів 
чітке визначення філософії як науки. При цьому варто звернути особливу увагу на те, що філософія як 
система ідей, поглядів на світ і місце людини в цьому світі досліджує різні форми відношення людини 
до світу: пізнавальну, ціннісну, етичну, естетичну. 

Професорсько-викладацькій корпорації потрібно використовувати нові методологічні підходи 
до трактування співвідношення матеріального і духовного, теорії і практики, ідей і практичних дій. 
Плюралізм пізнавальних підходів підштовхує суспільствознавців не тільки до перегляду усталених 
стереотипів мислення, застарілих або хибних трактувань буття і свідомості, а й до створення нових 
концепцій розуміння матеріального та духовного життя. 

Одним з найважливіших чинників розвитку науки, переосмислення ролі філософії й усього сус-
пільствознавства постсоціалістичної епохи є зміна предмета філософії як науки в сучасній Україні й 
усіх постсоціалістичних країнах. На думку відомих українських філософів М.Михальченка та В. Скотного, 
висловленій у статті на сторінках журналу "Віче", предметом сучасної філософії є світогляд людини, 
суспільство й особистість, мислення, дії, розвиток" [6, 25]. 

Спираючись на методологічний підхід вітчизняних дослідників, зазначимо, що лише у зв’язку з 
конкретним сучасним науковим знанням розширюються такі сфери філософії, як філософія культури, 
мистецтва, філософія історії тощо. Лише у взаємодії з усією системою сучасного наукового знання 
філософія визначає фундаментальні ціннісні орієнтації у сучасному світі. 

Постіндустріальна парадигма сучасної філософії актуалізує примат людини, її свідомості в сис-
темі саморозвитку суспільства. Доцільно зробити особливий акцент на тому, що життєвий смисл будь-
яких процесів, що відбувається у суспільстві, виникає не сам по собі, а в людських вимірах, виробля-
ється, викристалізовується в інтелектуальному полі нашої взаємодії з світом. Викладачі філософії ма-
ють постійно переконувати студентів у тому, що саме людина робить світ розумним або безумним, 
прогресивним чи регресивним, естетичним чи потворним. 

Студенти культурно-мистецьких закладів мають вчитися не схоластичному, а раціональному і 
водночас естетичному за формою філософському мисленню, опановувати сенс дійсного філософствування, 
яке нічого спільного не має з словоблуддям, яких би красивих форм воно б не набирало. Маємо просякну-
ти розумінням того, що тільки той, хто ясно мислить і чітко викладає думки, має мужність керуватись влас-
ним розумом, потрібен українській державі і громадянському суспільству. Важливість і перспективність 
такого підходу до ціннісного значення філософських знань є тим більш очевидною, оскільки сучасному 
і майбутньому українському суспільству потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю 
мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш важливими мають бути 
такі їхні якості, як висока моральність, особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаштуван-
ня на максимальну реалізацію, здатність досягти високої мети раціональним шляхом і коректними за-
собами [8]. 

Філософія, яка покликана утверджувати творчі принципи та інтелектуальні засади в житті сту-
дентів, має допомогти їм отримати зрозумілу і осмислену відповідь на поставлене свого часу титаном 
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духовного світу – німецьким філософом І.Кантом питання, яке є актуальним і для кожної сучасної і 
критично мислячої людини:  

1) Що я можу знати? 
2) Що я повинен робити? 
3) На що я можу сподіватися? [2, 5] 
Саме розв’язання цього складного завдання пов’язаного з матеріальним та духовним буттям 

людини, є лакмусовим папірцем для з’ясування значення методологічної детермінанти в структурі фі-
лософського знання. 

На нашу думку, значні можливості для поглиблення методологічного рівня отримання у вищих 
навчальних закладах гуманітарної освіти, формування у молодого покоління на наукових засадах по-
літичної свідомості, політичної культури, політичної етики відкриваються в процесі вивчення курсу 
"Політологія". З врахуванням специфіки навчальних закладів культурно-мистецького напрямку викла-
дачам цієї дисципліни важливо приділити особливу увагу розкриттю класичних та новітніх концепцій 
мислителів на сутність та природу політичної культури, порівняльному аналізу українських та загально-
європейських політико-культурних традицій і цінностей. 

Важливе значення у вивченні політичної культури українського соціуму на різних етапах форму-
вання, генези та розвитку вітчизняної державності належить також історико-політичній науці. Ось чому 
доцільним є впровадження курсу "Політична історія України" і в системі вищих навчальних закладів 
культурно-мистецького напряму. 

Трансформація соціогуманітарних знань вимагає також глибоких, радикальних змін у змісті, 
структурі та якості історичних знань у вищій школі, посилення їх методологічного та інтелектуального 
спрямування.  

З нашої точки зору, під час вивчення в системі вищої освіти такої важливої соціогуманітарної 
дисципліни, як "Історія України" чи її модифікованого варіанту "Політична історія України" викладачам та 
студентам доцільно глибоко проникнути в сутність новітнього теоретико-методологічного інструментарію 
сучасної історичної науки. Зміст лекційних курсів, семінарських занять, колоквіумів має бути спрямова-
ний насамперед на практичне втілення у навчальному процесі ідей методологічної рефлексії при дослі-
дженні актуальних, дискусійних проблем вітчизняної історії, на формування в основних суб’єктів 
науково-педагогічного процесу методологічної культури історичного мислення. З нашої точки зору, 
важливим компонентом, є усвідомлене розуміння одного з пріоритетних завдань історичної науки, яке 
полягає не в описовій інтерпретації історичних фактів, подій та явищ, а в узагальненні, синтезі, вияв-
ленні їх внутрішніх зв’язків та закономірностей, у з’ясуванні основних тенденцій історичного процесу, 
визначенні його детермінізму, та повчального досвіду. 

Методологічна культура історичного мислення передбачає також аналіз альтернативних 
підходів до сутнісного розуміння історичної діяльності. Слід підкреслити, що багатоваріантність та 
альтернативність є однією з прикметних рис історичного процесу, а отже, й історичного мислення. По-
казником методологічного характеру історичного мислення є також використання історичних аналогій 
та паралелей, які дають можливість глибше зрозуміти природу історичного процесу, його циклічність, 
відчути взаємодію історії та сучасності. Разом з тим, слід зауважити, що історичні аналогії в кінцевому 
підсумку мають умовний характер, оскільки в реальній дійсності повторюється не сама історія, не кон-
кретно-історичні події, а лише тип чи відповідна категорія суспільного чи духовного явища, яке розгля-
дається у ретроспективі. До компонентів методологічної культури історичного мислення слід віднести, 
на нашу думку, і наявність в його структурі комплексного, багатофакторного підходу до вивчення різ-
номанітних ретроспективних аспектів та сюжетів життя українського суспільства. Потрібно підкреслити, 
що історичне мислення в його методологічному ракурсі має бути діалектичним. Забезпечення глибини, 
неупередженості історичної істини, її діалектичного характеру значною мірою визначається вірним, науково 
обґрунтованим шляхом її досягнення. Не тільки результат історичного дослідження, але й шлях, який веде 
до нього, має бути істинним. З точки зору К.Маркса, наукові ідеї, погляди, думки дослідника історичної 
істини повинні бути не безбарвними, а визначатись "історичною" формою духу, який має бути оптиміс-
тичним [5, 7]. На це важливе марксистське положення варто звернути увагу викладачам історичних 
дисциплін у вищій школі з метою уникнення гіпертрофованої уваги до трагедійних аспектів доленосних 
подій минулого українського народу. Адже песимістичний образ України, який є характерною рисою 
багатьох навчальних посібників, породжує лише депресивний стан у студентів, націлюючи їх на поразку 
у досягненні глибинних пластів історичної істини. 

Викладачеві-історику, який має бути об’єктивним дослідником різнобарвних, нерідко супереч-
ливих подій, процесів та явищ української історії, важливо пам’ятати морально-етичну настанову ака-
деміка РАН Д.Лихачова про те, що "наукова істина найдорожче за все і неї потрібно дотримуватися у 
всіх деталях наукового дослідження як і в житті вченого" [3, 25]  

Невід’ємною рисою методологічної культури історичного мислення є також творче використан-
ня досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії як важливого інструменту конкретно-історичного 
аналізу. Історія це не тільки ретроспективні картини минулого, а й теоретичний багаж самої історичної 
науки [7, 5]. 
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Методологічний характер діалектичного історичного знання пов'язаний, на нашу думку, також з 
формуванням масштабного історичного мислення, яке віддає пріоритет не конкретно-історичним де-
талям(але це зовсім не означає, що воно їх ігнорує), а теоретичним, концептуальним аспектам проблеми. 
Зазначимо, що масштабне історичне мислення, на противагу мисленню локальному, здійснює вільний 
перебіг у системі історичних координат розвитку українського суспільства, враховує раціональні, логічні, 
психологічні та інші фактори, які беруть участь у формуванні та ґенезі історичного пізнання. Слід вказати і 
на те, що формування методологічно спрямованого історичного мислення не можливо без постійного, 
безперервного, цілеспрямованого наукового пошуку, який, пронизуючи всі інноваційні та репродуктивні 
форми і методи навчання студентів, і є філософським каменем історичної освіти у вищих навчальних 
закладах. Свідомий, зацікавлений потяг викладачів і студентів до наукового пошуку, його трансфор-
мація в саморефлексію є також однією з необхідних умов утвердження модерного типу історичного 
мислення. 

Загалом суспільні науки у вищих навчальних закладах, особливо у культурно-мистецьких, ма-
ють відмовитись від абсолютизації раціональної методологічної програми та поступово здійснювати 
перехід до розуміння та свідомого використання взаємодоповнюваності методологій раціональної та 
ірраціональної, оскільки раціональна методологія забезпечує тільки механічну, виконавчу діяльність, 
проте зовсім не готує людину до творчості, оскільки творчий потенціал має ірраціональний характер. 
Тому викладання суспільних наук у культурно-мистецьких закладах освіти має бути спрямоване на 
втілення ідей і принципів методології наукової творчості. З нашої точки зору, методологічна парадигма при 
вивченні суспільних наук має бути обов’язково доповнена методичним компонентом. Насамперед, це сто-
сується оновлення змісту та структури соціогуманітарного знання, забезпечення його інтегративного хара-
ктеру в навчальних програмах, використання в них цитатного матеріалу для акцентування уваги на 
важливих теоретичних положеннях у відповідній галузі суспільних наук, залучення фрагментів оригі-
нальних текстів. Зазначені методичні аспекти спрямовані на посилення аргументації наукових ідей, 
надання їм пізнавальної привабливості та естетичного забарвлення.  

Отже, в умовах інтелектуальних викликів сучасного світу, трансформаційних процесів у сфері 
вищої освіти України значно актуалізується проблема методологічної спрямованості соціогуманітарних 
знань. Саме забезпечення домінування методологічної парадигми в системі гуманітарної освіти, по-
слідовного формування методологічної культури мислення викладачів і студентів є перспективним 
завданням для суспільних наук у культурно-мистецьких закладах освіти, одним із найважливіших кри-
теріїв оцінки фахової компетентності та інтелектуального потенціалу її випускників. Такий підхід пере-
конливо вказує на те, що наука і творчість, істина і духовність, правда і краса повинні йти поряд. 
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КУЛЬТУРА, ТВОРЧІСТЬ, СВОБОДА: 

ДІАЛЕКТИКА ЗВ’ЯЗКУ 
 
У статті досліджується діалектика зв’язку культури, творчості і свободи, яка є основою 

світоглядних та культурно-історичних трансформацій. 
Ключові слова: культура, творчість, свобода, людина. 
 
The article examines the dialectics of cultural communication, creativity and freedom, which is the 

basis of ideological and cultural transformations. 
Keywords: culture, creativity, freedom, human. 
 
Проблематика творчості, свободи, культури у їхньому діалектичному зв’язку – один з основних 

актуалітетів сучасної суспільної теорії і практики, основа світоглядних та культурно-історичних транс-
формацій. На порозі нового тисячоліття ці феномени користуються винятковою увагою представників 
найрізноманітніших галузей наукового знання – філософії та соціології, політичної та економічної науки, 
культурології, етики та психології, наукознавства та менеджменту. Тому актуальність теми дослідження 
не викликає заперечень. 

Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати діалектичну взаємодію між культурою, творчіс-
тю, свободою, яка репрезентується у культуротворчості, яка, у свою чергу, втілює внутрішню свободу 
людини у зовнішньому світі. 

Феномен свободи вченими розглядається у різноманітних ракурсах – онтологічному, гносеоло-
гічному, соціологічному, етичному, культурологічному тощо. Свобода доступна будь-якій людині неза-
лежно від статі, віку, інтелекту, культури, середовища проживання, оскільки вона закладена в самій 
природі людини. Свобода не існує в дійсності в тому сенсі, в якому існує річ; свобода – це абстракція, 
поняття, категорія. Історія людства є тому підтвердженням, виступаючи своєрідною драмою свободи. 
Свобода лежить в основі людського буття. На думку М.Бердяєва, свобода є не лише метою життя, 
свобода – це основа і початок цього життя [1, 222]. Наявність значного масиву праць, присвячених 
феномену свободу, дає можливість не зупинятися докладно на аналізі цього феномена. 

Відчуття свободи існує в людині як її невід’ємна складова, внутрішня потреба яка трактується 
як можливість діяти і творити. Свобода для людини є вищою цінністю після життя, а все життя – вільна 
творчість. Прагнення закріпити свою свободу є мотивом творчості. Творчість – найбільш знаковий 
прояв внутрішньої свободи особистості. Відтак, творчість, як і свобода, іманентно властиві особистості. 
Визначень поняття "творчість" існує не менше, ніж визначень поняття "свобода". Творчість – це шлях, 
що веде до реалізації свободи. Бажання людини творити знаменує утвердження власної свободи. 
Саме прагнення закріпити свою свободу і є мотивом творчості. Д. Піко Мірандола у праці "Про призна-
чення людини" зазначає: "Я ставлю тебе в центрі світу, – каже Творець Адамові, – щоб звідти тобі було 
зручніше спостерігати за всім, що існує у світі. Я не зробив тебе ні небесним, ні земним, ні смертним, 
ні безсмертним, щоб ти сам, вільний майстер, сформував себе в образі, якого бажаєш. Ти можеш пе-
реродитися в нижчі, нерозумні суті, але можеш це зробити за велінням своєї душі у вищі, божествен-
ні..." [5, 34]. 

У творчості елементи свободи наявні найбільш повно, оскільки творення, активність, новизна, 
поряд із необхідністю (головні складові творчості) – і є елементами свободи. Людина безпосередньо 
стикається з багатоманітністю конкретних форм буття, через світогляд яких вона може одержати уяв-
лення про світ. Так особистість долає відчуження світу і насолоджується результатами власної твор-
чості, "реальністю самої себе" [2]. Так виникає людина "пошуку і запитання" (Т. Манн), яка поєднує 
пошуки втаємниченого знання про світ і пафос свободи.  

Ще Аристотель сформулював антиномію, за якою нове може виникнути як з існуючого, так і з 
неіснуючого, а тому припускав, що такий стан виникає з особливостей свободи, без чого творчість бу-
ла б лише перерозподілом елементів існуючого світу, виникнення новизни було б примарним. М. Бер-
дяєв вважав, що найкращим шляхом поєднання свободи й любові є удосконалення творчої діяльності 
людини. Удосконалення світу є процесом і результатом спільних зусиль, спільної творчості Бога й лю-
дини, від якої Всевишній очікує вільної творчої діяльності. Творчий акт мислитель розглядає як мож-
ливість людини вийти за межі реального, матеріального, "примусово даного" буття до "світу іншого", 
вільного від "маси", проясненого і перетвореного – як вихід за межі об’єктивного світу у світ недосяж-
ний (ноуменальний). Творчість представлена вченим як розкриття ноуменального світу особистості, 
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переведення вищого духу у внутрішній план (суб’єктивація), потім "екстеріоризація – відчуження духу 
від самого себе", втілення його у створених реаліях (об’єктивація). На думку М.Бердяєва, творчість 
людини передбачає наявність трьох елементів – свободи (як запоруки створення принципово нового, 
ще не існуючого), таланту (як сенсу творчого акту, як його призначення) і вже сотвореного світу (як 
місця для творчого акту і постачальника матеріалів). 

Творча діяльність – діалектичний зв’язок свободи і необхідності, де репродуктивний аспект 
можна уявити як данину необхідності, але її зовнішній продуктивний аспект – цілком належить свобо-
ді. Найважливішою передумовою творчої діяльності стає сьогодні реальна діалектика необхідності й 
свободи. Вільна людина може діяти лише у світі, який наскрізь є причино-детермінованим. Індетермі-
нізм знищив би свободу дії. Спроба відстояти свободу дії за допомогою будь-якого обмеження або 
ослаблення причинної необхідності була б повністю недієздатна. Навпаки, чим більш міцна, абсолютна 
та природна необхідність, яку вдалося відкрити й установити людині, тим більше забезпечена для неї 
сфера доцільної дії, сфера вільної творчості. 

Лише творчість містить у собі елементи свободи, якими людина може володіти: розвиток, нові 
можливості, динамічність, активність. Свобода сприяє самовираженню особистості, розкриттю можливос-
тей людини, її творчих здібностей, формуванню художньої картини світу, інтегруванню чуттєво образних, 
метафоричних елементів розвитку мислення в єдину систему поглядів та уявлень про навколишню 
дійсність. Водночас у творчості людина виявляє себе в культурі, створюючи її як нову цінність, як про-
довження своєї природної сутності. При цьому творчість особистості має соціально детермінований 
характер. Вона зумовлена економічними, соціальними, культурними, психологічними факторами. Бу-
дучи спрямованою на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, які мають суспільне 
значення, творчість не може знайти реалізації поза свободою волі всіх дійових осіб цього історичного 
акту. Отже, творчість визначається як "продуктивна людська діяльність, яка породжує щось нове, якого 
раніше ніколи не було" [4, 183].  

Не варто виділяти первинність або вторинність свободи й творчості, доречно сказати, що сво-
бода передує творчості. Але стосовно людського буття і свобода, і творчість проявляються одночасно. 
Тільки в співвіднесенні із творчістю свобода одержує можливість бути справжньою свободою, оскільки 
творчість переступає межі дійсності. Творчість – це продукт людської діяльності, мимовільний резуль-
тат, який починається зі створення "ідеальної" моделі і закінчується перетворенням її на реальність. У 
творчості формується індивідуальність, її своєрідність, тому, що проходить через серце, досвід, які 
завжди індивідуальні. Творчість дає можливість усвідомити особисту свободу у творенні культури, тим 
самим визначити напрям для реалізації творчих можливостей. Творчість – необхідне для свободи вті-
лення, інакше вона втрачає зміст. 

Підхід до осмислення суті творчості в рамках класичної європейської культури характеризуєть-
ся раціоналізмом, об’єктивізмом, онтологізмом, що втілюється в прагненні осягнути творчість як певну 
систему, яка має свої об’єктивні закономірності й характеризує людину як розумну й активну. У харак-
терному для європейської культури розумінні творчості як самодостатнього феномена людської жит-
тєдіяльності проявляється діяльнісне розуміння людини, яке має свої витоки в гуманістичних інтенціях 
доби Відродження. Вираження творчої активності може проявлятися тільки через діяльність, тому, що 
творчість є процесом переходу в дійсність, актуалізаціє потенційного, і в цьому розумінні ми кажемо 
про творчий процес, діяльність, яка не може не враховувати об’єктивні закономірності. Творчість – 
єдина сфера, де людина може відчути себе вільною, сама творча діяльність невіддільна від необхід-
ності: "вона допускає різні рівні й переплетіння детермінації" (С. Скляренко), тому творчість завжди 
пов’язана з культуротворенням. Свобода – це передуcім діяльність у сфері самореалізації особистості 
та творення культури, коли внутрішнє-потенційне можливе переходить у зовнішнє-актуальне-
діяльнісне. Культуротворчість втілює внутрішню свободу в зовнішньому світі. Людина стає вільною, 
коли підпорядкування, пасивність замінює активною позицією та чітко артикулює ставлення до певних 
ситуацій і людей, тому тільки в процесі формування культури і лише в ній знаходять виріз її найвищі 
прагнення й можливості. Накопичуючи соціокультурний досвід, беручи участь у процесах соціалізації, 
людина стає особистістю. Отже, свобода у культурфілософському вимірі – це формування потреби 
самореалізації особистості у процесі культуротворчості. 

До внутрішніх умов формування свободи індивіда відносимо внутрішню розкутість, активність у 
поєднанні з адекватною оцінкою своїх можливостей, вибір мети й способів її досягнення. У процесі 
пізнання й творчості потенційне переходить в актуальне. Оскільки способом існування людини є діяль-
ність, творчість – саме вони і є основними чинниками формування культури. У процесі діяльності 
людина перетворює природні речі в необхідні для життя блага. Предмет як результат діяльності відрі-
зняється від первозданної природи. Тут втілені людські надбання, вміння, навички, розум, результат 
діяльності, тобто опредметнені сили людини. Завдяки діяльності людини предмет природи вириваєть-
ся з природного і набуває характеристик людського, постає як олюднена природа, набуваючи статусу 
дієвої культури. Та культуротворчою є не будь-яка діяльність людини, а лише та, яка відбувається 
адекватно закономірностям предмета (у нашому разі природи), завдяки чому він спонтанно розкриває 
внутрішні зв’язки та властивості. 

Філософія Бойко В. І.
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Незважаючи на те, що творчість – єдина сфера, де людина може відчути себе вільною, сама 
творча діяльність невіддільна від необхідності: вона допускає різні рівні й переплетіння детермінації, 
тому творчість завжди пов’язана з культуротворенням. Людина стає вільною, коли підпорядкування, 
пасивність вона замінює активною позицією, тобто бере активну участь у подіях, чітко артикулює своє 
ставлення до певних ситуацій і людей. Свобода реалізується через реалізацію людини, людина реалі-
зує свою особистість через історію, сліпо не підкоряючись їй. Саме таке врахування діалектики свобо-
ди і необхідності у творчості, де визначальним є продуктивний аспект, який містить елемент свободи, 
дає можливість розглянути творчість у поєднанні зі свободою. Творчість з’являється не просто як бі-
нарна категорія, вона доводить можливість існування свободи в людській культуротворчій діяльності. 
Це відбувається завдяки перевазі елементів свободи у творчості. Тим самим творчість виявляється 
єдино можливим "провідником" свободи в реальності. Водночас розвиток (мірою своєї постійної неза-
вершеності) надає нові й нові варіанти вдосконалення і самореалізації особистості. Зупинка самороз-
витку, статика – початок деградації. Людина, постійно створюючи культуру, створює й себе. Культура, 
отже, відбиває ступінь розвитку самої людини, її свободи, водночас характеризуючи суспільство і його 
розвиток з погляду активної участі в цьому процесі творчого індивіда. Крім того, свобода необхідна й 
іманентна творчості не лише як умова й можливість її існування, вона також є своєрідним стимулом 
розвитку культури. 

Для кожної доби характерна своя ідея свободи. Людина, народжуючись в ті чи інші часи, 
сприймає ідею через процеси освоєння і соціалізації в певній культурі, які, в свою чергу, стають скла-
довими світосприйняття. Саме у функціонуванні культури як засобу творення людини і проявляється її 
цілісність. Тобто, функціональна єдність культури зумовлена її людинотворчою сутністю. Зазначений 
зріз характеризують умови, поза якими про культуру в культурфілософському значенні слова говорити 
не можна. Як немає людини без праці, так не може бути культури без людини, її суспільно-
особистісних зв’язків і стосунків, практично-творчої діяльності. Культура стає істинною тоді, коли "вхо-
дить у життя, у звички особистості, виявляється у всій сукупності її соціальної діяльності, в її повсяк-
денній поведінці" [3, 183]. 

Людина стає людиною тільки в процесі розвитку культури, і лише в ній знаходять своє вира-
ження її найвищі прагнення й можливості. Будучи складною системою, яка вбирає і віддзеркалює про-
тиріччя реального світу, культура розглядається як реалізація сутнісного змісту буття людини. І в 
цьому розумінні концептуальним для нашого дослідження є розуміння культури як основи самореалі-
зації особистості. Нагромаджуючи соціокультурний досвід, беручи участь у процесах соціалізації, 
культура робить людину особистістю. Прагнення осягнути глибину своєї самості, свого людського "я", 
мірою якого є сама людина це природне бажання. Розширюючи свою свободу, людина отримує дедалі 
більше можливостей в реалізації своєї самості, свого творчого потенціалу як особистість. 

Засвоюючи образ, сформований у культурі, людина виокремлює зі складного, багатоаспектно-
го визначення свободи ті її складові, які для неї найбільш актуальні. Соціалізація виступає як процес 
перетворення біологічного індивіда в біосоціальну істоту, освоєння – як процес інтеріоризації культури, 
під час якого відбувається формування внутрішнього духовного світу людини, тобто її формування як 
особистості. 

Справжня форма існування свободи – це свобода духу як самореалізація всіх сутнісних сил 
індивіда. А можливість здійснення подібної свободи в реальності забезпечує лише творчість. Проте 
свобода важлива не тільки як можливість самовдосконалення і самореалізації, вона безпосередньо 
пов’язана зі специфікою функціонування зовнішніх форм буття людини – насамперед культури. Влас-
не, можливість існування культурі надає людина, яка сама створює себе і є продуктом власної твор-
чості. Створений нею продукт тоді стає культурним (а не природним, або божественним) діянням, 
актом справжньої свободи, коли виявляється й творенням нею самої себе. Адже свобода – це не вла-
да над природою й іншими людьми, а пошук власної індивідуальності, яка дає знати про себе в будь-
якій дії культуротворчості. Тому свобода передусім розуміється нами як можливість реалізації актив-
ності особистості через активне формування культури – зовнішнього буття людини. Власне, в сукуп-
ності це й буде те, що ми розуміємо під свободою. Тому свобода має потребу реалізовуватися через 
творчість. Особистість усвідомлює себе (вільною) лише тоді, коли відбувається процес не лише внут-
рішнього, а й зовнішнього розкріпачення, що можливо лише в культуротворчості. 

Отже, творчість – найбільш знаковий прояв внутрішньої свободи особистості. Соціокультурна 
значимість творчості полягає не тільки в цьому: творчість також є моментом трансформації внутрішньої 
свободи у зовнішню. Культуротворчість втілює свободу в зовнішньому світі. 

Самореалізація особистості в процесі культуротворчості – один із можливих шляхів досягнення 
свободи. Це спроба подолання несвободи, "оскільки свобода як особистісна субстанція – це подолан-
ня всього, що обмежує особистість, прояв справжньої індивідуальності" [6, 56]. Так культуротворчість 
виявляється втіленням свободи. Тому, на нашу думку, культуротворчість – це найбільш адекватна 
співвідносна категорія щодо категорії свободи. І культуротворчості, і свободі притаманні атрибути мін-
ливості, процесуальності, активності. Свобода має потребу в творчості, творчість – у свободі. Для 
усвідомлення свободи людині потрібна активізація творчого потенціалу. З іншого боку, і свобода, і 
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творчість рівною мірою необхідні як для побудови власного "Я", формування своєї особистості, само-
реалізації, так і для формування культури. 

Пізнаючи безкінечну багатоманітність світу речей та явищ, їхніх взаємозв’язків, особистість 
розширює межі діяльності, яка набуває нині новітнього характеру. Ці процеси визначають певною мі-
рою різновиди творчої діяльності. До них належить, насамперед, культурно-історична творчість, тобто 
вміння свідомо творити національну культуру та історію, забезпечувати нові, прогресивні умови та 
форми існування. Особливий різновид творчості – художня творчість, продуктом якої є кращі культурні 
цінності, як національні, так і світові. 

Свобода повинна бути виражена через культуротворчість (у цьому змісті не має значення, як 
вона розуміється). Реалізація свободи в художній творчості дає можливість суб’єктові діяти на влас-
ний розсуд, навіть, якщо це суперечить вимогами й нормами суспільства, але при цьому не стражда-
ють інтереси інших. Творчість – це позитивно спрямовуюча інноваційна діяльність, яка продукує 
виключно позитивні в ціннісному відношенні речі, збагачує людство новими звершеннями, забезпечує 
розвиток цивілізації та культури, сприяє суспільному прогресу. Поміж тим, сама творчість є і задумом, і 
втіленням, що дає можливість розвиватися самому творчому процесу. Свобода постає можливістю 
для творчості і водночас втіленням самої свободи, тобто результатом творчості стає сама свобода, 
яка, не задовольняючись створеним матеріальним продуктом, знов-таки виступає можливістю для 
наступного втілення. 

Нині феномен свободи визначається не лише діяльнісним входженням людини в наявні форми 
людського буття, а й своєрідним творчим виходом за його межі. Свобода, так би мовити – розправляє 
свої крила там, де творяться нові життєві реалії. Процес творення має базуватися на закономірностях 
культури. Проте наявні форми культури – також досить вузькі рамки для свободи. Свобода прорива-
ється до нових і нових горизонтів і є ні чим іншим як виходом людини за межі культури. Отже, свобода 
особистості – це суперечливий процес творення нових життєвих реалій за законами загальнолюдської 
культури з виходом за її межі. Саме через таку свободу людина здобуває й підтримує велич своєї 
особистості. Водночас людина, постійно формуючи культуру, створює й себе. Культура відбиває сту-
пінь розвитку самої людини, її свободи, водночас характеризуючи суспільство і його розвиток з погля-
ду активної участі в цьому процесі творчого індивіда. Відтак, культуротворчість проявляється у 
свободі творення нових і нових можливостей самореалізації і самовдосконалення особистості, вона є 
найбільш адекватною категорією щодо категорії свободи. Для усвідомлення свободи людині потрібна 
активізація творчого потенціалу, так що і свобода, і творчість рівною мірою необхідні як для побудови 
власного "Я", формування особистісного простору самореалізації, так і для існування культури. 

Отже, творчість, будова свого життя і своєї долі, а значить і свободи, завжди здійснюється в 
конкретній культурі. Культура як кінцевий результат діяльності людини залежить від неї як автономного 
(вільного) суб’єкта, який володіє власною цілісністю, власною метою та концепцією життя, відповідно 
до яких він творить життєвий шлях. Останній залежить від характеристики людини, її внутрішнього 
світу, почуттів і стійкості в людських переконаннях, врешті-решт – від її ставлення до будь-якого на-
силля над собою. І тут виникає закономірне питання: "Як бути?" Жити "як усі" чи мати власне обличчя? 
Не так легко знайти самого себе, свою піраміду, свою самість. Адже головна пристрасть людини – це 
бути, здійснитися, відбутися. 
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ПРОБЛЕМА МУЗИЧНОГО СИМВОЛУ І ЗНАКУ  

В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-СЕМІОТИЧНОЇ ДУМКИ 
 
У статті розглядається специфіка визначення проблеми символу і знаку, їх співвідношення 

в контексті філософсько-семіотичної думки. Аналізуються ключові підходи до проблеми музичної 
символізації та типології музичних символів. Розкривається бачення символізації і знаку в сучасному 
музичному мистецтві.  

Ключові слова: символ, знак, символізація, інформація, семіотика, інтерпретація, означник, 
означуване, опус-музика. 

 
In article is considered specifics of the determination of the problem of the symbol and sign, their 

correlation in context philosophical-semiotic thought. The key approaches are analysed to problem music 
символизации and typologies music symbol. Opens the vision an symbology and sign in modern music art.  

Keywords: symbol, sign, symbology, information, semiotics, interpretation, meaning, meant, opus-music. 
 
У мистецтві, як відомо, особлива роль належить символам. Проблема символістики мистецтва 

виникла давно, інтерес до неї спостерігається з найдавніших часів. Починаючи з античних мислителів 
і дійшовши до сьогодення, проблема символу хвилює розум і почуття філософів. У сучасній філософ-
сько-естетичній думці проблему символу все частіше розглядають у зв’язку з семіотичним контекстом. 
Філософсько-семіотичний підхід до музики є актуальним і перспективним, сьогодні музична проблема-
тика дедалі більше цікавить науковців з позицій семіотики, що звертається до музики як до "типового 
зразка художнього повідомлення", розглядаючи її як приклад "позамовного повідомлення". Це дозво-
ляє побачити в мові музики комунікативну систему, що володіє специфічним змістом і можливостями, 
передавати відображення світу у свідомості за допомогою музичних образів, унаслідок чого назріла 
необхідність більш детального аналізу проблеми музичного символу і знаку в контексті саме філософ-
сько-семіотичного підходу, що і є метою даної статті. Музика виражає багатий світ людських почуттів, 
відображає сутність людини з разючою глибиною за допомогою складної системи знаків, символів, які 
еволюціонують за певних умов. У музичному мистецтві наявні різні знакові системи, серед них одиничні 
знаки й символи, що є самими складними зі знакоутворень. Отже, насамперед необхідно визначити, 
що ми називаємо символом. 

Поняття "символ" походить від грецького "symbolon" – "знак", "прикмета", "ознака", "пароль", 
"сигнал", "договір у сфері торговельних відносин між державами". Етимологія грецьких слів указує на 
збіг двох планів дійсності, а саме на те, що символ має значення не сам по собі, а як арена зустрічі 
відомих конструкцій свідомості з тим або іншим можливим предметом цієї свідомості. Цим словом ду-
же часто визначають щось, що є означенням чогось іншого. Символ – це щось, що знаходиться поза 
нами, символізуючи щось усередині нас. Ще в поглядах досократиків, Платона і Плотіна формуються 
перші уявлення про символ. Але саме в некласичній філософії складаються специфічні теорії символу. 
Е. Кассирер, К.-Г. Юнг, Ж.-П. Сартр, Е. Фромм, К. Леві-Стросс, представники неопозитивізму, структу-
ралізму, герменевтики та інших напрямків розробляли специфічні теорії символу. Цікавими концепці-
ями виокремлюється вітчизняна школа (російська та українська). У зв’язку з цим доречно привести 
погляди видатного російського філософа ХХ ст., який багато уваги приділяв саме проблемі символу, 
О.Ф. Лосєва. "Будь-який символ, по-перше, є живим відбиттям дійсності, по-друге, він піддається тій або 
іншій розумовій обробці, по-третє, він стає найгострішим знаряддям перероблення самої дійсності" [1, 14]. 
Системно розробляючи логіку, структуру та діалектику символу, Лосєв вказує, що символ є принципом 
нескінченного становлення, конструювання, він "є та узагальнена значеннєва міць предмета, що, роз-
кладаючись у нескінченний ряд, осмислює собою й всю нескінченність приватних предметів, змістом 
яких вона є" [1, 46]. Загальну структурно-семантичну характеристику, або логіку символу, філософ роз-
криває за допомогою 9 головних принципів. 1) Символ речі є відбитком речі у свідомості людини, тобто 
символ несе у собі специфічний зміст, "для нас будь-який символ є обов'язково символ чого-небудь, 
тобто якогось буття, якоїсь реальності, якоїсь дійсності" [1, 21]. 2) Символ речі є її зображення, тобто 
узагальненим образом речі. "Символ речі є 3) її закон і в результаті цього закону певна 4) її впорядкова-
ність, її ідейно-образне оформлення" [1, 25]. Іншими словами можна сказати, що символ є оформленням 
ідейно-образної структури речі. "Символ речі є 5) внутрішньо-зовні виразна 6) структура речі, а також її 
7) знак, 8) який за своїм безпосереднім змістом не має ніякого зв'язку з означуваним змістом" [1, 28]. І 
насамкінець "9) Символ речі є тотожність, взаємопроникнення означуваної речі й означаючої її ідейної 

                                                 
© Капічіна О. О., 2010  



Філософія  Павко А. І. 

 12 

образності, але ця символічна тотожність є єдинороздільною цілісністю, що породжує й перетворює його 
в кінцевий або нескінченний ряд різних закономірно одержуваних одиничностей, які й зливаються в за-
гальну тотожність їхнього принципу" [1, 47]. Треба звернути увагу на розуміння Лосєвим співвідношення 
між символом і знаком, на його спроби подолання величезної плутанини термінів і понять. 

Символ речі є її внутрішньо-зовнішнє вираження, її знак. Як вказує Лосєв, "якщо всякий символ 
є вираженням, то далеко не всяке вираження є символом; і якщо всякий символ речі є її знаком, то 
знов-таки далеко не всякий знак речі є її символом" [1, 25]. Отут для символу речей або подій необ-
хідне їхнє внутрішнє життя відомого ступеня напруження, необхідна їхня зовнішня сторона, по якій 
можна було б судити про цю напруженість, хоча для неї зовсім не обов'язкове будь-яке барвисте роз-
малювання, а досить тільки схематичного зображення або структурного об'єднання складових її еле-
ментів. Лосєв намагається встановити чітку грань між символом і знаком. "Символ є знак, але аж ніяк 
не всякий знак є символ", зазначає мислитель [1, 38]. За Лосєвим, символ є різновидом знаку, але й 
знак в деякому сенсі теж є символом, "Символ є розгорнутий знак, але знак теж є нерозгорнутим сим-
волом, його зародком" [1, 105]. Будь-який символ, як і знак, це модель певної предметності, вказує 
мислитель, але символ вимагає для себе не просто моделі, а такої моделі, що породжує, тобто моде-
лі художнього твору. "Модель художнього твору повинна бути така, щоб вона як би розливалася по 
всьому художньому твору, обіймала й обвивала його у вигляді якогось ідейно-художнього, тобто зна-
ченнєвого, потоку" [1, 107].  

Знак і символ однаково можливі тільки за умови їхнього моделюючого функціонування. Але 
моделююча структура символу набагато значніше, помітніше, глибше й набагато більше зливається з 
почуттєвими й матеріальними прийомами і матеріалами художника. "Символ не просто позначає не-
скінченну кількість індивідуальностей, але він є і законом їхнього виникнення" [1, 108]. Інакше кажучи, 
розходження між знаком і символом визначається у Лосєва ступенем значимості предмета, що позна-
чається й символізується. Безсумнівно, існує знак просто сам по собі, що тільки теоретично припускає 
наявність відповідного символу, але який практично має цілком однозначне, цілком одномірне й поча-
ткове значення, що вказує тільки на факт існування будь-чого іншого, не входячи ні в яке окреслення 
цього іншого й не вступаючи з ним ні в які інші відносини, крім самого акту позначення. А в сучасному 
мистецтві за знаком може нічого взагалі не стояти, він може бути "пустим знаком", або знаком, за яким 
стоїть симулякр символу.  

Музика є символічним мистецтвом, а символ є загальною ознакою для музики, тому вона не 
просто містить в собі окремі символи, як часто затверджується в музикознавстві, але сама породжує 
їх. Розглянемо специфічні риси символів, знаків та взагалі процесу символізації в музиці. 

Символізація в музиці, за визначенням Т. Лазутіної, це процес наділення переносним значен-
ням музичних феноменів. Музика використовує різноманітні засоби для досягнення найбільшої сим-
волічної інформативності, у числі найбільш діючих виявляється звернення до принципу програмності. 
При сприйнятті музики поетична програма доносить до слухача систему образів, що передають певну 
ідею. Символи, що передають поетичну ідею, нашаровуються на символоутворювання, виражені му-
зичною мовою. Процес символізації базується на збереженні традицій, спираючись на ритмо-формули 
та ритмо-інтонації в області ритмічної організації музики й мелодійні, гармонійні форми, наділені кано-
нічними рисами, що існують на звуковисотному рівні музичної системи, поряд зі співвідношенням з 
імпровізаційністю символотворчості [2, 10]. Музичний звук виступає знаком ідеї, в процесі розвитку 
стає образом-символом. У музичному символі зв'язок між матеріальної формою і значенням умовний, 
а предмет, що виступає в ролі знака, функціонує в конкретній знаковій системі, що необхідно врахову-
вати при дешифруванні музичної інформації.  

Символами в музиці можуть виступати як окремі звуки, їх мелодійні, гармонійні, темброві й ди-
намічні сполучення, так і строго диференційовані музичні образи, що утворюються конкретною музич-
ною побудовою, жанром, авторським стилем. Лазутіна у своєму дослідженні виділяє рівні символів 
музичної системи з наступною їх диференціацією. Музичний символ знаходить своє буття на звукови-
сотному, ритмічному, композиційному, виконавському рівнях, що утворюють складну систему. Музич-
ний символ, як і символ взагалі, є умовним і багатозначним. Він убирає у свою структуру загальне й 
одинично-особливе, він архетипічний. Всі різноманітні знакові утворення в музиці, з одного боку, істо-
ричні, а з іншого боку – можуть проявляти й надісторичний характер. Зміст музичних знаків носить ку-
мулятивний характер. Отже, символ в музиці не є застиглою схемою, він мінливо багатошаровий, 
загальновизнано, що його зміст можна зрозуміти лише в співвіднесенні з його подальшими символіч-
ними зчепленнями. Він реально існує усередині людського спілкування, передаючи інформацію, не 
прибігаючи до прямого зображення, впливаючи на емоційну сферу суб'єкта, включаючи механізм асо-
ціацій, що дозволяють зрозуміти зміст.  

У концепції Лазутіної аналізується процес перетворення музичного образу в символ шляхом 
створення ідеальної, абстрактної моделі. У музиці вона виділяє наступну модель символізації: "звук – 
знак – образ – символ", де звук здобуває значення символу, а символ, у свою чергу, оформлюється у 
звуці. Образ-Символ виникає завдяки наявності протиріччя між знакоутворюваннями, його складовими. 
Авторка розглядає знакову ситуацію в музиці, виділяючи трьох її учасників, взявши за основу модель: 
суб'єкт, об'єкт і знак, де найважливішої складової є суб'єкт – інтерпретатор [1, 18]. Інтонація в музиці є 
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найважливішим засобом втілення музичного образу, що виражає розгорнуту систему емоцій, настроїв, 
переживань. Конкретний музичний образ передається за допомогою складного утворення знаків і при 
дотриманні певних умов може еволюціонувати в символ. Як наслідок цього, часте використання музич-
ним мистецтвом знаків, як зображення, так і вираження, між якими іноді важко провести чітку грань. 

Вся інформація в музиці передається за допомогою музичної мови. Багатозначність прочитан-
ня музичної інформації дозволяє вести мову про цей феномен як універсальний засіб спілкування че-
рез відсутність твердого зв'язку між означником і означуваним. Музична інформація – це система 
образів, що передається засобами художньої виразності, засобами музичного мистецтва за допомо-
гою складної системи знаків, що володіє особливостями на таких етапах музичної діяльності, як ство-
рення, сприйняття й вплив музичних феноменів. 

Отже, музичний символ є універсальною категорією музичної творчості, він "пронизує" всю му-
зичну систему, функціонуючи на всіх рівнях її організації. У музичному образі існує щось незмінне, ін-
акше зміст його повинен перебувати в стадії постійного оформлення, знаходячи плинність, що 
вислизає. Композитор, фіксуючи задум у графічних знаках, задає як би ост, який має "обрости" плоттю 
в процесі сприйняття, тому що звукова матерія багатогранніша, ніж схема.  

Хоча процес пізнання в музиці є єдністю раціонального і почуттєвого, можна припустити, що 
символ у музиці може бути представлений у вигляді символів вираження й зображення, що доповню-
ють один одного. Тобто ми можемо говорити про типологію музичних символів. "До символів вира-
ження можна віднести: символічне відображення внутрішнього миру людини (людської свідомості), у 
свою чергу умовно розмежовуються на емоційну й раціональну символіку" [1, 19]. Емоційну сторону 
музики розкриває так звана психологічна символіка, що включає символи емоцій, почуттів, відчуттів і 
переживань. Раціонально-логічну сторону музики допомагає осягти комплекс так званих філософсь-
ких, етичних, естетичних символів. До символів зображення відносяться знакові утворення, що відби-
вають предмети і явища навколишнього світу – це є символи природи, ті символи, що передають 
особливості зовнішнього миру людини, а також символи миру, створеного людиною (сфера людської 
діяльності, мир мистецтва).  

Символи у музиці Лазутіна розмежовує на такі класи: символи природних і штучних мов; обра-
зотворчі і виразні; умоглядні і ті, що сприймаються почуттями; раціонально-логічні і емоційні; реальні й 
ірреальні. Застосовуючи типологію знака Ю. Борєва до музичного мистецтва, пропонується розрізняти 
наступні типи музичних символів (за характером й метою функціонування): символи приналежності до 
культурі, що підкреслюють штучне походження твору; символи епохи, що дозволяють передати коло-
рит конкретної історичної епохи, напрямку, стилю; символи національної характерності, функція яких – 
донести інформацію про національні традиції; символи рецепційного очікування – тобто настроювання 
слухача на сприйняття музики, інформація про характер, зміст твору (прелюдія, наприклад в циклі); 
функціональні символи, які попереджують про призначення твору (ритм, наприклад, служить функціо-
нальним знаком, коли характер музики відповідає її призначенню), і регулюють поведінку людей (на-
приклад, Державний гімн слухають стоячи) [1, 19]. 

Отже, можна сказати, що за символом завжди стоїть трансцендентне, що має нескінченний 
ряд змістів, духовно-ціннісний сенс, який нажаль в сучасному мистецтві, культурі взагалі, перетворю-
ється на симулякр сенсу, на "пустий знак", "слід". Символ є розгорнутий знак, тобто знак плюс той 
трансцендентний сенс, що є стрижнем духовності взагалі.  

В музичній семіотиці, як теорії інтерпретації музичних знаків, проблема музичного символу є 
однією з базових, тому що знак по своїй суті є нерозгорнутим символом. При розгортанні він набуває 
нескінченний ряд інтерпретацій і може стати символом. Але в філософії постмодернізму і в сучасній 
семіотиці знак як проблема частіше відірвана від свого символічного коріння. Ризомна естетика роз-
глядає семіотичне середовище як самодостатню реальність, вона стверджує постмодерністську від-
мову від розуміння змісту в якості гарантованого позатекстовим референтом і його інтерпретацію як 
релятивно-плюралістичного. В постмодернізмі на зміну класичній установці визначеності змісту, жорс-
ткої співвіднесеності його с конкретним денотатом приходить програмна відкритість значення, детер-
мінована невичерпністю його культурних інтерпретацій. Безкінечність і відкритість значень "пустого 
знаку", що гілкується і пересікається, детермінована безкінечністю його культурних інтерпретацій, 
практично розчиняє об'єкт як якісну визначеність самості в плюралізмі трактовок. Зміст, що стоїть за 
словом або звуком, втрачає свій денотат як онтологічний гарант семантичної визначеності, – десигнат 
як ідеальний конструкт залишається його єдиним референтом.  

Позамовне буття автохтонної реальності не конституюється в рамках постмодерністської карти-
ни миру, тому саме семіозис розуміється як єдина форма існування будь-якого феномена, включаючи і 
самого суб'єкта. Концепції Ж. Дерріди, Р. Барта, Ж. Бодрійяра, У. Еко та інших теоретиків сучасної філо-
софсько-семіотичної школи стверджують принципову неможливість репрезентативної теорії знаку: знак 
уже більше не є чистим і простим зв'язком між тим, що означає, і тим, що позначається. Відкриті тексти й 
нескінченні можливості семіозису музичного знаку – це саме те, що притаманне інтелектуальній опус-
музиці, яка сьогодні стала на місце професійної академічної музики (її класичного варіанту). Коли му-
зичний авангард і джаз вже стали класикою, інтелектуально-музичні пошуки сьогодні полісемантичні, 
суперколлажні, бриколлажні та взагалі еклектичні, і тому важко підлягають будь-якій систематизації. 
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Наприклад, у творчості Штокхаузена відкритість проявляється навіть у факті постійного перетворення 
того, що було колись створено. Або стохастична техніка Ксенакіса в якій вибір окремих звучань спира-
ється на математичний апарат теорії імовірності, а музичні опуси перескладаються як архітектурні прое-
кти. Автори адресують свої опуси (описання послідовності дій виконавців та ідеї, які мав на увазі 
композитор) насамперед один одному, а не сторонній, нерозрізнено масовій публіці. У таких творах ав-
тори самі перетворюються в слухачів, які самі вслухуються в якусь "загальну" музику [3, 568]. Такі твори 
будуються принципово як розімкнутість для безкінечного семіозису, а відбувається це саме тому, що 
символізм покинув музику, а залишив лише "пусті знаки" та технології, які не мають межі для інтерпре-
тації свого змісту. 

Отже, можна зробити висновок. Парадигма постмодерністської філософії ґрунтується на про-
грамній відмові від змісту. В сучасній музиці, що втілюється найчастіше у 2 широких тенденціях – опус-
музиці і поп-музиці, символізм витісняється знаково-технологічними його замінниками, трансцендентне 
покидає музику. В результаті вона втрачає свою антропосообразність і стає технологією, симулякром 
символу, або "пустим знаком". Отже, ми довели, що в аналізі сучасного мистецтва саме семіотичний 
підхід є найбільш адекватним, тому що не символ, а знак стає головною одиницею структури текстів. В 
філософсько-семіотичних концепціях символу та знаку значення мислиться не як те, що задається ря-
дом означника, чия онтологічна визначеність гарантує нехай відносну, але все-таки дану свідомості кон-
стантність значення, – але як сугубо процесуальний феномен семіозису. Найважливішим наслідком з 
цього є засноване на відмові від ідеї символу як "трансцендентального означуваного" визнання тоталь-
ності знаку і розуміння мовно-знакової реальності як єдиної й вичерпно самодостатньої. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ДОСВІД ЦІЛІСНОСТІ 
 
У статті репрезентується переосмислення проблеми гендерних відносин у контексті здо-

буття досвіду цілісності, відновлення балансу чоловічого і жіночого на внутрішньому та зовніш-
ньому рівнях в умовах зміни стереотипів статеворольової ідентифікації у сучасному 
соціокультурному просторі, виходячи з екзистенційно-ціннісних, духовних пріоритетів, спрямова-
ності на одухотворення статі. 

Ключові слова: гендерні стереотипи, гендерна ідентичність, гендерний конфлікт, андро-
гінність, фіксація-центрація. 

 
Annotation. Pushonkova O.A. Gender relationship as the experience of integrality relations. The arti-

cle offers the re-thinking of the problem of gender relationship in the context of the experience of integrality, 
reconstruction of the balance of male and female on the internal and the external levels under the conditions 
of the gender identification stereotypes changes in modern sociocultural space on the assumption of existen-
tially- valuable moral priorities, the focus on the vivification of gender. 

Keywords: gender stereotypes, gender identity, gender conflict, androgenitum, fixation – centration.  
 
Гендерні відносини в сучасних умовах розглядаються переважно у контексті проблеми кризи 

ідентичності, постмодерністського переосмислення мови, влади, сексу та є предметом дослідження 
широкого кола гуманітарних дисциплін, зокрема соціології, психології, культурології, філософії. Генде-
рна "нормативна" система функціонує через низку стереотипів – стандартних моделей поведінки, які 
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напрацьовані у суспільстві і базуються на відповідному тлумаченні понять "чоловіче" і "жіноче". Ген-
дерні стереотипи справляють великий вплив на процес соціалізації людини та визначають її напрямок. 
Символічне конструювання реальності у процесі соціалізації багато у чому залежить від особливостей 
статевої ідентичності (І.Гордон). 

Теорії гендерної соціалізації формуються Т.Парсонсом, Р.Бейлсом, М.Мідом, С. де Бовуар. 
Значення соціальної взаємодії і спілкування набуває особливого значення у концепціях К.Уеста, 
Д.Циммермана. Проблемою гендерних стереотипів займались і займаються багато відомих західних, 
російських та українських психологів і соціологів, таких як Л.Колберг, Е.Маккобі, К.Джеклін, А.Ерхард, 
С.Бем, Н.Смелзер, І.Клепіна, М.Арутунян, М.Баскова, Н.Лавриненко, Т.Гурко та інші. Невіддільність 
статі від біологічних характеристик людини найбільш яскраво презентує фрейдівська концепція. Статева 
соціалізація залежить від норм і звичаїв відповідного суспільства, системи стереотипів маскулінності й 
фемінності. Сьогодні активно застосовуються поняття "маскулінність", "фемінність", "андрогінія" у визна-
ченні особистісних характеристик людини. К.-Г. Юнг закладає підвалини проблематики андрогінії 
(Аніма, Анімус), яка розробляється О.Вейнінгером, і у екзистенційно-ціннісному вимірі філософами 
В.Соловйовим, В.Розановим, М.Бердяєвим та ін.  

На нашу думку, надзвичайно важливим сьогодні є зосередження на екзистенційно-ціннісних 
аспектах гендерних відносин. Метою статті є виявлення зв’язку гендерних відносин з досвідом ціліс-
ності та дослідження їхньої специфіки в сучасному соціокультурному просторі. 

Сучасна людина живе у складних умовах. На які зразки ідентифікації вона спирається? Масова 
культура функціонує через систему стереотипів, які діють автоматично (наприклад: сучасна реклама). 
Необхідність мислити нівелюється, людина, позбавлена історичної пам’яті, занурена у світ відчуттів і 
емоцій. З одного боку, стереотип виступає простим зв’язком "стимул – реакція", але стереотип тради-
ційно є формою комунікації, зразком для наслідування, що характеризує передусім ступінь соціалізації 
людей.  

Останнім часом, дійсно, стереотип може виступати не як інструмент, а як результат – певна 
умовна цінність, зважаючи на характер сучасної культури (кліп-культура, культура симулякрів, культу-
ра масового споживання, епоха копіювання тощо).  

Дослідницький інтерес до стереотипів свідомості диктується реальною ситуацією, що витікає з 
все більш інверсивного формування образів сприйняття людиною навколишньої дійсності. Це 
пов’язано з невизначеністю та внутрішньою суперечливістю зразків ідентифікації, які найбільш гостро 
проявляють себе у відносинах чоловіків та жінок.  

Тривалий час вважалося, що маскулінність та фемінність – це протилежні полюси однієї шка-
ли, тобто висока маскулінність розглядається як низька фемінність (і навпаки). В сучасних психологіч-
них концепціях ці властивості розглядаються, як відносно незалежні один від одного конструкти. Тобто 
можливий одночасно високий розвиток обох характеристик, або одночасно низький рівень цих стате-
ворольових проявів. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині (неза-
лежно від її статі) отримало назву андрогінність. У психології особистості андрогінія розглядається як 
особистісна характеристика, не пов'язана з порушеннями статевого розвитку або статево-рольової 
орієнтації. Розвинута андрогінія в людини, незалежно від її статі, передбачає багатий арсенал і гнуч-
кість її рольової поведінки, високі соціально-адаптивні здібності й інші важливі якості. Наприклад, по-
мічено, що обдарованим людям часто властива висока андрогінія.  

Поняття андрогінії ввів в психологічну термінологію вже згадуваний Карл Юнг, пояснюючи її 
поняттями Аніма та Анімус. Американський психолог Сандра Бем створила психологічну методику, 
згідно з якою можна діагностувати чотири типи людей незалежно від їхньої фізіологічної статі: 1) маску-
лінні (з вираженими чоловічими якостями); 2) фемінні (з вираженими жіночими якостями); 3) андрогінні; 
4) невизначені (без виражених якостей маскулінності і фемінності).  

Прогресивні соціальні зрушення у ХХ ст. "викликають зміни і в культурних стереотипах маску-
линності та фемінності, які стали сьогодні менш виразними та полярними" [1, 108]. І.Кон у своїх дослі-
дженнях неодноразово зазначає, що ідеали маскулинності та фемінності сьогодні як ніколи суперечливі.  

У контексті досліджуваної проблеми величезне значення має полярність "діалогічність – моно-
логічність". Діалогічні стратегії взаємодії чоловіків та жінок задавалися, як правило, традицією. Сього-
дні "відкривається можливість найрізноманітніших індивідуальних комбінацій" [1, 159]. З полюсом 
монологічності збігається егоцентризм. При сприйнятті й розумінні інших людей різні форми егоцент-
ризму задають суб’єктивні засоби інтерпретації людської й соціальної реальності, але його подолання 
може бути тільки відносним, своєрідним балансним механізмом. 

Культура Заходу в основі своїй є егоцентричною. Раціональність, пошук стереотипізованого 
об’єкта (на рівні автоматизму) призводить до інструменталізації мислення і діяльності, до фрагмента-
рного пізнання, зосередженості на зовнішньому, на самому контакті, взаєминах. Східна культура цінує 
більш не продукт та спосіб сприйняття, а сам досвід сприйняття.  

Стереотип – не просто зразок для наслідування, він є втіленням традиції, а також має діалогічну 
природу – це механізм взаємодії принаймні двох свідомостей. Гендерні стереотипи – усталені когнітив-
но-емоційні образи чоловіків і жінок, які несуть на собі відбиток архаїчних уявлень. Так, З.Фрейд міф про 
Едипа визначив як основоположний міф культури (патріархальний міф). К.Хорні критикує фалоцентризм 
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З.Фрейда, звертаючись до матріархального міфу і дослідження символіки жіночого. За К. Юнгом, сте-
реотипи репрезентують символіку міфу, вони усвідомлені, але укорінені у колективному несвідомому. 
К.Юнг говорить про компліментарність, взаємодоповнюваність чоловічого та жіночого начал. 

Невизначеність і суперечливість зразків ідентифікації, інверсивність сприйняття сьогодні 
пов’язана не лише з протилежними думками з приводу взаємовідносин "чоловіче-жіноче", а й з глоба-
льним зламом стереотипів.  

На глибинному рівні стереотип – архетип, глибинна матриця досвіду, тому позбутися його не-
легко. Коли зовнішні і більш рухливі соціальні стереотипи руйнуються, це призводить не до зміни ар-
хетипів, так як вони цілком неусвідомлені, усталені й інертні, а до дисбалансу. П.Брюкнер пише, що у 
зв’язку з цим "порушено порядок, що існував з незапам’ятних часів, а новий не прийшов йому на зміну" 
[2, 233]. Що змінилося? Шлях більше не є напередвизначеним.  

Зміна архетипів виникає повільніше, ніж зміна стереотипів, і потребує часу, зміни поколінь. У 
спілкуванні чоловіків та жінок, як правило в межах традиційної норми, повинен бути збіг культурних 
архетипів, соціальних стереотипів та індивідуальних смаків особистості. Сьогодні "попередні образи 
існування можуть слугувати лише опорними і відправними точками, але притулком…. ніколи" [2, 237], 
тобто ієрархії у відносинах з традицією більше не існує. 

Гендерна проблематика дає розуміння того, що поряд з біологічною основою існують соціаль-
но детерміновані уявлення про чоловіка й жінку. Статева ідентичність основана на соматичних озна-
ках (образ тіла) і на поведінкових та характерологічних властивостях. Отже, людина усвідомлює себе 
чоловіком чи жінкою в світі біологічних та соціальних факторів, які тісно переплетені один з одним.  

Ч.Дарвін у концепції природного добору сформулював принцип, згідно з яким у боротьбі пере-
магає і виживає той, в кого розвинуті якості, що допомагають збереженню виду. У самки повинні бути 
якості, що допомагають виношувати дитину, у самця – що допомагають її захистити. Самець повинен 
бути фізично сильним і готовим до боротьби. Надлишкова ніжність негативно впливає на необхідність 
битися в потрібний момент. Надлишок агресії у жінок відлякує чоловіків. Фіксація у первісному суспіль-
стві на дітородних функціях (грудях, животі) і фалосі була життєво необхідною. В форматі масової 
культури перцептивний стереотип – це відповідність не дітородним функціям, а нормі сексуально при-
вабливого партнера. Отже, архетипи залишаються, але з іншим змістовним наповненням. Вони є 
представленням цінностей сили, харизми, сексуальності, а не цінностей збереження роду, як це було 
раніше. 

Із системи архетипів чоловіка може приваблювати покірна жінка зі стертою особистістю. Але 
сучасний стереотип інший і, відповідно, інші ідеали: сильний характер, ум, талант. Отже, чоловіки і 
жінки чекають один від одного взаємовиключних речей. Жінка хоче, щоб чоловік був владним, але по-
кладливим; активним, але таким, що дозволяє проявляти ініціативу; жорстким, але й м’яким; вольо-
вим, але й чуттєвим. Нові стереотипи не заважають чоловікам закохуватися у сильних й вольових 
жінок, а старі архетипи заважають відчувати себе з такими жінками справжніми чоловіками і приріка-
ють такий союз на невдачу.  

Наявним є гендерний конфлікт, який проявляє себе у двох сферах, рольовій та екзистенційно-
ціннісній. В.А.Луков, В.Н.Кіріліна досліджуючи специфіку гендерного конфлікту роблять висновок, що 
"матріархат і патріархат найбільш ясно виражають дві моделі системної нерівності по гендерному за-
снуванню" [3, 89]. Перша: домінує жінка (жінка повинна бути задоволена насамперед), друга: домінує 
чоловік (все для чоловіка). Конфлікт виникає в тому тільки випадку, "коли сторони прагнуть до отри-
мання вигоди за рахунок один одного" [3, 98]. Йдеться про спробу досягнення і збереження здатності 
контролювати поведінку другої сторони, але "сьогодні цей конфлікт принципово не може бути виріше-
ний домінуванням одного з начал" [3, 98]. Сам принцип домінанти призводить до конфлікту влади. Фік-
совані виключно на одній з моделей дуже важко долають стереотипи, що складалися роками. 

Усе було б надто просто, якби існувало лише ці два полюси, "історія людства демонструє ба-
гато прикладів соціальних утворень, побудованих з порушенням гендерного принципу – амазонки, чо-
ловічі та жіночі монастирі, воїнські братства тощо" [3, 89]. Але в будь-якому випадку у представника 
жіночої або чоловічої статі є риси протилежної, що і визначає діалогічні стратегії гендерних відносин у 
різні історичні часи. Про це багато писав К.Юнг як про внутрішні відносини Аніми та Анімуса. "Чоловік 
відчуває природу жінки через реальність своєї Аніми, жінка відчуває чоловічу природу через реаль-
ність свого Анімуса" [4, 88].  

Але Аніма і Анімус можуть привести до непорозуміння і розладу, якщо архетип, образ продуку-
ється безвідносно до реального характеру партнера. Важливо знаходити компроміс між вимогами ко-
лективного несвідомого і реальністю зовнішнього світу, щоб запобігти дезадаптації. Це важливий 
висновок Юнга в його останній книзі "Таїнство возз’єднання" [4].  

Стратегія домінування, влади сприяє деперсоналізації чоловіків жінками (і навпаки) і форму-
ванню "фрагментарної свідомості". Сприйняття стає більш фрагментарним у людей, що не досягли 
особистісної цілісності, залишилися інфантильними. Ця тема образно представлена у відомому міфі 
про андрогінів. Раніше існували не тільки чоловіки та жінки, а й "третя стать, яка поєднала в собі озна-
ки цих обох…андрогіни" [5, 98]. Саме третя стать виражає найбільш повно сутність еротичного нача-
ла. Платон протиставляє фізичному єднанню прагнення до цілісності. Любов в андрогіні – єднання, 
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співтворчість двох половинок (за Юнгом Аніми та Анімуса) для відновлення свого попереднього обра-
зу. Позбувшись своєї половини, людина забула істину. Платон, Я.Беме, Фр.Баадер, Вл.Соловйов – усі 
пов’язували містичний сенс любові з андрогінізмом.  

Цілісність сьогодні утворюється у невпинній грі елементів, їх випадковій комбінації: відсутність 
логіки, жіноча логіка, смисл у становленні. Андрогін перетворюється у виродливі образи мас-культури: 
жінки з вусами, у чоловічому костюмі, або чоловіка у жіночому одязі з відповідними манерами. Ці об-
рази є здавалося б самодостатніми, але пародійними копіями на колишню цілісність андрогіна. Межі 
чоловічого та жіночого розмиваються, "більш життє- та конкурентоспроможними стали ті, хто зміг по-
єднати в собі парадоксальним чином ознаки обох соціальних статей, втілюючи мрію людини про анд-
рогінну істоту" [6, 289]. 

Що спонукає жінок переймати чоловічі форми поведінки, а чоловіків – жіночі? (споживання 
один одного). Мета: нарешті набути цілісності, бажаного єднання, але за рахунок своєрідної втечі від 
себе. Образи сьогодення: емансипована, повністю сублімована жінка ("чоловік у спідниці"), гомосексуалісти 
(віддав чоловіче, щоб асимілювати жіноче, зрадив самого себе). Звідси – туга за "справжнім собою". 

Спосіб самозбереження – не любити. Любити небезпечно. Але любов – важливий досвід 
центрації, щоб досягти глибини, а не поглинання. Саме так можливо подолати власні обмеження, які 
дані нам у формі фіксації. Феномен фіксації, за З.Фрейдом, свідчить про зупинку на попередній стадії, 
відщеплення певної частини лібідо або затримку на психосексуальній стадії розвитку, на об’єкті або на 
травматичній події, що створює фіксацію апробованих стереотипів поведінки. Лібідо проходить усі 
стадії психосексуального розвитку і фіксується на об’єктах зовнішнього світу, а потім на особах проти-
лежної статі. Фіксація пов’язана з неможливістю людини встановити адекватний контакт з реальністю, 
що виступає основою різних форм егоцентризму.  

Люди живуть або у досвіді фіксації, або у досвіді подолання фіксації. Фіксованість, що вистраж-
дана у ході соціалізації, обмежує можливості нашого усвідомлення. Напруга і неадекватний поведінко-
вий стереотип складають структуру кожного симптому, стану, які відтворюються автоматично. Смисл 
симптому у вторинній вигоді, він виконує адаптивну функцію. Людина у стані фіксації не може вирішити 
задачу отримання вигоди (навіть вторинної), несвідоме приховує від нас істинний смисл і цінність наших 
фіксацій. При фіксації потреба в зміні, самоактуалізації не задовольняється, бо людина прив’язана до 
попереднього досвіду. Наприклад, фіксація на власних стражданнях як спосіб набути самоцінності і 
самодостатності, фіксація на образі першого кохання. Свідоме і несвідоме залежать одне від одного в 
режимі самовідтворення негативного змісту симптому. Людина у фіксованому стані начебто відбуває 
повинність за невирішену нею, але приховану від усвідомлення глибинну задачу. І в цьому суть усіх 
"емоційно незавершених ситуацій".  

За фіксацію приходиться дорого платити, потрібна енергія. Енергія для підтримання деструк-
тивних форм досвіду не використовується в особистісній еволюції. Більш того, будучи заблокованою в 
фіксації "свідомого–несвідомого" вона тим самим створює дефіцит енергії для розвитку. Важлива від-
мінність центрації від фіксації: при центрації енергія використовується для особистісного зростання.  

Центрація, затримана у часі, може бути означена як фіксація (наприклад: довго розглядати себе 
у дзеркало, ображатися на когось роками тощо). Фіксація пов’язана з часом (зацикленістю, застряганням 
на певній стадії психосексуального розвитку) та простором (фрагментацією сприйняття). Центрація – зі 
спрямованістю уваги на процес спілкування, пошуковою активністю, виходом за межі себе. Тобто 
центрація – це певне зусилля до взаємодії, у той час як фіксація означає пасивний спосіб отримання 
досвіду, коли домінує несвідомий суб’єкт, тобто неусвідомлений комплекс.  

Існують різні форми фіксації: 
– Фіксація на значущих відносинах, на конфлікті. Існує лише дві позиції у вирішенні конфлікту: 

я винний, вони винні.  
– Фіксація на певних переконаннях, згідно з якими будується та інтерпретується модель взає-

модії. Наприклад: "Усі чоловіки слабкі", "Жінкам не можна довіряти" тощо. Людина увесь час потрап-
ляє у відповідні ситуації, які дають їй можливість ще раз впевнитися у своїх переконаннях. 

– Фіксація на образі. Ідолопоклонство – на комусь, нарцистичний невроз – на собі. Ідол – об-
раз, який перетворився у внутрішній об’єкт. Такого роду поклоніння є формою самоствердження, за 
рахунок ідентифікації задовольняється тенденція до сили, до влади (відносини "раб – володар"). 

– Фетишизм. Зосередження на організмічному рівні самосвідомості призводить до фіксації на 
тілі, на окремих його частинах (від біоцентрації тваринної, до некрофілії…). Визначальними є психосе-
ксуальні стадії розвитку та їх успішне проходження. "Оргія реалізму" та "дизайн наготи" у форматі ма-
сової культурі нівелюють суб’єктивність жінки, "в сучасних фотографічних ню моделі часто зображені 
без голови, або без обличчя, або без очей" [6, 305]. Причина – деперсоналізація жінок, критичне до 
них ставлення, як до засобу для досягнення цілі, маніпуляції, фізичного використання. З іншого боку, 
парадоксальним чином, сучасна жінка виступає як архаїчне "вмістилище чоловічого бажання", що рід-
нить її з образом палеолітичної Венери (без обличчя і кінцівок, з підкресленими дітородними функція-
ми). Як правило, на психологічному рівні таке ставлення обумовлено "вірністю" матері, тобто 
платонічними почуттями до неї. Внутрішнє розщеплення на матір і просто жінку призводить до другої 
крайності "несправжнього" контакту – фетишизму.  
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Сучасні дослідники відмічають архаїзацію сучасного культурного ландшафту (А. Чучін-Русов, 
Ю.Лотман, М.Еліаде). Разом з цим психологічні дослідження констатують інфантилізацію статево-
рольової поведінки. 

Досвід фіксації – це, насамперед, пасивність. Світ захвачує, "бере у полон", у когнітивній пси-
хології – полезалежна поведінка, яка характерна в першу чергу для чоловіків (жінки більш поленеза-
лежні). Найбільш вагома особливість фіксованих особистостей полягає у парадоксальному поєднанні 
байдужості та безвідповідальності (як вітер у полі) з несподіваними вимогами до партнера, за якими 
приховується бажання контролювати його поведінку і страх бути покинутим.  

Відбувається регресія, характерна для усіх видів фіксації, від дорослих форм сексуальності до 
інфантильних форм. Будь-яке розчарування або загроза "можуть сприяти поверненню до стадій інфа-
нтильної сексуальності, на яких присутня несвідома фіксація" [7, 212]. О.Фенихель вважає, що невроз 
розів’ється, якщо присутній конфлікт, пов’язаний з фіксацією. Він також виділяє ще один вид регресії: 
до первинного нарцисизму. Тут стає можливим відновлення старого типу захисту, що призводить вза-
галі до відмови від контактів. 

Чоловіча пасивність пов’язана з тим, що чоловікам важко завойовувати жінку, будувати красиві 
відносини (потреба жінок). Як не дивно, жіноча пасивність є проявом активності жіночого архетипу, бо 
жінкам важко бути терплячими, виступати фоном для утвердження чоловічої сили (як це було завжди). 
Сьогодні як ніколи традиційні цінності піддаються критиці і разом з ними протилежна стать. Таким чином, 
інфантилізм запускає механізми переривання контакту або форм "несправжнього контакту" – шляхи 
розвитку фіксацій.  

Питання про особистість у контексті гендерних відносин є центральним. Австрійський автор 
О.Вейнінгер у праці "Стать і характер" обґрунтовує теорію бісексуальності людини, що було у 1902 році 
своєрідним передчуттям ери фемінізму. Проте про жінку він пише, що "абсолютний тип жінки живе не-
свідомо, вона "отримує свою свідомість від чоловіка" [8, 42], відповідно, функція чоловіка – перетво-
рення несвідомого у свідоме. Є полярність, але й взаємозалежність. При цьому О. Вейнінгером 
нівелюється жінка як особистість, бо вона є цілком несвідомою і виступає лише у двох іпостасях: 
матері та повії.  

Не менш прогностичний потенціал мають погляди М.Бердяєва. Знищення статевої полярності, 
на думку М.Бердяєва, пов’язано з полюсом особистісного розвитку. "Людину поневолює природа і по-
неволює суспільство" [9, 191]. Баланс встановлює любов, але захист особистості і свободи передба-
чає етичне начало, активність Духа. У цьому смисл статі. Любов здатна узгодити конфлікт між 
природним та суспільним в людині, баланс яких – умова збереження особистості. При цьому "смисл 
любові може бути лише особистим, він не може бути соціальним, і він залишається прихованим від 
суспільства" [9, 192]. 

М.Бердяєв справедливо зауважує, що "бажання бути схожою на чоловіка є хибним відчуттям 
особистості у жінки" [9, 55]. "Чоловік повинен чекати від жінки більшого, ніж просто наслідування. Він 
чекає від неї звільнення від чоловічої абстрагованості, однобокості, відірваності" [9, 59]. Конкретний 
образ вічної жіночості покликаний поєднати чоловічу силу з Божеством.  

За висловом П.Брюкнера, сьогодні "бути вільним значить відректися від свого походження, не 
відрікаючись від нього" [2, 236]. Що це означає? Ми живемо у світі, в якому відсутні чіткі зразки іден-
тифікації для поведінки чоловіків та жінок. Тому так багато уваги приділяється сьогодні соціологічним 
та психологічним аспектам гендерних відносин, гендерних конфліктів. Гендерні стереотипи в сучасних 
умовах виступають як втілення умовних суспільних цінностей, деформованих, часто випадкових уяв-
лень, відсутності балансу чоловічого та жіночого. Який в нас є вибір? Ми можемо визначити пріорите-
ти. Відновлення балансу на внутрішньому (Аніма – Анімус) і на зовнішньому (Чоловік – Жінка) рівнях 
можливо лише виходячи з екзистенційно-ціннісних, духовних пріоритетів, спрямованості на одухотво-
рення статі. І тоді, як у платонівському міфі, сенс андрогінії не у фізичній єдності, а у прагненні до від-
новлення цілісності і самодостатності, співтворчості двох половинок. 
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛІЗМУ 
В ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

 
Розглядаються питання соціально-філософської інтерпретації парадигми глобалізму та 

модернізму в аспекті їх теоретичного наближення до осмислення християнського модернізму; при-
діляється увага впливу постмодернізму та ідеології глобалізму на християнську теологію. 

Ключові слова: глобалізм, ідеологія, модернізм, парадигма, постмодернізм, теологія, філо-
софія, християнство. 

 
The problems of social and philosophical interpretation of the globalism and modernism paradigm in 

the sense of the theoretical approximation to understanding of the Christian modernism, pay attention to the 
influence of postmodernism and the globalization ideology on the Christian theology. 

Keywords. Christianity, globalism, ideology, modernism, paradigm, postmodernism, theology, 
philosophy. 

 
Увага до проблематики розвитку філософської парадигми християнської теології на сучасному 

етапі підсилюється намаганням провідних деномінацій відобразити в межах власних теологічних сис-
тем відношення церкви до суспільних процесів в їх розмаїтті. Провідну роль у цих процесах відіграє 
соціальна доктрина, що вбирає в себе не тільки основі традиційно сформовані теологічні принципи, 
але й відображають сучасні тенденції розвитку філософії, при чому не тільки релігійної. Зміна форм 
теологічної рефлексії під впливом сучасних філософських парадигм частіше призводить до розвитку 
модернізму, якій розглядається як майже не єдиний можливий шлях розвитку християнської теології, 
що потребує адекватного осмислення з урахуванням тенденцій глобалізації суспільства. 

Загальновідомим є те, що модернізація не є модернізмом у загальноприйнятому сенсі цього 
поняття. Вона являє собою процес оновлення всіх сфер суспільного буття, що далеко не завжди має 
характер сталої теоретичної та ідеологічної позиції, скоріше характеризуючись релятивізмом (перш за 
все соціальним), що прагне удосконалення будь-чого, що потрапляє до уваги скептичного критицизму 
(критицизму, який протистоїть критичному мисленню). Сучасний процес модернізації безпосередньо 
пов’язаний з філософською ситуацію постмодернізму, якій нібито є наступним за модернізмом етапом 
(але підкреслимо, що модернізація та модернізм не є однорідними явищами в сфері теоретичного ми-
слення). Дійсність вказує на те, що модернізація охоплює й сам постмодернізм, чому сприяє запере-
чення істинності, прагнення до встановлення поліваріантності (яка, втім, досить часто не може 
уникнути протиріччя саме з точки зору соціально-філософського змісту тієї ж глобалізації – єдиний світ 
ґрунтується на множині розрізнених істин, еклектика стає теоретичною основою формування єдиної 
картини світу) теорій та концепцій. Поліваріантність потрапляє до пастки вже класичного парадоксу 
теорії множин, але продовжує розвиватися в рамках формальної логіки, оскільки діалектичний метод 
для постмодернізму є не тільки не прийнятним, а інколи навіть просто згубним.  

Фактично, постмодернізм в теоретичному аспекті можна розглядати як "глобалізацію" у сфері 
теоретичного мислення. Ті феномени, що породжує постмодернізм (наприклад, постмодернізація за 
аналогією з модернізацією), стають теоретичним підґрунтям побудови "інформаційного суспільства", 
"технотронного суспільства", "електронного коледжу" тощо. Ці концепти, не зважаючи на всю їх утопі-
чність жваво протиставляються не тільки сучасним соціальним реаліям, але й підносяться як логічний 
наслідок історичного розвитку суспільних відносин. В рамках цих "розумових конструктів" соціальної 
реальності створюється нова ідеологія світового порядку, провідне місце в якій займає вже навіть не 
технократизм (проти якого виступав вже К.Маркс), а технологічний примітивізм, якій стає досить зруч-
ною основою розвитку неомодернізму та універсалізму, без яких глобалізація не можлива – позбав-
лення буття всього особливого дає можливість створення концептів уніфікованого щастя для кожного 
(єдині проблеми, єдина й радість для всіх і кожного). Це дійсно необхідно розуміти як утопію, але не 

                                                 
© Вітер Д. В., 2010  



Філософія  Павко А. І. 

 20 

суто теоретичну утопію, а утопію соціальної дії, яка активно через ідеологію глобалізму реалізується, 
набуваючи інколи дійсно фантасмагоричних форм (чого, наприклад, варта заява одного з націоналіс-
тично-орієнтованих діячів від сучасного російського православ’я про те, що сучасний монастир пови-
нен займатися створенням новітніх комп’ютерів). Ми можемо стверджувати, що теоретична парадигма 
глобалізму має не просто безпосередній зв’язок з ідеологією, вона є невід’ємною від ідеології, що не-
обхідно враховувати у дослідженні філософсько-теологічних концепцій християнського модернізму. 

Перш за все, увагу дослідників привертає ідеологічна компонента парадигми глобалізму. Так, 
на думку В.Максименко, реальний процес глобалізації засобів і технологій передачі інформації, фінан-
сових ринків, новітніх видів озброєння знаходить своє оформлення в ідеології глобалізму, якій на сьо-
годні є найвпливовішим "ізмом" з усіх існуючих. Ця ідеологія, як підкреслює В.Максименко, являється 
уніфікованою й сучасною заміною двох ідеологій Нового часу, що зійшли зі сцени або істотно потіснені 
– лібералізму й комунізму" [7, 95].  

Самоцінність глобального, підґрунтям чого виступає ідеологізація явища глобалізації в глоба-
лізмі на фоні випячування глобальних проблем як позитивних та одночасного приниження ролі й зміс-
ту соціально-політичної організації життя людства підкреслює Н.Косолапов [5, 71]. В ідеології 
політичного глобалізму, на його думку, вигідні Заходу виявлення, тенденції глобалізації представля-
ються як універсальний світовий процес, невідворотність якого не повинна викликати заперечень. 

Ідеологія нового глобалізму, на думку А.Капкова і В.Чьорного, фактично проповідує відмову від 
попереднього гуманістичного розуміння ідеї прогресу, якій мислиться як процес єдиного, хоча й не од-
ночасного, розвитку країн тата загальнолюдського майбутнього. Нині ж перспектива прориву до май-
бутнього оголошується привілеєм найбільш багатих націй [3, 98; 4]. 

А.Соловьов підкреслює, що було б невірним стреджувати, що постсучасність повністю зняла 
потребу в пояснюючих політичний світопорядок ідеологічгих схемах. Однак процеси їх створення не 
можуть нівелювати дію значно більш потужних історичних тенденцій, що виникають на історичному 
перехресті модерну і постмодерну, зазначає А.Соловьов, підкреслюючи посилення прагматизму прав-
лячих кіл і прогресуюче зниження впливу ідейних розбіжностей на поведінку широких шарів населен-
ня, що обмежує ідеологічний схематизм [9, 16]. 

При цьому ідеологія глобалізму не обмежується суто соціально-економічною або політичною 
(геополітичною) сферами. Вона дійсно торкається всіх сфер суспільного буття, не залишаючи осто-
ронь і релігії. Так, А.Ігнатов висуває ідею "ментальної або культурно-ідеологічної глобалізації", яка яв-
ляє собою світ, поділений між шістима релігійними системами, що контролюють владу (християнство 
й іудаїзм), фінанси (іудаїзм та іслам), трудові ресурси (індуїзм та конфуціанство), "ментальну" сферу 
(іслам і буддизм). Поряд з цим важливим виявляється безперервний процес уніфікації культурних пе-
реваг людства [2]. Подібні ідеї дають можливість стверджувати, що ідеологічно зорієнтована теорети-
чна парадигма глобалізму спрямована на уніфікацію суспільного життя. Релятивний характер 
теоретичної парадигми глобалізму забезпечує глобалізації не тільки тривалу історичну перспективу, 
але й фактично дає можливість виявляти і обґрунтовувати специфічне та особливе, притаманне гло-
балізації, – наявність унікального уніфікованого соціального утворення, яке необхідно сприймати як 
зразок, що наділяє його правом проводити глобалізацію світового порядку. В якості такого ерзацу на 
теоретичному та практичному рівні розглядається США з їх ідеологічною, політичною системами та 
принципами толернатності, що обслуговують апологетику вседозволеності в рамках сучасної христи-
янської теології (наприклад, сексизм). 

А.Валладао з цього приводу зазначав, що особлива перевага світового положення США міс-
титься в тому, що в силу своєї економічної, політичної та військової міці вони є єдиною державою, яка 
може дозволити собі не пристосовуватися до світового співтовариства, а пристосовувати співтоварис-
тво до себе. Гігантська наддержава сьогодні здатна отримувати вигоди як зі всесвітніх процесів гло-
балізації, так і з використання інструментів національно-державної політики, які вона може 
застосовувати виключно на свій розсуд [11]. Досить відвертий висновок про однополярний світ, в яко-
му існує єдина наддержава, що мляво узгоджується з постмодерністською теоретизацією, але яскраво 
демонструє реальні ідеологічні пріоритети парадигми глобалізму. Слабка соціально-філософська по-
зиція завжди озброюється потужною ідеологією, що починає відігравати роль теоретичного концепту, 
набуваючи наукоподібного вигляду. Проблема в іншому – в тому, що конкретно ця ідеологія (ширше – 
цій світогляд) здатна привнести в соціально-філософську думку, в соціальну реальність.  

Проблема ця вирішується в рамках тези про створення нової світ-системи, що нібито синтезує 
внтурішньо неприміримі матеріальне і духовне в єдиній парадигмі. Так, І.Валлерстайн, прогнозуючи 
виникнення нової економічної світ-системи, звертав увагу на те, що невід’ємною умовою досягнення 
цього стане висування "ідеології (тобто політичної програми), заснованої на первостепенній ролі груп 
як соціальних агентів", вважаючи, що можливі "тільки дві ідеології групової дії": перша характеризуєть-
ся через ідею "виживання найбільш пристосованих" груп, друга пов’язана з принципом "невиключнос-
ті" [14, 20]. При цьому досить очевидною стає економічне підгрунтя, що міститься в ідеї визнання 
рівних прав всіх людських груп, які мають власну частку світового доходу в світ-системі. Проблемним з 
точки зору геополітичних реалій глобалізації (рівно як і теоретико-методологічного та ідеологічного 
рівня її осмислення) стає питання пріоритету в розподілі цього сукупного доходу світ-системи на осно-
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ві принципу паритетної рівності або переважної більшості (недарма стільки списів зламано навколо 
питання субсидіарності на всіх рівнях теоретичного мислення, у тому числі й теологічного).  

На практиці мова йде про пріоритет США. На думку І Валерстайна, у даному випадку перед 
США виникають два альтернативних шляхи: неофашизм, якій з точки зору соціальної філософії харак-
теризується наявністю соціальних конфліктів як насильницьких засобів утримання бідніших класів на 
соціальному дні, та національна солідарність, що, певною мірою утопічно, наділяється характеристи-
ками єдності зусиль, які ведуть до рівності. "До тих пір, доки США не усвідомлять, що немає іншого 
спасіння, ніж спасіння всього людства, – зазначає І.Валлерстайн, – а ні вони, а ні інший світ не вибе-
руться із структурної кризи світ-системи" [13, 35].  

Світ, описаний у світ-системних категоріях І.Валлерстайна, з точки зору соціальної філософії 
мало чим відрізняється від світу, свого часу описаного О.Вітгенштейном: створення нової мови, гра в 
нову мову залишається теоретичним здобутком постмодернізму, філософія якого не орієнтується на 
осягнення істини, у тому числі істинності соціальної дійсності. І постмодернізм, і аналітичну філосо-
фію, філософію логічного аналізу мало цікавлять реальні перспективи майбутнього людства – не 
строгість та нечіткість є основними здобутками розпорошеного мислення постмодерністської філосо-
фії у тому числі й в аналіз процесі глобалізації, адже саме цього потребує ідеологія одномірного світу. 

Дійсно, як соціальна категорія "національна солідарність" з необхідністю передбачає наявність 
нації, у тому числі титульної, яка в американському суспільстві існує декларативно. Це зумовлює фак-
тичну неможливість розвитку з окремих випадків та проявів націоналізму, націонал-шовінізму (на від-
міну від расизму) і націонал-соціалізму в США ідейного руху, якій мав би глобальний характер 
державної або національної ідеології. Глобалізм має наднаціональний характер (що сприяє викорис-
танню парадигми глобалізму в християнській теології, адже більшість соціальних концецій християнсь-
ких церков базується на безумовності наднаціонального характеру християнства), оскільки нехтує 
нацією, яка заважає й не відповідає наявному в сучасності ерзацу майбутнього світового порядку – 
панування США як наддержави над іншими державами. Звідси й прагнення до універсалізму, без яко-
го глобалізація, в намальованій їй сьогодні політичній та соціально-економічній перспективі, не мож-
лива. Фактично необхідно вести розмову про тотожність у багатьох теоріях та концепціях понять 
глобалізму та універсалізму. 

Терміном універсалізм користувався К.Шмітт (власне універсалізм Б.Вільсона, якій К.Шмітт ро-
зумів як форму ідеологічної містифікації американського імперіалізму), розглядаючи глобалізацію в якості 
сутності американського імеріалізму та ескпансіоналізму, особливо в аспекті виявлення цієї сутності в 
економічному плані в політиці "відкритих дверей", в політичному і геополітичному плані – в розширенні 
сфери американської доктрини Монро, а в теологічному плані – в оновленній доктрині "Напередвизна-
ченої долі", що активно розвивається в рамках протестантської теології. Як вказує, Н. фон Крейтор, у 
даному випадку універсалізм К.Шмітта означав ідеологічну ідентифікацію США власних національних 
інтересів з інтересами всього людства [6]. Тобто фактично мова дійсно йде про певну єдність універса-
лізму та глобалізму, але основою подібної єдності є лише виключно ідеологія, ідеологія імперіалізму, 
якій прагне глобальності, без якої він існувати не спроможний. Ця ідеологія продиктована не тільки полі-
тичними інтересами і амбіціями конкретної держави – вона формується під безпосереднім впливом 
більш загальної теоретичної концепції, що зі сфери теологічної переходить до сфери суспільної, а саме 
протестантської концепції напередвизначеності. Ця концепція вже досить давно, особливо стараннями 
ідеологів франкфуртської школи соціальної філософії, стала механізмом обґрунтування соціально-
політичних теорій в рамках апологетики імперіалізму та відповідної суспільної ідеології. 

"Неглобальний" імперіалізм рано чи пізно (як, втім, і будь-яка форма капіталізму) досягає кризи. 
Тим більш проблемним виявляється ідея глобального світу, оскільки криза окремої над-держави, що 
претендує на роль Мойсея процесу глобалізації, незворотньо захоплює кризою всі інші держави, що 
намагаються співіснувати в єдиному глобальному середовищі. І проявляється подібна криза перш за 
все у процесах руйнування традиційного суспільства, його культури, релігії, ідеології, які нібито проті-
кають латентно на фоні загальної соціально-економічної або політичної кризи.  

Загалом протягом тривалого історичного періоду теорії та ідеології глобалізму розвивалися в 
рамках економікоцентристського підходу, якій був основою аналізу та інтерпретації самої історії людс-
тва та світу. Соціально-філософській акцент на економічну сферу, що отримав значний поштовх з по-
яви праць К.Маркса, виправдовується тим соціально-економічних контекстом, якій утворився в Європі 
та Америці наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Відповідно глобалізація в економічній сфері, особливо в 
рамках політики колоніалізму, а згодом й імперіалізму, з урахуванням економічних криз першої поло-
вини ХХ ст. розглядалася як очевидне явище.  

З точки зору політичної економії йшлося про укрупнення капіталу вже на міжнародному рівні. 
На рівні соціально-філософського та політологічного аналізу з’являлися численні концепції модерніза-
ції та розвитку, теорії залежності та світосистемності, які прагнули до універсалізму, в якому суспіль-
ний розвиток розглядався в категоріях всезагальності, тобто являв собою всезагальний процес, якій 
має притаманні всім країнам закономірності та етапи розвитку (універсалізм, що бере початок з марк-
совських економічних законів та їх експлікації на соціально-політичну сферу на основі діалектичного 
методу). Ототожнення, яке позбавляло національної самобутності та залишало поза увагою історичні 
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умови розвитку кожного народу, кожної країни, дійсно давало змогу вести розмову про універсаль-
ність, оскільки навіть визнання особливостей еволюції різних країн в рамках подібних теорій та конце-
пцій залишалося фактично декларативним, визнавалося несуттєвим. У крайньому випадку ці 
відмінності пояснювалися різним рівнем розвитку конкретних народів або країн, різними стадіями, яких 
ці країни або народи досягли на єдиному шляху загально-історичного розвитку. 

Варто зазначити, що теоріям універсалізму, навіть при вимушеному зверненні до К.Маркса (мі-
німум в аспекті критики марксизму), не вдалося відійти від технологізму, від технологічного детермінізму, 
якій К.Маркс заперечував, і якій став методологічною основою цих теорій. Технологічний детермінізм 
фактично перетворився на соціальну утопію, в якій прогрес технологій та економіки наділявся потенціа-
лом зняття соціально-культурних та політичних відмінностей різних країн, але, враховуючи їх наявність, 
здатен створити та диктувати кожному суспільству власні вимоги. Подібний технологічний детермінізм 
не зникає навіть у сучасних теоріях та концепціях глобалізації, особливої сили набуваючи в рамках ідео-
логії глобалізму. 

На практиці відмінності є несуттєвими, їх пропонується не помічати, не приділяти їм увагу як 
рудиментарним проявам історичного розвитку людської цивілізації. Незначне місце їм відводиться 
лише в рамках теоретизації, інтелектуальної діяльності та процесів модернізації, у тому числі й хрис-
тиянського модернізму. Так, Г.Мюрдаль прямо вказує, що "усвідомлення історії та пошук національної 
тотожності самі по собі не загрожують і навіть не суперечать приверженности ідеалам модернізації, 
особливо на високому інтелектуальному рівні" [8, 132]. Але при цьому загроза технологізму як засобу 
уніфікації світу залишається, як залишається невирішеною й проблема соціального змісту науково-
технічних революцій, їх реального соціального потенціалу та наслідків, особливо з точки зору основ-
ного соціологічного закону марксизму. 

Обмеженість технологізму, його негативний характер привертає увагу дослідників. Так, Б.Шнейдер 
робить акцент на екологічній небезпеці та майже повній відсутності економічної ефективності застосування 
технологій розвинених держав в країнах, що розвиваються. На думку Б.Шнейдера, дійсно альтернативні та 
дієві моделі розвитку відсталих країн можуть народитися в гущі їх народного життя, оскільки відповідати-
муть місцевим традиціям, навколишньому середовищу та культурі [12, 1-7]. Фактично мова йде про те, що 
випереджаючі технології несуть із собою не тільки блага прогресу і цивілізації, але й призводять до 
руйнування незалежності країни, спотворюючи навколишнє середовище, природне середовище існу-
вання людини, ставляючи і саму людину, і державу в залежність від цих розвинених країн, які почина-
ють пропонувати вже не технології, а засоби виживання в умовах застосування цих технологій.  

Критика технологічного детермінізму послугувала для розвитку та формування концепції "мо-
дернізації в обхід модерніті", змістом якої є розуміння процесу модернізації при збереженні національної 
культури за відсутності жорсткого нав’язування суспільству новітніх, як правило, західних, цінностей. 
А.Турен у цьому зв’язку відзначав, що реальний хід модернізації заперечив ліберально-раціоналістичний 
універсалізм, який постулював, що модернізація просувається самим Розумом, наукою, технологією, 
шляхом розвитку системи освіти. Але на зміну йому приходить дещо зовсім інше – не партикуляризм як 
"особливий шлях для кожної країни ", а синтез партикуляризму і універсалізму. Порушення рівноваги між 
сучасністю та традиційністю призводить до розвитку гострих соціальних конфліктів, невдач у реформу-
ванні соціальною устрою, що породжує необхідність вирішення багатьма країнами стратегічно важливої 
проблеми щодо пошуку синтезу партикуляризму та універсалізму. А.Турен уводить терміни "контрмодерні-
зація" як альтернативний варіант модернізації за незахідним зразком й "антимодернізація" як відкрита 
протидія модернізації, підґрунтям якої є необхідність рефлексії не з приводу соціально-економічного 
розвитку країни, а з приводу відродження її культурної специфічності. Останнє є одним з найважливіших 
пріоритетів розвитку концепцій європєїзму, концепцій пріоритету – духовного, ідеологічного, матеріаль-
ного – Заходу; оновленного Заходу, що протиставляється традиційному та фундаменталістському Схо-
ду. Хоча стверджувати, що протистояння глобалізму та антиглобалізму в межах суспільно-політичних 
процесів базується на протистоянні (і теоретичному, і ідеологічному) двох основних парадигм – глобалізму 
і модернізму та антимодернізму, не представляється можливим. 

Антимодернізм у своїй основі виразив невдалі спроби ствердження лінійної прогресивної модер-
нізації для країн, що не відносяться до "золотого мільярду". Як зазначає А.Уткін, вперше за багато віків 
ідеологами, інтерпретаторами глобального матеріального розвитку був зроблений висновок про недо-
статність західних приписів для більшості країн світу. Нові критики модернізації, як сліпого слідування 
західним схемам, визначили ідеологію як "культурну систему", як сукупність модернізацій них ідей, реле-
вантних тільки певній культурі та визначеному досвіду групи країн. Були зроблені висновки, що неможна 
все модернізацій ні ідеї світу черпати тільки з західного джерела… Вперше категорії культури та соціа-
льної структури розглядалися не як деякий додаток до індустріалізації та демократії західного толку, а як 
базові особливості розвитку окремих регіонів, оригінальних цивілізацій [10, 44]. Але все ж таки соціально-
філософська рефлексія антимодернізму майже повністю відрізняється від антимодернізму теологічного: 
навіть якщо теологія піддає критиці глобалізм з притаманними йому системою суспільних відносин, со-
цільно-економічними, політичними та ідеологічними проблемами, вона залишається або на позиціях 
традиціоналізму, або модернізму, що запреречує традицію. Відтак, суспільна проблематика стає зовнішнім 
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відображенням внутрішніх проблем церковного вчення, проблем сутності та перспектив існування хрис-
тиянства в сучасному світі – вона торкається питань суто теологічних. 

Загалом слід підкреслити, що модернізаційна парадигма Заходу формувала соціальні та культурні 
цінності на основі пріоритету раціоналізму, індивідуалізму, секуляризації релігійних традицій. Модернізм 
стверджувався як загальний зразок побудови соціуму, що претендує на своє глобальне розповсюдження 
та ствердження, що дає можливість наближувати на теоретичному рівні парадигму глобалізму та модерніз-
му. Запорукою подібній теоретичній рефлексії не тільки в рамках суспільно-політичних наук, але й навіть 
в межах ортодоксальної християнської теології, стає постмодернізм, що не передбачає обовязкової ве-
ріфікації, адже будь-яке ствердження в рамках постмодернізму не є кінечним – безкінечний теоретичний 
релятивізм дозволяє уникнути глухих кутів будь-якої логіки мислення. 

Так поступово формується і розвивається філософія глобалізму та відповідна парадигма гло-
балізму, теоретико-методологічним підґрунтям яких стають модернізм та постмодернізм, поступовий 
розвиток теоретичного мислення від модернізму до постмодернізму в соціально-політичній та еконо-
мічній сфері, а у сфері науковій, культурній, релігійній – до пост-постмодернізму. 
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ФЕНОМЕН СМЕРТІ ЯК ОБ'ЄКТ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 
У статті розглядається проблема феномена смерті в історико-філософському зрізі. Філо-

софський аспект проблеми смерті ускладнюється системою світоглядних підходів. У традиційно-
му суспільстві проблема смерті розглядалася у міфах, у межах соціалізації. Нині вирішення цієї 
проблеми здебільшого пов'язане з комерціалізацією. 

Ключові слова: феномен смерті, міфологія смерті, філософська рефлексія, танатологічна 
проблема, онтологія життя і смерті, інстинкт смерті. 

 
In the article the problem of the phenomenon of death in historical and philosophical cut. Philo-

sofskyy aspect of death is complicated system of different approaches. In traditional society th death was 
considered a problem in myths within socialization. Now solve this problem mostly associated with commer-
cialization. 

Keywords: the phenomenon of death, death mythology, philosophical reflection, tanatolohichna prob-
lem ontology of life and death, the death instinct. 
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Феномен смерті – традиційний предмет дослідження філософської антропології, який відно-
ситься до сутнісних понять людської кінечності. Багато в чому він визначає налаштування антрополо-
гічної значимості в умовах як класичної, так і некласичної філософської науки.  

Основна проблема, пов'язана з концептуалізацією феномена смерті, полягає у його особливо-
му розміщенні, який можна охарактеризувати як екзистенційно-значущий для будь-якого людського 
існування. Цей факт вимагає залучення й інтеграції різних дискурсів і дисциплінарних підходів, за-
вданнями яких постає подолання відчуження феномена смерті і сприйняття його як предмета філо-
софської концептуалізації. 

Історія філософії перетворює феномен смерті в найбільший культурно-практичний і теоретико-
методологічний аспект, який потребує впорядкування і концептуалізації, що посилює актуальність і 
своєчасність дослідження. Потреба у вивченні даної проблеми продиктована тим, що вона не відно-
ситься до феномена буденного буття, але переживається у пограничних ситуаціях, представляючи 
екстримальний досвід, а тому є одиничною, неповторною і унікальною. Унікальність цього феномена 
ускладнює всі спроби піддати його концептуалізації і одночасно вимагає активізації проблеми смерті в 
історії філософії [3, 29]. 

Феномен смерті не можливий без акта філософської рефлексії. У свою чергу, рефлексія по-
стає крайньою межею відкриття смерті. Проблема рефлексії щодо феномена смерті та логіки її 
трансформації висвітлена в працях західних дослідників Ф. Арієса, Р. Генона, М. Еліаде, Дж. Кембел-
ла, Х. Ортеги-і-Гассета, Ле Февра, а також у працях українських та російських дослідників Т. Аболіної, 
О. Алєксандрової, Г. Аляєва, П. Гайденко, А. Гагаріна, А. Гуревича, О. Дугіна, О. Лосєва, В. Кебуладзе, 
О. Кундеревич, В. Ларіонової, В. Сіверса, О. Шинкаренко та ін. 

Концептуалізація феномена смерті в історико-філософському бутті проходить у статті через 
наростання комунікативного контексту, що дозволяє зафіксувати раніше не враховані аспекти його 
теоретичного і емпіричного втілення. 

Постійна увага до даного феномена в історії різних цивілізацій свідчить про фундаментальне 
його значення для людства, що вимагає повернення до його осмислення в різні епохи. Роль історико-
філософського підходу у вивченні феномена смерті важко переоцінити. 

Найбільш ранні уявлення людини про смерть відносяться до періоду архаїки – до так названо-
го "темного століття" гомерівської епохи. В цей чаc формуються архетипи колективного несвідомого 
щодо смерті, які виражаються у міфах у персоніфікованих образах Танатоса, Аїда, Персефони та ін. 

У всіх міфологічних текстах, що стосуються креативного світоглядного процесу, особливе місце 
посідає опис тих чи інших "фатальних" подій, які розкривають закономірну причину появи смерті в світі.  

На стику міфології й історії зароджуються вчення, складова ідеологія окультних союзів. Орфіки 
і піфагорійці створили сакральну ідеологію, в основі якої лежали архетипічні символи смерті і безсме-
ртя. Мета орфічних містерій – забезпечити "пом'якшене посмертне покарання" [3, 49]. 

Бажали стати безсмертними, перевтілюючись в різні тіла Піфагор і Емпедокл. Послідовники 
орфічного вчення були знайомі з давньоєгипетською містикою. По суті, Піфагор і Емпедокл спробува-
ли реалізувати божественний ідеал безсмертя у дійсність смертної від природи людини, тим самим 
розширивши горизонти людської культури. 

Ці історичні події характеризують певний аспект мислення людини того часу. Людина прагнула 
отримати таємничу владу над своїм життям і смертю, мріяла про можливість жити вічно, навіть у но-
вому тілі. 

Так, смерть Сократа шокує сучасників пафосом свого етичного сенсу. Міркуючи про архетипний 
образ смерті Сократа, суїцидолог Ірина Паперна пише: "Смерть Сократа, відома з діалогу Платона "Фе-
дон", є однією з найпродуктивніших серед таких парадигм. Свідомий акт, спрямований на звільнення 
душі від тіла, смерть Сократа послужила для подальших поколінь зразком смерті-безсмертя". Саме у 
"Федоні" з смертю філософа-поета народилася ідея безсмертя душі, що наклала відбиток на подальшу 
історію західної цивілізації. 

Після смерті Сократа не лише етика, а й філософія вимушено стикаються з проблемою вияв-
лення сенсу і значення смерті. Як і багато інших філософських тем, які залишилися невирішеними Со-
кратом, проблема смерті і безсмертя душі отримує своє тлумачення у вченні Платона. 

Концепція часу у Платона, мабуть, є ключем до філософського розуміння ідеї безсмертя душі. 
Круговорот речей і подій обумовлюють вічність і порядок Всесвіту (невипадково символом порядку у 
греків була сфера). Тому душа людини, будучи втіленням гармонії Космосу, повинна наслідувати 
встановлений деміургом порядок зміни речей [6, 51]. 

Такий філософський пафос смерті, невідомий до цього античній традиції танатологічного дис-
курсу, по-новому розставив акценти пізнання людиною сенсу свого буття. Проблема життя і смерті, 
нарешті, перейшла з системи чистої міфології в простір філософії, хоча вирішення її поки що зберігає 
міфологічний характер, постає лише як фон, декорація для власне метафізичних міркувань. 

Логічний сенс ідеї смерті і безсмертя виражений Арістотелем в трактаті "Топіка". Тут він намага-
ється пояснити видові і родові відмінності поняття, апелюючи до безсмертя богів. Арістотель називає 
його видовою відмінністю для деяких живих істот, які володіють безсмертям як іншою "обставиною" або 
"станом" життя. 

Філософія Кучер Л. С. 
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Світоглядна культура еллінізму, що прийшла на зміну класичній античності, продовжила роз-
виток теми смерті і безсмертя у дусі Платона і частково Арістотеля, але підсилила проблему страху 
смерті. Картина світу давніх стає хиткою, непередбачуваною і, найголовніше, невиправданою, адже в 
потік часу існування тепер втручається доля (рок). 

У такому просторі, де немає постійності і передбачення часу, поза сумнівом, посилюються ес-
хатологічні мотиви, виникає страх перед майбутнім. Тому невипадково подальші філософські школи 
Епікура, скептицизму, неоплатонізму, аж до ранньої християнської схоластики головною темою своїх 
роздумів бачать етичні підстави життя людини перед перспективою смерті. Одним з перших, хто на-
магається зняти напругу від страху смерті, стає Епікур. Він пише: "Привчай себе до думки, що смерть 
не має до нас жодного відношення. Адже все хороше і погане полягає у відчуттях, а смерть є позбав-
ленням відчуттів. Тому правильне знання того, що смерть не має до нас жодного відношення, робить 
смертність життя втішним, – не тому, аби додавати до неї безмежну кількість часу, а тому, що віднімає 
жадання безсмертя" [4, 103]. 

Завершує дискурс еллінізму про смерть і безсмертя стоїчна позиція Сенеки. Він відзначає, що 
у філософії немає складнішого питання, як про єство, походження і тривалість душі. Його позиція в 
цьому питанні суперечлива. З одного боку, він вивчає тілесність душі, але з іншого протиставляє її ті-
лу, кажучи, що "тіло для духу – тягар і кара". 

Середньовічна культура одна з небагатьох, яка возвела смерть в культ і наповнила її тим фідеїс-
тичним сенсом, який до цих пір панує в науці. Про це свідчать численні сучасні дослідження культурологів, 
істориків, філософів: Ф. Арієса, Ж. Дюбі, Ж. Ле Гофа, Й. Хейзінги, М.М. Бахтіна, А.Я. Гуревича, В.Л. Рабі-
новича та ін. Такі поняття, як artes moriendi, memento mori, macabre, стають символами культури і задають 
базові ознаки суспільної свідомості. 

Гостра чутливість в добу середньовіччя легко переростала в патологічні прояви страху смерті. 
"Середньовічна цивілізація формувалася в атмосфері фізичного страху людини перед постійною за-
грозою, яка виходила з навколишнього світу. Страх був одним з ключових елементів самосвідомості 
людини, а вся християнська ідеологія зосереджувалася на його "аксіолоії" перед силою і могутністю 
Бога, перед Його покаранням, перед Його волею, перед Його Судом, який також називався Страшним. 
Священне Писання як найголовніше джерело середньовічного дискурсу, розглядає смерть як важливу 
есхатологічну ідею. Основним символом віри християн є образ розіп'ятого Бога – реліквія, сенс якої 
знаходиться в смерті [3, 17]. А.Я. Гуревич зазначав: "Зі смерті і воскресіння Христа розпочинається 
новий етап історії потойбічного світу" [1, 215-216].  

Онтологічно смерть тепер почала розумітися як черговий життєвий етап. В Одкровенні святого 
Іоана Богослова згадується про два види смерті: "Блаженний святий, що має участь у воскресінні 
першому: над ним смерть друга не матиме влади…" [8, Откр. 20, 6]. Климент Александрійський, розви-
ваючи цю думку, підкреслював, що перший вид смерті стосується відділення душі від тіла, і цю смерть 
він вважав милостивою; другий відхиляє душу від норми, і цю смерть він вважав шкідливою [5, 179].  

Таке трактування летальності робило значний вплив на аксіологічну інтерпретацію життя. 
Людське життя, точніше, духовні якості – це ті підстави, які, власне, і визначили подальше посмертне 
існування. 

Представники схоластичної філософії П’єр Абеляр і Тома Аквінський в своїх теологічних трак-
татах феномену смерті приділяли хоча і менше уваги, але повністю ігнорувати її не могли [3, 22]. 
П. Абеляр в теологічному трактаті "Етика, або Пізнай самого себе" акцентує увагу на взаємозв'язку гріха 
і смерті. Тома Аквінський звертається до феномена смерті в онтологічному та метафізичному аспектах, 
який повність відповідають канонам патристики. Важливий вклад філософа в розробку даної проблеми 
складає розмежування понять смерті і небуття. Смерть не є злом, зло ж є повним небуттям [5, 184]. 

Філософська думка XVI–XVIII століття в особі Монтеня, Декарта, розглядала смерть як феномен 
низького онтологічного статусу. Роль смерті в становленні морально-етичних домінант через запере-
чення ідеї посмертного існування практично ігнорувалася. На думку Мішеля Монтеня, феномен тана-
тосу, незважаючи на його сумніви стосовно можливості посмертного існування – онтологічно 
важливий початок, який впливає як на розвиток життєвого процесу взагалі, так і на становлення інти-
мно-психологічних особливостей окремого індивіда. Рене Декарт, з ім'ям якого пов'язують виникнення 
сучасної наукової раціональності, визначає смерть як елемент фізіологічного порядку, якому підкоря-
ється лише тіло [3, 34].  

Французькі філософи доби Просвітництва (Ж. Ламетрі, Д. Дідро, П. Гольбах) розглядали 
смерть як абсолютне закінчення існування людини, тим самим заперечуючи феномен безсмертя.  

Отже, як бачимо трактування смерті філософами радикально еволюціонує від онтологічного і 
метафізичного спрямування Монтеня і Паскаля, де смерть викликає тривогу і одночасно надію, до ба-
нальної природної необхідності. Статус людського життя внаслідок девальвації онтологічної значущо-
сті смерті був в значній мірі знижений, життя перетворилося на миттєвість, фарс.  

Представники німецької класичної філософії надавали проблемі смертності особливого зна-
чення. Так, І. Кант у своїй творчості неодноразово звертався до феномена "кінця". Його відношення до 
цього явища амбівалентне: смерть перекреслює всі наміри та надії, а тому є великим злом, але саме 
пошук значення смерті підводить людину до питання про значення життя [6, 160]. Г. Гегель розглядав 
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смерть в єдності з життям, аналізуючи діалектику духовного і тілесного, одиничного і родового. Онто-
логічно роль смерті важлива і корисна: "Саме смерть породжує Людину в лоні Природи, саме смерть 
спрямовує прагнути до її кінцевого призначення, тобто до стану абсолютної мудрості, аби стати муд-
рецем, що усвідомлює себе і свою кінцівку" [2, 161]. Людвіг Фейєрбах у своїх працях "Думки про 
смерть і безсмертя" та "Питання про безсмертя з точки зору антропології" заперечував можливість 
особистого безсмертя, але аксіологічно природня смерть для нього злом не була. Вона поставала 
елементом самої природи людини. Онтологічна значимість смерті вичерпувалася роллю феномена, 
який примушував людину "мудро використовувати життєвий капітал" і засоби зміни поколінь.  

Розвиток філософської думки впродовж століть здійснює грандіозний прорив у справі соціалі-
зації, конституалізації, клірікалізації смерті – аж до її нинішньої комерціалізації. У системах К'єркегора, 
Шопенгауера і Ніцше онтологічно смерть виступає домінуючим началом. Метафізична сторона про-
блеми при цьому практично не зазнала змін. Майже всі філософи в тій чи іншій мірі розділяли думку 
просвітителів про відсутність індивідуального безсмертя. Так, С. К'єркегор відмічав онтологічну основу 
людського буття. Саме усвідомлення непохитності смерті є екзистенціалом духовних пошуків людини. 
В уявленнях як Артура Шопенгауера, так і Фрідріха Ніцше, смерть була онтологічно домінуючим нача-
лом, а життя виступало космологічною помилкою. У системі цінностей смерть однозначно сприймалася 
як благо, проте, якщо враховувати, що метафізичний аспект їхніх вчень базувався на ідеї заперечення 
індивідуального безсмертя, то саме трактування поняття "блага" у поданих мислителів значно відрізня-
ється від загальноприйнятого розуміння. Смерть є моментом звільнення – "від однобічності індивідуаль-
ної форми, яка не становить таємничого ядра істоти і виявляється в різних її спотвореннях…" [6, 178]. 
Дійсна первозданна свобода, на думку А. Шопенгауера, настає у момент смерті.  

В історико-філософському розумінні ХХ століття проблема смерті набула особливого значення. 
Це пояснюється як феноменом атеїзації західноєвропейського суспільства, технічною революцією, 
створенням ядерної зброї, новою екологічною ситуацією, значними соціальними змінами у сфері суспі-
льної свідомості, так і пов'язаними з ними особливостями теоретико-філософського дискурсу: відступом 
на задній план екзистенційно-феноменологічних і психоаналітичних програм під натиском аналітичних, 
неоструктуралістичних, постпозитивіських; розширенням конкретно-наукової бази для світоглядних уза-
гальнень; підвищенням праць медико-деонтологічного характеру та оформленням смерті як соціологіч-
ної субдисципліни. 

Найактивніше проблему смерті вивчали в таких філософських течіях, як фрейдизм, неофрей-
дизм, екзистенціалізм і постмодерн. Психолого-психіатричні дослідження залишалися під впливом 
психоаналітичної міфологеми. З.Фрейд, наслідуючи ідеї Шопенгауера, трактував смерть як феномен, 
що надає "сенс життю", який ідентичний сексуальному захопленню. Він по-перше, виділяв з "інстинк-
тами життя" "інстинкт(и) смерті", тобто намагання організму повернутися в початковий неорганічний 
стан; по-друге, констатував, що підсвідомо кожен індивід впевнений у власному безсмерті. Дещо ін-
ший підхід пропонує К. Юнг. На відміну від Фрейда, називаючи смерть "метою" життя і посилаючись на 
консенсус релігій, Юнг має на увазі не фізичний закон, а морально-психологічну значимість "вмирання 
з життям". Смерть не є злом, вона лише впливає на нашу психіку і не постає безвихідним явищем: 
"Вона є радісною подією, немов весілля. В такому разі душа ніби віднайде свою втрачену половину, 
вона досягає повноти". К. Юнг осмислює проблему танатоса крізь призму теорії архетипів. В архетипах 
містяться накопичені протягом багатьох поколінь уявлення про смерть, але вони не чіткі, спресовані і 
знаходяться в підсвідомості та підгрунтях душі. Логічно життя після смерті представити неможливо, 
але Юнг стверджує, що "повинен зважати на той факт, що душа у всі часи підтверджує існування ду-
хів" [3, 48]. 

Цікавими танатологічними дослідженнями ХХ століття виступали екзистенційно-феноменологічна, 
аналітична і структуралістичні парадигми. Дослідження феномена смерті, який ґрунтувався на віталіс-
тичних вченнях, філософській антропології, екзистенціоналізмі і феноменології, але поряд з ідеями 
О. Шпенглера, Г. Зіммеля, М. Шелера, Г. Марселя, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, П. Лансберга, М. де Уна-
муно, включаючи також німецьку діалектичну традицію, елементи теологічних, психоаналітичних тео-
рій користуються авторитетом і на європейському континенті. Екзистенціалісти досліджували проблему 
смерті як онтологічно структуруюче начало, визнаючи танатос в якості феномена з дуже високим онто-
логічним статусом "Храма буття". Концептуальною основою цих уявлень постала творчо переосмислена 
ідея Шопенгауера про перевагу смерті над життям. 

Німецький філософ Мартін Хайдеггер розглядав людське буття як "буття до смерті". Смерть є 
феномен життя, бо "тут буття не має кінечності". Буття-до-смерті – це форма справжнього буття, яка 
дозволяє людині вирватися за межі повсякденного буття. Основу несправжнього буття складає домі-
нування одного з модусів центральної хайдегеровської категорії Dasein (буття – свідомості), а саме – 
моментів сьогодення "коли світ речей стоїть над людиною та її кінцем" [4, 186]. У Хайдеггера метафі-
зично смерть не сприймається як закінчення людського існування. За К.Ясперсом, смерть в силу своєї 
метафізичності залишається не замкнутою і ця незамкненість є знаком волі людини. У Сартра смерть 
виступає як негативне явище, як щось безглузде і абсурдне, володіє малими можливостями впливу на 
формування специфіки людського буття: "Смерть ніколи не додає сенсу життю; навпаки, вона позбав-
ляє її всякого значення …". 
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Переломним етапом у філософії постала творчість франкфуртців, які зосереджували увагу на 
перетворенні природного факту смерті в "соціальний інститут", перенісши центр рівноваги з онтологіч-
ного аспекту проблеми на соціологічний. Пізніше цей аспект розглядався Х. Ферратер-Мора, Е. Леві-
насом, Дж. МакКеррі, Р. Мартеном, Ф. Ульрихом, Л. Тома, Г. Шерером, З. Бауманом. 

Структуралістичні (точніше, неоструктуралістичні) теорії, які виникли в Франції, найшли під-
тримку в багатьох країнах. Видатними представниками даного напряму вважаються Ж.Батайя, який 
радикалізував філософський дискурс життя і смерті, де танатос виступає асоціальним феноменом і не 
дозволяє світові повністю соціалізувати конкретного індивіда. Ж. Лакан, переосмисливши теорію 
Фрейда і пов'язавши потяг до смерті з постійним об'єктом бажання, М.Фуко, показав, що "проникнення 
смерті в сферу знань" веде до біополітичного конструктування індивіда, Ж. Дерріда, репрезентував 
свою антиметафізичну програму на танатософські тексти і піддав критиці онтологічну концепцію, 
Ж. Бодрійар дослідив історію "витіснення смерті" із соціального простору.  

Аналітичний підхід, який розглядався в працях класиків англійської філософії (Дж. Флетчера, 
Г. Мерфі, Є.Флу, Р. Бранта, Б. Уільямс, Ф. Фут, Ф. Фелдмена, Р.Перрет, А.Рорті) зосереджує увагу на 
актуальності аналізу феномена смерті в морально-етичному, медико-юридичному, логіко-методологічному 
аспектах. Першочергово досліджується "медикалізована", "збочена", "заборонена" смерть, що відображає 
істотні зміни в стратегії суспільства, несвідомо вживані у відношенні до природи та людини.  

При аналізі теми смерті в рамках російської філософії можна чітко виділити два основних на-
прями – матеріалістичний (традиційний) і релігійний. Мислителі, що належали до першого напряму 
(В.Ф.Купрієвич, Л.В.Комаров, П.Ребіндер), сприймали танатос як негативне явище. Феномен смерті як 
"природна необхідність" не поставала структурним началом. Метафізично смерть трактувалася як од-
нозначний кінець буття людини. Можливість посмертного існування в будь-якій формі заперечувалася: 
"Смерть осоружна натурі людини" [4, 248]. 

Відношення до смерті у рамках релігійної філософії розумілося амбівалентно: смерть он-
тологічно поставала злом, абсурдом буття, але з іншого боку – фактично тільки існування танатосу 
робило життя життям. 

У 80-х роках ХХ ст. відбувається розширення в дослідженнях даної проблеми, до уваги філософів 
потрапляють біоетичні колізії, суїцид, страх небуття, кара. Ті чи інші аспекти смерті постають в працях 
С.Ф.Анісімова, В.П.Войтенка, О.І.Джіоєва, Д.В.Бірюкова, І.Т.Фролова, П.П.Гайденка, Л.Н.Когана, К.Г.Ісупова, 
І.Л.Андрєєва. Так, І.Т.Фролов зауважував, що для того, щоб зрозуміти смерть, необхідно поєднати перс-
пективу моральної філософії з перспективою природознавства [6, 217]. 

Отже, бачимо, що філософські концепції проблеми смерті і безсмертя розумілися не як інтелек-
туальний рух, а як безпосередній досвід людського буття. Філософи різних епох, визнаючи танатос як 
онтологічну основу, розходяться у поглядах на механізм впливу феномена "кінечності" на формування 
іманентних структур буття людини. Всі погляди на механізмі впливу танатоса в історико-філософському 
аспекті можна звести до декількох основ: по-перше, це вплив на розвиток буття життєвого кругообігу; по-
друге, вплив в якості екзистенційного подразника на формування особливостей внутрішнього світу як 
окремого індивіда, так і культури суспільства. 
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ОСОБИСТІСТЬ У БЕЗМЕЖНОМУ ПРОСТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАОСУ 
 
У статті досліджуються проблеми інформатизації та становлення інформаційного суспі-

льства. Зміна співвідношення інформаційного балансу у суспільстві зумовила зміну свідомості, 
уможливила залежність від швидкоплинних подій, за якими людина не завжди встигає.  

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, самосвідомість, інфорсфера, інфор-
матизація. 

 
This article is an investigation that concern of information and informational society. The change of 

informational balance correlation drawn the change of consciousness, made possible the dependence of 
fast-flowing events that can’t be reached by the person all the time. 

Keywords: Information, informational society, consciousness, infosphere, informatization. 
 
Революція у комунікаціях ХХ ст. призвела до найрізноманітніших наслідків як для суспільства в 

цілому, так і для особистості зокрема. Масові посередники утверджують певні співвідношення між 
особистостями, суспільними та груповими інтересами, потребами. Людина опинилася в вирі інформа-
ції, яку вона не в змозі охопити. На фундаменті, що був закладений у ХХ ст., сучасна людина вибуду-
вала новий світ, нову реальність, яка на сьогоднішній день існує незалежно від свого творця. 
Суспільство, яке ще півсторіччя тому називали масовим, на сьогоднішній день перетворилося в ауди-
торію відокремлених один від одного людей. Маса роз’єднаних – так виглядає наше суспільство сьо-
годні. Особистість сьогодення під впливом масових комунікативних процесів одержала як безмежний 
доступ до усіх скарбів людства, так і загрозу перетворитися на образ, ілюзію самої себе. 

В аналізі сучасного суспільства варто зважати на одну з головних складових – інформаційну, 
яка визначає вектор розвитку багатьох процесів у світі. Інформаційне суспільство, становлення новітніх 
інформаційних технологій та відповідної медіакультури розглядаються в працях зарубіжних дослідників 
(Д.Белла, Е.Тоффлера, М.Кастельса, С.Леша, Д. Рашкоффа, А.Барда, Я.Зондерквіста, Дж. Пітерса, 
Е.Девіса), представників російської школи філософії (В.А.Виноградова, В.Ю.Аргонова, К.С.Гаджиєва, 
Н.Б.Кирилової), вітчизняних дослідників (В.В.Ляха, В.С. Пазенка, Я.В. Любивого та ін.).  

Актуальність теми досліджень визначається низкою чинників, які відображають становлення 
інфорсфери як простору людської взаємодії як у матеріальній, так і у духовній площині.  

Обмін інформацією ускладнився до такої міри, що неформальні дії формалізувалися, а деякі 
індивідуальні вчинки тепер вимагають соціальних інституцій. Згодом людина залучила до комунікації 
машини задля того, щоб вони бачили, чули і говорили для неї. Згодом вони почали говорити замість 
людини. Те, що раніше вирішувалося людьми у короткій розмові, тепер може стати обговоренням сві-
тового масштабу із залученням мільйонів людей, створенням кампаній національного рівня.  

Розширення кордонів інформаційного простору призвело до появи міждисциплінарного інфор-
маційного дискурсу, в якому чи не головну роль відіграє філософська рефлексія даної проблеми. По-
няття "інформація" стрімко інтегрувало в систему фундаментальних категорій науки і філософії 
зокрема. Універсальний характер дії – це лише той спільний знаменник, під яким інформація виконує 
ряд важливих функцій у суспільстві. "Інформаційний фактор спричинив у житті людської цивілізації 
одну з найбільш глибоких змін за усю її історію, зв’язав світ у єдину інформаційну систему, що функці-
онує у режимі реального часу" [8, 96]. В поле її впливу потрапили соціальна, політична, господарська, 
технологічна та економічна сфери, адже інформація, яка подвоюється кожні 2-3 роки, сьогодні є най-
більш ходовим міжнародним товаром, основою "господарського кошику" споживача. 

Але безперечно, головна її функція – моделювання світу, що є потребою кожної живої істоти 
поряд з інстинктами самозбереження та продовження роду. Даний процес відбувається через сукуп-
ність процесів інформатизації, яка, в свою чергу, за визначенням найбільшої електронної енциклопедії 
"Вікіпедія" (інтернет-ресурс сукупного знання, на який правомірно посилатися говорячи про інформаційну 
епоху) є "сукупністю взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, нау-
ково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 
потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, 
мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчис-
лювальної та комунікаційної техніки" [7]. Головним у даному визначенні є розширене тлумачення по-
няття "інформаційні потреби". Як для усього постіндустріального суспільства поняття "потреби" і їх 
задоволення є головними факторами мирного співіснування людей, адже "дух торгівлі, який рано чи 
пізно охоплює кожен народ – ось що несумісне з війною" [11, 287]. Але сучасний світовий ринок – це 
не зона вільної конкуренції, а гегемонія корпоративного капіталу, для якого основним є перетворення 
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виробництва know how та інформаційних технологій в ключовий фактор прогресу. "Швидкість зміни 
середовища, викликана діяльністю людини, непомірно вища швидкості природної біологічної еволюції, 
тому базові біологічні потреби не встигають підлаштовуватися під нові реалії" [2, 25]. 

Занепад матеріального виробництва позначений домінуванням технологій, творчої діяльності, 
нових ресурсів, мотивів та цінностей, пов’язаних з самореалізацією людини в діяльності-спілкуванні, 
зростанням вільного часу як часу для гармонійного розвитку особистості. Символом такого суспільст-
ва стають не стільки блага, що втілюють інформацію, скільки інформація як така. Тобто відбувається 
фетишизація інформації. Інформаційне суспільство звеличує не творців знання, а володарів його екві-
валентів – грошей та інформації. Але головним фактором нового типу економічного міжнародного 
співробітництва можна вважати "владу віртуального фіктивного фінансового капіталу, що "живе" у 
комп’ютерних мережах" [6, 29].  

За таких умов особистість потенційно творча та дієва перетворюється на спеціаліста і клієнта 
в системі створення та задоволення потреб. "Виробництво, обмін та споживання речей поступилося 
соціокультурним лідерством виробництву, обміну та споживанню знаків, текстів, повідомлень, образів" 
[15, 164-165]. 

Поява новітніх комунікативних і операційних систем є результатом орієнтації людини на розу-
мні принципи організації життя, на наукову раціональність, демократичні інститути та ліберальні цінно-
сті. Але саме такий вектор розвитку є руйнівним для особистості, адже спричиняє конфлікт між двома 
сутностями сучасної людини – Я реальним та Я віртуальним. Пружинін Б.І. називає новітні інформа-
ційні технології "потужним техногенним фактором", який модифікує нашу соціальну і культурну дійс-
ність [14, 7]. Людина, витворена культурою кінця ХХ ст., проголошується людиною без властивостей, 
"в якій у концентрованій, закінченій, науковозапакованій формі знайшли своє втілення риси, споконвіку 
притаманні людині" [9, 16].  

Вітчизняний дослідник проблем інформаційного суспільства В.В. Лях зазначає, що нині біль-
шість розвинутих країн прагнуть до встановлення та утвердження суспільства інформації, вживають 
відповідні політичні заходи. Але постає наступне питання – яка кінцева мета такої політики і наскільки 
процес інформатизації суспільних інституцій є контрольованим і керованим? І які ознаки тотальної ін-
форматизації суспільства? Громико Н.В. висунув концепція використання інформаційних технологій в 
якості континентальної зброї. Ця зброя спрямована на руйнування деяких структур свідомості, руйну-
вання світоглядних систем та їх заміщення ціннісними симулякрами, руйнування здатності ставити 
глобальну та стратегічну мету. Сучасна свідомість в концепції Громико Н.В. виглядає як екранна і по-
значена руйнуванням механізмів традиційної самоідентифікації, нівелюванням питань, що вимагають 
роботи теоретичного мислення, зниженням загального рівня інформаційно-комунікативного середовища.  

За останні 30-40 років було висунуто ряд концепцій, які стоять на позиціях переходу світової спіль-
ноти на абсолютно новий рівень, який позначений новими умовами господарювання, індивідуальним під-
ходом до потреб людини, розвитком новітніх технологій, подолання комунікативних, а відповідно і 
інформаційних бар’єрів. Зокрема постіндустріальне суспільство Д.Белла постає як сукупність трьох ключо-
вих аспектів: переходу від індустріального до сервісного суспільства, вирішальне значення кодифікованого 
теоретичного знання для здійснення технологічних інновацій та перетворення нової "інтелектуальної тех-
нології" у ключовий інструмент системного аналізу та теорії прийняття рішень [5, 330]. В концепції Д.Белла 
поняття інформаційного та постіндустріального суспільства майже тотожні. Час відліку нової епохи він за-
значає досить чітко – 1956 рік, період коли кількість "білих комірців" почала переважати над кількістю "синіх 
комірців". Паралельну концепцію висунув і Е.Тоффлер. Його ідея нового постіндустріального суспільства, 
навіть "суперіндустріального" позначена приматом знання, освіти та інформації. Велике розмаїття бен-
тежних і суперечливих ідей сприяє "інтелектуальній безпорадності людей". Е. Тоффлер наголошує, 
що професійна компетентність нині залежить від високого рівня інтелектуальної мобільності індивіда, 
де калейдоскоп образів вимагає швидкої реакції, адже їх прив’язка до реальності настільки стрімка і плин-
на, що досить легко відірватися. Людина третьої хвилі відчуває стрімке прискорення часу. "Щоб створити 
наповнене емоційне життя та здорову психосферу для завтрашньої цивілізації ми повинні взяти до уваги 
три головні потреби будь-якої особистості: потреби в спілкуванні, структурі й значенні" [19, 325] 

Пошук власної ідентичності – ось мета людини в суспільстві масових комунікацій та множині 
інформаційних потоків. Мас-медіа третьої хвилі переживають процес демасифікації, що провокує по-
яву розмаїття зразків життя, з яких особистість може створити власне "конфігуративне чи модульне 
"Я". Розвиток засобів масової комунікації, на думку Е.Тоффлера, має ряд конкурентних переваг, адже, 
по-перше, існує можливість створення електронного котеджу – однаковою мірою і домівки, і місця ро-
боти для цілої родини. Такий тип організації життя має сприяти утвердженню згуртованої робочої сі-
мейної одиниці. Не останню роль в можливості здійснення такого задуму відіграє діалогічний характер 
сучасних медіа. Але сукупність змін, які привносить в життя людини модифікація медіа, докорінно змі-
нює і саму людину. "Революція в засобах масової комунікації неминуче означатиме й революцію в 
душі" [19, 344].  

Серед більш пізніх експертиз проблеми інформаційного суспільства вирізняється концепція 
Мануеля Кастельса, в якій наголошується на виникненні нової універсальної соціальної структури та 
нового способу соціального розвитку – інформаціоналізмі. Його теорія суспільства саме інформаціо-
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нальна, адже "вказує на атрибут специфічної форми соціальної організації, в якій завдяки новим тех-
нологічним умовам, що виникають в даний історичний період, генерування, обробка та передача ін-
формації стали фундаментальними джерелами виробництва та влади" [12, 42]. Праця М. Кастельса 
"Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура" є ґрунтовним аналізом таких соціальних стру-
ктур як економіка, технологія, соціальна та виробнича сфери, піддається аналізу система відносин 
"мережевого суспільства". Кастельс наголошує, що суспільство, організоване навколо відносин виро-
бництва, досвіду та влади, але вихідним пунктом аналізу економічних, суспільних та культурних про-
цесів є розвиток інформаційних технологій. Саме вони визначають вектор розвитку суспільства 
сьогодення та майбутнього. До останніх Кастельс відносить технології в мікроелектроніці, обчислюва-
льній техніці, телекомунікаціях, мовленні і оптико-волоконній промисловості. На відміну від Д.Белла, 
який намагався окреслити нові риси соціальної структури постіндустріального суспільства, М.Кастельс 
спирається на ідею інформаційно-технологічної парадигми, яка дає можливість осмислити сучасну 
технологічну трансформацію в її взаємодії з економікою і соціумом. Але для суспільства, пронизаного 
інформаційними каналами, таким помітним та очевидним є факт пошуку особистістю власної ідентич-
ності. Подібно до Е.Тоффлера М.Кастельс наголошує: "У світі, де відбуваються на стільки неконтро-
льовані та хаотичні зміни, люди схильні групуватися навколо первинних джерел ідентичності: 
релігійних, етнічних, територіальних, національних" [12, 27]. 

М.Кастельс, на відміну від Д.Белла, не надає знанню та інформації центральної ролі у технологі-
чній революції. Головний акцент дослідник робить на впливі, який чинять мережеві системи на сферу 
культурної та індивідуальної свідомості в сучасному світі. М.Кастельс захоплюється ідеєю створення 
електронних співтовариств чи угрупувань. Якщо "електронний котедж" Е.Тоффлера має згрупувати ро-
дину, то Кастельс розмірковує над створенням інтерактивного або віртуального суспільства. В світі вже 
існують "глобальні міста", які є вузловими об’єднаннями світових мережевих ліній. Але у такій глобалізо-
ваній світовій спільноті існує загроза того, що нова епоха змінить сприйняття часу, "просторові потоки" 
починають домінувати над "простором місць". "Ця культура є одночасно і культурою вічного, і культурою 
ефемерного…Ми знаходимося не в культурі циклічності, а у всесвіті недиференційованої темпорально-
сті культурних виражень" [12, 429-430]. Сучасну темпоральність Кастельс називає позачасовим часом, 
що відображає маніпуляції з часом. На відміну від ідеї Е.Тоффлера про прискорення часу, який людина 
відчайдушно намагається наздогнати, М. Кастельс проголошує звільнення від часової залежності люди-
ни за допомогою новітніх інформаційних технологій. Уся впорядкованість значних подій втрачає свій 
хронологічний ритм і їх часова послідовність встановлюється залежно від соціального контексту. Так 
само відбувається і "розмивання способів життя людини", відбувається злам характерної ритмічності 
повсякденності. В житті людини переважає "постійна миттєвість", досяжність усього тут і зараз, можли-
вість збирання інформації з усього світу, досягнення миттєвого успіху, або стрімке падіння.  

Прихід епохи нових технологій, надшвидких інформаційних потоків і тотальної розгубленості 
індивіда породив низку особистісних проблем глобального характеру. Неможливість встигнути жити з 
одночасною темпоральною розгубленістю людини спонукає до пошуку свого місця, традиційних опор 
та цінностей. Розвиток технологій спричинив появу низки непотрібних можливостей, скористатися 
якими не вистачить часу жодній з живих істот. Як не прикро, але уся сума накопичених технологій не 
допомогла нагодувати усіх голодних, подолати епідемії та забезпечити мирне співіснування народів. 
Американський філософ Ерік Девіс, автор роботи "Техногнозис" досліджує передумови виникнення 
західної цивілізації і віднаходить їх в міфі про інформацію. Він наголошує, що соціальні структури в 
усьому світі мутують і попереду нас очікую МакСело. Е.Девіс проголошує: "Хай Живе Їх Високість Нау-
ка-і-Техніка! Цей король нарешті підкорив увесь світ, хоча його плаття у наш час стало куди більше 
прозорим. У колись благородному костюмі Прогресу з’явилися дірки, через які можна побачити куди 
більш приземлені амбіції його хазяїна" [10, 11]. Інформаційне суспільство продовжує виробляти блага, 
але у вигляді потоків інформації, які впорядковуються системою інтелектуальної власності. Л.Д. Рей-
ман дає таке визначення інформаційному суспільству: "інформаційне суспільство – суспільство, де 
більшість робітників зайнята виробництвом, збереженням, переробкою та реалізацією інформації, 
особливо найвищої її форми – знання" [18, 5].  

Становлення інформаційного суспільства викликало до життя нову соціальну реальність – "техно-
логічне облаштування життя", як її називає С.Леш. Формується новий тип культури, який вимагає нового 
підходу до культурних стереотипів, адже змінюється спосіб життя людей, утверджується життя-на-відстані. 
Під тиском зміни світового інформаційного простору змінюється і розуміння культури. Її традиційне усвідо-
млення як єдності матеріального та духовного життя суспільства поступово витісняється інформаційним 
розумінням культури суспільства. Змінюється сам зміст категорії "інформація", яка в епоху інформаційного 
суспільства трактується не як повідомлення, а як багатопланове поняття, яке одночасно позначає знання, 
цінності, сенс та зв'язок між людьми. "Людина інформаційного суспільства не лише використовує інфор-
мацію, як це було в усіх суспільствах, – вона залежить від неї" [15, 212].  

Безпрецедентна рухомість культурних форм позбавляє сучасне суспільства сталих основ, 
опори. Важливим є утвердження медіакультури, яка є "сукупністю інформаційно-комунікативних засобів, 
матеріальних і інтелектуальних цінностей, напрацьованих людством в процесі культурно-історичного 
розвитку, що сприяють формуванню суспільної свідомості і соціалізації особистості" [13, 5]. 
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Життя людини будується навколо подій і явищ "тут і зараз", навколо комунікацій, які відносяться 
лише до сучасного. "В інформаційному суспільстві виробництво поступається центральним місцем інстру-
ментам комунікації, а виробничі відносини – відносинам, що виникли в процесі спілкування" [1, 112]. Нас-
лідками такої зміни балансу є поява ілюзії незалежності людини від обставин, реальність формують 
штучно створені образи та смисли, реальність вже не є стабільною, в її канву вплетені численні ілюзії, що 
сприяє відчуттю втрати людиною її особливого місця у світі. Цінність матеріальних об’єктів – це вже історія, 
людина підкорила і завоювала усе, що можна побачити, перетнула усі існуючі кордони, побачила Всесвіт. 
ХХІ сторіччя – це епоха нових відкриттів в альтернативному просторі, в якому ще є місце для торгів, здобу-
тків та відкриттів. Ім’я цьому простору інфорфсера. Американський дослідник медіапростору і автор книги 
"Медіа вірус" Дуглас Рашкофф наголошує на вірусоподібному поширенні та зараженні людини інформаці-
єю. Інфорсфера – територія спрощеного світобачення, заражена такими вірусами як "віртуальна реаль-
ність", "техношаманізм", "екологічний тероризм" і так званими "розумними наркотиками". Реальна подія 
для інфорсфери – справжня знахідка, адже зазвичай в медіапросторі циркулюють одні і ті ж факти, які по-
ширюються по всім каналам з посиланням один на одного, "це більше ніж дзеркало нашої культури, це і є 
наша культура. Це те місце, куди йде наш час, наші гроші і наші думки" [17, ч.1]. 

В епоху інформації формується новий тип управління суспільством – нетократія. Світом давно 
перестали керувати гроші, капітал, сила, світом панує інформація, а "тому інформаційне суспільство є 
новою історичною парадигмою, що виникає як наслідок нової інформаційної технології" [20, 130]. В 
концепції Яна Зодерквіста та Олександра Барда нетократія – це система нової стратифікації суспільс-
тва, де класи детермінуються за рівнем їх залучення до тих чи інших віртуальних мереж. Членство в 
різних віртуальних мережах відображає рівень інформаційної культури людини, її інтелектуальний по-
тенціал. "Ставати інформаційним – означає синхронізувати свою голову та світ" [4, 6]. В ієрархії ново-
го технократичного суспільства на найвищому щаблі знаходяться люди, що приносять найбільшу 
"інформаційну користь", вони творять нову "додану інформаційну вартість", єдино можливу в інфор-
маційному суспільстві. Соціальні спільноти в такому суспільстві формуються не за національною чи 
професійною ознакою, а на основі вмінь та навичок у роботі з інформаційними ресурсами.  

В процесі матеріального виробництва та обміну між людьми відбувається їх духовне виробни-
цтво та обмін його продуктами. "Знаряддями" духовного виробництва є індивідуальна та суспільна 
свідомість, що взаємодіють між собою як елемент та система через обмін інформацією, що виокрем-
лена з природного та соціального середовища та перетворена свідомістю в норми керування матеріа-
льними обмінами. "Болісно-моторошні сценарії, за якими люди сходяться віч-на-віч зі створіннями, з 
якими вони не в змозі спілкуватися, заполонили собою життя і думки ХХ століття" [16, 238]. 

У віднаходженні людиною себе в системі мінливих зв’язків, зобов’язань та соціальних ролей 
важливе місце посідає її моральна самосвідомість. Адже в індивіді закладене активне ставлення до 
світу, здатність до рефлексії, свобода волевиявлення, а головне – вміння дивитися на себе очима ін-
шого. Як зазначає Р.Г. Апресян: "Самосвідомість особистості розкривається в процесі суспільно зна-
чущої матеріальної і духовної діяльності, а також в процесі спілкування, що виникає на її основі" [3, 
57]. Моральна самосвідомість позначена зіткненням різноманітних внутрішніх позицій індивіда, ролей 
та ціннісних орієнтирів, які врешті-решт символізують протистояння доброго та злого. Через процеси 
самовизначення та самоорганізації, активного ставлення людини до інших та самої себе виявляється 
самосвідомість індивіда. Сучасний етап розвитку цивілізації детермінує пряму залежність пізнання 
зовнішнього світу від самопізнання, що за твердженням Д.І. Дубровського зумовлюэ децентрацію сві-
домості, що витлумачується як "інфляція ряду вищих цінностей, падіння їх керівної, організуючої, 
центруючої ролі в динамічній структурі індивідуальної свідомості" [14, 12]. 

Отже, говорити напевне про зміни, які переживає суспільство у зв’язку з появою нової інфор-
маційної парадигми, потрібно. Але називати цей етап кризою або якісно новим щаблем – питання досі 
відкрите. Однозначно можна стверджувати, що відбувається лавиноподібне прискорення змін, людина 
повсякчас шукає можливості і резерви для реакції або пристосування до нових викликів технократич-
ного суспільства.  
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Аналізується творчий доробок дослідників проблеми християно-мусульманських відносин з 

початку її виокремлення до сьогодення. Здійснена спроба визначення етапів становлення інтересу 
європейців до особливостей арабо-мусульманських цінностей. Розкриваються головні моральні 
проблеми сучасних конфліктних ситуацій, які виникають між двома світовими культурами в Європі.  
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Creative work of researchers is analysed on issue of Christian-muslim relations from the beginning of 

its selection till nowadays. An attempt to define the certain stages of appearing of European interest to spe-
cial features of arabic-muslim values was made. The main ethical problems of modern conflict situations 
open up between these two world cultures in Europe is described.  
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На сьогодні взаємозв’язок арабо-мусульманського та європейського світів постає як гостра 

проблема, яка має давнє коріння. Співжиття двох різних морально-ціннісних систем показало, наскіль-
ки хитким є стан єдності та толерантності між двома світами – Сходом та Заходом.  
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Теоретичним підгрунтям даної статті виступають праці видатних мандрівників-письменників, 
таких як В.Скотт, Б.Дізраеллі, Дж. Керзон, Г.Флобер, Д.Макдональд, К.Беккер, а також дослідників історії 
ісламу А.Мюллера, І.Гольдциєра. Велике значення мають праці радянських дослідників-сходознавців 
І.Крачковського, А.Кримського, В.Бартольда, Е.Бєляєва. Полеміку протистояння Східного та Західного 
культурних регіонів розробляли такі західні вчені, як Д.Вілкінсон, А.Тойнбі, С.Хантінгтон, Р.Герцог, а 
також арабські вчені Ісама Номан, Сайар аль-Джаміль. Слід згадати творчий доробок професорів 
Р.Лолькера, М.Хеллера, Р.Спенсера, Р.Фрілінга. Серед сучасних дослідників євроісламу не можна не 
назвати Жоселін Чезарі, Таріка Рамадана, Йоргена Нільсена та ін. 

Європа й іслам мали тісні відносини упродовж століть. Держава мусульман в Андалусії (756-
1492) на Піренейському півострові, хрестові походи (1095-1291), Османське захоплення Балкан (1389) 
призвели до постійного взаємозв'язку між двома культурними просторами. Халіфат мусульманської 
Андалусії з центром у Кордові мав великий вплив на Європу до свого занепаду аж наприкінці п'ятнад-
цятого століття. Його соціальна структура й високий рівень розвитку вплинули на розвиток європейсь-
кої цивілізації. Англійський історик Дж. Дрейпертак писав, що іслам є частиною нашого минулого й 
сьогодення у всіх галузях людської діяльності. Він допоміг створити сучасну Європу. Сучасне проти-
стояння та конфліктні ситуації між двома світами – арабо-мусульманським та християно-європейським – 
підтверджують актуальність та своєрідну новизну в дослідженні даної проблеми, що грунтується не 
тільки на політичному, релігійному, а й на морально-етичному аспекті. 

3 середини XVIII ст. до 70-х років XX ст. Захід був активною стороною, а мусульманський Схід – 
пасивною. Після 1739 р. жодна армія Сходу не одержала ні однієї великої перемоги над регулярними 
військами Заходу. Захід стає предметом занепокоєння для Сходу, його присутність, пряма чи опосе-
редкована, й постійний виклик традиційному укладу життя починає відчуватися всюди. Схід для суспі-
льної свідомості Заходу стає синонімом екзотики, економічної відсталості та деспотії – свого роду 
зайвою частиною світу. 

Європейські мандрівники XVIII і XIX розкрили багатство арабо-мусульманського світу західній 
культурі, вони писали про життя, побут, сімейний устрій мусульман. Серед мандрівників такі знамени-
тості, як сер Річард Бертон, сер Вальтер Скотт, перший граф Біконсфілд Бенджамін Дізраеллі, лорд 
Джонатан Керзон, Жерар де Нерваль, віконт Франсуа Рене де Шатобріан, Густав Флобер, Альфонс де 
Ламартін та ін. Публікації цих дослідників сприяли популяризації ісламу, заглибленню до непроникно-
го досі світу сарацинів, розкриваючи для багатьох європейців таємниці арабо-мусульманського світу – 
з його кухнею, шлюбно-сімейними відносинами, мораллю, релігією, мистецтвом. 

Новий інтерес до ісламу, безумовно, пов'язаний з політичною, економічною експансією мусу-
льманських країн у XIX столітті. Саме в цей час різко зростає вивчення ісламу, що перевершує у якіс-
ному й кількісному відношенні праці останнього століття: Сільвестр де Сасі (1758-1838), батько 
французького сходознавства, Карл Фандер, німецький місіонер, що працював в Індії та відомий своєю 
полемікою з індійськими мусульманськими вченими, фон Хаммер-Пургштальном (1774-1856), відомий 
своїм дослідженням з османської історії та арабської, перської і турецької поезії, Ф. Д. Моріс (1805-
1872), відомий богослов і автор книги "Релігії світу", в якій він яскраво проаналізував релігії світу та їх 
зв'язок з християнством, Ернест Ренан (1823-1892), який, починаючи з його відомої лекції в Сорбонні 
"Іслам та наука", додав гостроти в полеміку з мусульманськими інтелектуалами того часу (Джамаль 
аль-дін Афгані, Намік Кемаль та ін.). 

Сходознавство та взагалі потяг до арабо-мусульманської культури досягли кульмінації в другій 
половині XIX століття. Раніше до ісламу зверталися письменники-мандрівники, але вони описували 
буденне життя, не звертаючи уваги на глибинний сенс мусульманських цінностей, на культурну само-
бутність та унікальність арабо-мусульманського світу. Саме в цей час починається активне вивчення 
арабо-мусульманської культури в європейських університетах, де працюють такі вчені, як Д.Макдональд 
(1863-1943), К.Беккер (1876-1933), Д.Марголіут (1858-1940), Е.Броун (1862-1926), Р.Нікольсон (1868-
1945). Вони досліджують наукову спадщину мусульманського світу, її вплив на розвиток Європи в ціло-
му. Вчені прагнули, свідомо чи несвідомо, здійснити спеціалізовані дослідження, щоб допомогти побу-
дувати міст між народами і культурами Азії і Європи. 

Успіхи арабської філології створили умови для широкого розвитку в XIX – початку XX ст. публі-
кацій арабських середньовічних джерел, що зберігалися в рукописних фондах Європи, а також у краї-
нах Сходу. 

Історики XIX – поч. XX ст. оцінювали іслам як головний фактор, що визначає розвиток суспільно-
го життя й культури арабо-мусульман. Ці погляди знайшли відображення в першому виданні "Енцикло-
педії ісламу" (Лейден, 1908—38, на англ., франц., нім., тур. мовах). Проблеми суспільно-економічного 
розвитку арабських країн стали розглядатися та досліджуватися лише наприкінці XX століття.  

Серед західних дослідників ісламської культури кінця XIX – початку XX століття варто назвати 
німецького вченого А.Мюллера ("Історія ісламу з заснування до нового часу : в 4 т."). Угорський ісла-
мознавець І.Гольдциєр ("Іслам", "Культ святих в ісламі") піддав науково-критичному аналізу сунну як 
історичне джерело, довів пізніше виникнення багатьох хадисів та відмітив в них запозичення з давніх 
релігій. В працях І.Гольдциєра міститься багато матеріалів з арабських джерел, котрі являють цінність 
і для сучасних досліджень. Американський ісламознавець Г Грюнебаум ("Класичний іслам") досліджу-
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вав історію зародження та розвиток ісламу й арабського Халіфату. Ця книга та дослідження відомого 
швейцарського сходознавця А.Меца "Мусульманський Ренесанс" стали своєрідними віхами на шляху 
зближення двох культур, знайомлячи з різними сторонами матеріальної культури, суспільного та мо-
рального життя середньовічного арабського халіфату. 

Отже, в XIX-XX століттях було вивчено сутність арабо-мусульманської культури, написані фу-
ндаментальні праці з історії, культурно-морального, буденного життя арабо-мусульман. Саме в цей 
час було підтверджено, що іслам є однією з найвпливовіших релігій світу, серед її адептів нарахову-
ють мільйони віруючих, які є впливовим фактором загальнолюдського розвитку. 

Безперечне значення мають праці радянських дослідників-сходознавців, серед яких варто ви-
ділити І.Крачковського "Вибрані твори в шести томах", який є засновником радянської арабістики, 
здійснив переклад Корану; поліглота та видатного сходознавця А.Кримського "Історія мусульманства", 
"Історія арабів і арабської літератури", "Історія Туреччини та її письменства; В.Бартольда, автора істо-
рії Арабського світу, в якій він використовував матеріали арабських, перських авторів, особливо його 
праці "Іслам" (1918), "Культура мусульманства" (1918), "Мусульманскій світ" (1922) та ін. В них він кри-
тично проаналізував важливі праці арабських та західноєвропейських авторів, виконав перевірку му-
сульманських даних, поновому розглянув історію зародження ісламу, його розповсюдження серед 
народів Сходу та розвиток мусульманської культури; Е.Бєляєва, який отримав визнання, як знавець 
арабо-мусульманської культури і як автор праці "Араби, іслам та Арабський Халіфат в ранньому се-
редньовіччі", О.Большакова "Історія Халіфату"; І.Фільштинського "Історія арабів та Халіфату. Останній 
значну увагу приділяє арабо-мусульманській середньовічній культурі, освоєнню арабами давньогре-
цької та еллінської спадщини, діяльності арабських перекладачів, розвитку арабської наукової й філо-
софської думки. Ці та багато інших відомих авторів значно поглибили наукові знання з арабо-
мусульманської культури не тільки в Радянському Союзі, а й у всьому світі. 

Другий етап пожвавлення інтересу серед мислителів починається після Другої світової війни. 
Крах колоніальної системи, становлення державності в багатьох ісламських країнах посилює інтерес 
до витоків арабо-ісламської культури. Саме в цей час більшість європейських країн починають потре-
бувати робочої сили, яку втратили під час війни, щоб відбудовувати та налагоджувати економічні сис-
теми своїх країн. Стрімкий розвиток засобів масової інформації, їх проникнення у найвіддаленіші 
куточки планети і широке використання для демонстрування переваг "західного способу життя" не 
тільки показали глибоку прірву в умовах існування між багатими країнами і рештою світу, а й створили 
відчуття можливості долучитися до "кращого життя" – емігрувати до монополії.  

70-ті роки XXcт. – період так званого "нафтового стрибка" – це час накопичення надлишкового 
фінансового ресурсу країнами Перської затоки. Певна частина цих коштів прямо чи опосередковано 
витрачалася на зміцнення позицій ісламу в арабських країнах і світі. Головним результатом цього пе-
ріоду є розвиток політичного ісламу з його інтернаціоналізацією. Для цього був ряд передумов: тиск на 
організації в країнах походження, коли ті, хто уник арештів та репресій, змушені були емігрувати; аф-
ганська війна й наступні міжнародні конфлікти на ісламському ґрунті, що дозволяли консолідуватися 
"борцям за віру".  

На цьому етапі суперечності між Європою та Арабським світом значно посилюються, внутрішнє 
кипіння все ще достатньо щільно закритого східного суспільства починає виливатися назовні, набуваючи 
значення для оточуючого світу. Питання, чи зуміють арабо-мусульмани примирити свою релігійну ідентич-
ність з вимогами світової цивілізації, стає однією із суттєвих змінних у рівнянні глобальної стабільності. Все 
частіше починає зустрічатися питання протистояння Сходного та Західного культурних регіонів, цю полемі-
ку розробляли такі вчені, як Д.Вілкінсон, А.Тойнбі, С.Хантінгтон, Р.Герцог, а також арабські вчені Ісама Но-
ман, Сайар аль-Джаміль, які безпосередньо розробляли концепції міжцивілізаційних зв'язків. Слід згадати 
професора Р.Лолькера, М.Хеллера, Р.Спенсера, Р.Фрілінга, серед науковців пострадянського простору 
варто виділити Н.Жданова, А.Ігнатенко, Л.Гумільова, А.Журавського, Б.Ключнікова. 

Безпрецедентний сплеск інтересу, в тому числі у ЗМІ, до ісламу останнім часом пояснюється 
причинами виключно негативного характеру – діяльністю екстремістських угруповань, що тримають 
увесь світ у напрузі та іммігрантів, що не тільки відмовляються асимілюватися, а ще й пропагують іс-
лам серед європейців. На цьому фоні виникають досить однобокі уявлення про мусульманську куль-
туру та цивілізацію, притаманні їм моральні цінності, а всі розмови зводяться до таких понять, як 
ісламофобія, ісламізм, євроіслам, фундаменталізм, ваххабізм та тероризм. У більшості випадків всі ці 
поняття використовуються як синоніми ісламу.  

До кінця 40-х років мусульман на території Європи було мало (найбільше у Франції – 120 тис. у 
середині 20-х рр.). Перша масова міграція була пов'язана з війною в Алжирі (1954-1962). Після виму-
шеної згоди Франції на проголошення незалежності цієї африканської держави сотні тисяч місцевих 
мусульман скористалися можливістю переїхати у свою колишню метрополію. 

Характерно, що на відміну від іммігрантів першої хвилі, неприйняття навколишньої дійсності в 
середовищі арабо-мусульман другого й третього покоління постійно наростає й здобуває більш ради-
кальної форми. Уже в другій половині 90-х років молоді мусульмани Європи почали проявляти все 
більшу нетерпимість до таких європейських моральних цінностей, як статева рівність, свобода віро-
сповідання, свобода слова тощо. У школах, які відвідували молоді мусульмани, ставало дедалі склад-
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ніше викладати певні предмети. З роками в багатьох школах стало неможливо викладати історію Хо-
локосту, теорію походження життя, розвитку людства, а також ряд інших предметів, які здавалися зо-
всім неприйнятними для мусульман та їхніх батьків.  

До кінця 90-х рр. ісламістських політичних партій у Європі не існувало. Зараз вони з'явилися у 
Франції і Бельгії. Поки ці партії нечисленні й не представлені в парламенті. Але за ними вже значаться 
перші досягнення: у Бельгії в травні 2003 р. "Parti de la Citoyenneté et Prosperité" (Партія громадянства 
й процвітання), що проповідує радикальний іслам, набрала більше 8 тис. голосів на виборах у Брюсселі. 

За останні чотири роки в європейських містах були зареєстровані сотні актів агресії з боку му-
сульманської молоді, постійно росте число антисемітських виступів. За даними соціологів, європейські 
мусульмани не проявляють терпимості до своїх співгромадян саме в тих країнах, які відрізняються 
найбільшою терпимістю й толерантністю до них. На початку третього тисячоріччя європейські мусу-
льмани перетворилися в активну релігійну, політичну силу. Навесні й улітку 2001 р. масові акції були 
проведені британськими мусульманами у містах середньої Англії. В 2002 р. під час парламентських 
виборів у Франції масові демонстрації французьких мусульман значною мірою паралізували актив-
ність правоекстремістського Національного фронту. Європейські мусульмани багато в чому сприяли 
виробленню Європою самостійної позиції по питанню війни в Іраку в 2003 р. Узимку 2003/2004 р. були 
проведені широкомасштабні акції європейських мусульман, які були спрямовані проти заборони фра-
нцузьким міністерством освіти носіння хіджаба (з арабської мови дослівно перекладається як "вуаль", 
"розділення", "покриття", але найчастіше хіджаб розуміють, як частину жіночого одягу мусульманської 
жінки [4]) в школах. У європейських містах постійно проходять масові марші в підтримку народу Палес-
тини, проти політики США й Ізраїлю. 90% непорозуміння між Заходом і арабо-мусульманським світом 
пов'язано саме з палестинсько-ізраїльським конфліктом, який по своїй суті є одним із проявів "зіткнення 
цивілізацій", оскільки Ізраїль традиційно позиціонує себе, як "острівець західної демократії в океані 
арабського тоталітаризму". Ці зіткнення відбуваються через механічне перенесення західних цінностей 
на мусульманський цивілізаційний грунт, як це можна було зокрема, спостерігати в Іраку і в Афганістані. 

На межі ХХ–XXI століть на ситуацію у світі все сильніше почало впливати поширення ісламсь-
кого фундаменталізму й екстремізму, а також пов'язана з цим терористична загроза. Процес так зва-
ного "відродження" ісламу вплинув на політичну орієнтацію країн, що мають значні ісламські громади, 
істотно посиливши роль ісламського фактора у процесі формування й проведення зовнішньої та внут-
рішньої політики мусульманських держав, більш чітко виявивши протиріччя між ісламськими країнами, 
значно розширивши рамки конфліктного потенціалу близькосхідного регіону [1, 75]. 

Якщо кінець ХХ століття пройшов під знаком посилення політичної активності радикальних іс-
ламістів у головних центрах мусульманського світу, таких як Іран, арабські країни Перської затоки, 
Алжир, Єгипет, Пакистан та ін., то на сучасному етапі політична активність ісламістів переміщається в 
такі регіони планети, де мусульмани традиційно не складали більшості. Особливий інтерес у цьому 
відношенні представляє Європа, де, на думку багатьох експертів, мусульманська умма вже досягла 
тієї критичної маси, за якою починається її безпосередній вплив як на внутрішнє, так і на зовнішнє 
життя європейських країн. Європа стала ареною діяльності ісламських терористів, що організувала 
вибухи в Мадриді й Лондоні, а також убивство голландського режисера Тео Ван Гога в Амстердамі. 
При цьому тероризм породжується не тільки внутрішніми причинами, але й тими процесами, які відбу-
ваються усередині мусульманських громад Європи. Багато мусульман, що прийняли участь у терори-
стичній атаці на США 11 вересня 2001 р., були мусульманами з європейських країн. Їхній світогляд 
формувався у оточенні моральних цінностей Європи, де склалися сприятливі умови для поширення 
ідей радикального ісламу, що заперечує ліберальні й демократичні цінності. 

За останні роки опубліковано чимало праць, присвячених проблемі ісламського радикалізму та 
його впливу на регіональні та світові процеси. Дослідження з цієї проблеми знайшли гідне відображення 
в працях таких зарубіжних авторів, як М.Гарфінкел, Дж.Еспозіто, Б.Лоуренс, Б.Льюіс, К.Мосс Р.Паз, 
Д.Пайпс та інших. Представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, Вольфганг Петрич, 
підтримуючи більшість з названих науковців, зазначає в статті від 20 листопада 2001 у виданні New York 
Times, що боротьба проти тероризму не повинна бути спрямована проти ісламу, і що ніколи не слід за-
бувати, що іслам фактично є частиною Європи. Відмінності в культурних та моральних традиціях не є 
причинами конфліктів. 

Суттєвий внесок у дослідження ісламського чинника в Україні внесли українські вчені 
О.Прочан, В.Швед, С.Данилов, І.Семиволос і Г.Яворська. Тим не менш, у працях вітчизняних авторів 
суттєві аспекти зазначеної проблеми висвітлені недостатньо. 

Зокрема не звертається увага на те, що велика частина середнього бізнесу(ресторани, оптова 
та роздрібна торгівля) в Україні знаходиться в руках вихідців з ісламських країн – Сирії, Туреччини, 
Йорданії, Туркменістану та ін. Також з кожним днем все гостріше сприймається наростаюча конфлікт-
на ситуація між нащадками Кримських татар та проживаючим християнським населенням у АР Крим. 
Кримські татари наполягають на своїй моральній, культурній та релігійній автономії, пропагуючи іслам 
в його турецькому забарвленні.  

Іслам перетворився в найважливіший фактор європейського громадського життя. Без обліку 
цього фактора неможливий серйозний прогноз майбутнього розвитку Європи, та й усього сучасного 
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світу. Значна частина мусульман Європи не інтегрувалася в європейську дійсність і свідомо відмовля-
ється приймати західноєвропейський спосіб життя, мораль і цінності. Відмовляючись від європейської 
ідентичності, вони роблять вибір на користь "чистого" ісламу в його аравійському різновиді й відчува-
ють себе в першу чергу частиною всесвітньої мусульманської громади. Як своєрідна захисна реакція 
Європейської спільноти – заборона будувати мінарети в Швейцарії(це рішення підтримало 57% учас-
ників референдуму). Головним аргументом прихильників цієї заборони є той , що мінарет є не релігій-
ним а політичним символом. Це знак того, що в Швейцарії крок за кроком будуть розповсюджуватися 
закони Шаріату паралельно з діючою правовою системою. Всі ці процеси є результатом дії демократії, 
яка передбачає безліч свобод, в тому числі і вільне віросповідання, але не може дати відповідь на пи-
тання чому більшість Європейського населення відкрито витупає проти її головних принципів. 

З моменту закінчення Другої світової війни по сьогоднішній день ісламське населення зросло 
більш ніж в 50 разів. За різними даними, сьогодні в Європі нараховують 15-20 мільйонів мусульман. 
Однак, беручи до уваги мільйони нелегальних еммігрантів-мусульман, які приїхали в Європу в пошу-
ках кращого життя, визначення точної кількості мусульман на європейському континенті є дуже склад-
ним. Слід окремо зазначити, що швидке зростання мусульманського населення Європи відбувається 
не тільки через значну кількість мігрантів з арабських країн, але й через значне число європейців, на-
самперед з інтелектуальної та наукової еліти, що обирають для себе іслам. Росту чисельності євро-
пейських мусульман сприяє заохочення державними соціальними програмами народжуваності. У 
мусульманських сім'ях середня кількість дітей, як правило, не нижче чотирьох. Багатодітність мусуль-
манських сімей контрастує з малодітністю й кризою традиційних сімейних цінностей у корінних євро-
пейців. Одночасно моральна криза європейського суспільства веде до росту популярності ісламу. У 
Франції кількість білих французів-мусульман уже перевищує 50 тисяч чоловік. За прогнозами Віден-
ського Інституту Демографії, до середини ХХІ століття сповідники ісламу становитимуть 50 відсотків 
населення Австрії [2, 119]. Внаслідок характерно високого для мусульманських батьківщин рівня на-
роджуваності уже цього року ім’я "Мухаммад" стало найбільш популярним у багатьох європейських 
містах, зокрема Лондоні [3, 227]. Статистика дозволяє окремим дослідниками стверджувати, що вже 
через сорок років іммігранти складатимуть від 20 до 32 відсотків населення ЄС [2, 17], тобто в 2050 
році кожен п'ятий європеєць буде мусульманином. 

Ще одним проблемним полем дослідження є таке нове явище у Європі як євроіслам. Його ви-
вчають Жоселін Чезарі, Тарік Рамадан, Йорген Нільсен у своїй праці "Питання про Євроіслам: обме-
ження або можливість?" 

Наостанок необхідно підкреслити, що іслам, як і будь-яка інша релігія, сам по собі не несе за-
грози світу й суспільству. Загроза виникає лише тоді, коли іслам перестає бути релігією й починає ви-
користовуватися як політична ідеологія, що призначена для захоплення влади в окремих країнах, 
регіонах або в плалетарному масштабі в ім'я створення майбутнього Всесвітнього халіфату. На таких 
твердженнях грунтуються сучасні дослідження таких англомовних авторів, як К.Варнер та М.Веннера, 
Д.Хусейна, Х.Кочлера, М.Халлера, які значно розширили проблемне поле з питань християно-
мусульманських відносин у Європі. Саме вони зупинили увагу на впливі арабо-мусульманських цінно-
стей на сучасну Європу. Саме ці дослідники визначають діалог, як запоруку людського розвитку. 

Окреслені вище проблеми співіснування двох світових цивілізацій вивчаються в університетах 
Лейдена, Парижа, Оксфорда, Кембріджа, Галле, Праги, Риму, Каїру, Дамаска, Бейрута, Багдада, Ал-
жира, Тунісу; крім того, в інституті вищих арабських знань при Лізі арабських країн (Каїр), інституті іс-
ламознавства (Багдад), Школі східних й африканських країн (Лондон), Школі живих східних мов 
(Париж) та в інших наукових центрах.  

Отже, у практичній діяльності слід врахувати існуючі розбіжності, але слід акцентувати увагу 
на спільному для всіх культур та релігій гуманістичному аспекті. Пошук шляхів взаєморозуміння двох 
світових цивілізацій залишається актуальним та перспективним напрямом дослідження для сучасних 
науковців та всіх, кого зацікавить ця проблема. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті подається аналіз сучасної музичної культури в її історичному та метаісторично-

му аспектах. За основу беруться серйозний (класичний) і популярний види музики, циклічна концеп-
ція становлення культур, інтенціональний аспект культурного буття. 

Ключові слова: культура, домінантні культурні ознаки, серйозна (класична) музика, популяр-
на (естрадна) музика, масова музика, молодіжна музика, інтенціональний період становлення куль-
тури, історичний та метаісторичний виміри культури, культурна ера.  

 
The article submits the analysis of modern music culture in its historical and metahistorical aspects. 

As a base serious (classical) and popular types of music, a cyclic conception of culture settling, intentional 
aspect of cultural existence are taken.  

Keywords: culture, dominant cultural features, serious (classical) music, popular (pop) music, mass 
music, youth music, intentional period of culture settling, historical and metahistorical cultural dimensions, 
cultural era.  

 
Буття музичного мистецтва, як і будь-якої епохи чи культури, визначається двома моментами: 

характерними тенденціями розвитку та перспективою їх можливого розгортання. У першому випадку 
передбачається формування домінантних культурних ознак, які акумулюють в собі характерні тенден-
ції сучасності і в подальшому їх реалізовують у вигляді культурних актів, у побудові відповідного куль-
турного середовища. Специфіку другого моменту, окрім принципу реалізації перспективи розгортання 
домінантних культурних ознак, визначають і ті компоненти, які в процесі становлення культури все 
більше протиставляються і суперечать їй, актуалізуючи при цьому деструктивні аспекти та у певних 
випадках виявляючи ознаки нової епохи, чи навіть і культури.  

Дана стаття присвячена аналізу і характеристиці сучасної музичної культури в її історичному і 
метаісторичному аспектах та побудові прогностичної оцінки щодо її майбутнього розвитку. Базисом 
для визначеного завдання служить музичне мистецтво в його фундаментальних жанрових різновидах – 
класичної (серйозної) і популярної (розважальної, естрадної) музики, культурологічні концепції, в яких 
обстоюється циклічний принцип розвитку культур, та культурологічна концепція автора даної статті [3, 
13, 16, 18]. 

Узагальнюючи найрізноманітніші форми музикування у світовій культурі, ми прийдемо до двох 
провідних напрямків, які впродовж становлення світової цивілізації по-різному визначалися, набували 
різноманітних смислових означень і характеристик. Можна говорити про культове і календарно-
обрядове мистецтво стародавніх культур Єгипту, Індії, Китаю, високий і низький жанри мистецтва в 
Античній та Римській культурах, професійну і народну творчість в різних культурах, духовне і світське 
мистецтво Середньовіччя, Відродження, серйозне і популярне мистецтво Європейської культури XVII-
XIX ст., серйозне і популярне та елітарне і масове мистецтво XX-XXI ст. 

Такий розподіл пояснюється тим, що люди виявляють неоднакове ставлення до світу та відпо-
відно володіють різними можливостями осягнення його змісту. Саме ці об’єктивні моменти і покладено 
за основу людської діяльності, в тому числі художньої творчості. Звідси й структура суспільства по-
стійно будується таким чином, що світоглядні і смислові позиції одних і тих же релігійних чи космогоні-
чних учень, однієї й тієї ж філософії чи релігії завжди подаються у двох вимірах: глибинному, або ж 
істинному (езотеричному), та поверхневому, або ж спрощеному (екзотеричному). Окреслена дилема, 
крім зазначеного, для кожного індивіда вибудовує і перспективу можливого вдосконалення, пізнання 
світу і змісту життя людини у ньому. Матимемо на увазі й те, що кожне з культурних маніфестацій творчос-
ті суспільства буде володіти і різним рівнем проникнення до сутності речей, різним рівнем вираження 
змісту образів світу, різним рівнем осягнення істини, чи навіть запереченням її благодатної сили. 

Проілюструємо сказане давньою легендою. В трактаті індійського драматурга і музиканта ІІ-ІІІ ст. 
Бхарати "Натьяшастра" ("Вчення про театральне мистецтво") зокрема зазначається: "Боги на чолі з 
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великим Індрою прийшли до прародителя Брахми і сказали йому: "Ми хочемо, щоб ти створив для нас 
таку забаву, яка розважала б слух і зір. Крім того, адже шудрам недоступні веди. Ти ж створи нову, 
п’яту веду, яка буде доступною усім варнам"... І сказав собі (Брахма): "Я створю веду, яка називати-
меться драмою. Вона приводитиме до благочестя, приноситиме матеріальну користь, в ній люди (зви-
чайні люди. – О.О.) отримуватимуть корисні поради, і вона буде вказувати їм на їх обов’язок. В ній 
поєднуватиметься зміст усіх наук і мистецтв, і вона базуватиметься на давніх переказах" [8, 64]. 

Наведемо ще один приклад. Піфагор у двадцятилітньому віці прийшов до Єгипту навчатися. 
Проте, перш ніж його допустили до Великого Знання, він провів у навчанні більше двадцяти років. За-
уважмо, за вказаний період він навчався також і музиці. І це знання пізніше дало йому можливість до-
сить ефективно використовувати музику у своїй школі в італійський період його історичного шляху [19]. 
Ми до цих пір не знаємо особливостей ні техніки подібного музикування, ні тих глибин і вершин пізнання 
буття, які вона відкривала. Але ми добре знаємо, що в той же період існували найрізноманітніші форми 
побутового використання музики, музикування з приводу різних свят, загальнодержавних і релігійних 
церемоній, до участі в яких допускалися практично всі громадяни давніх царств (держав), як і те, що по-
дібна участь (подібні форми музикування) не потребувала великого навчання музичному мистецтву.  

Можна тільки припустити, якого пізнавального рівня сягало культове музичне мистецтво в 
Стародавньому Єгипті, як і загалом у давніх культурах. При цьому матимемо на увазі й той факт, що 
усі форми календарно-обрядової музики в даних культурах були розроблені жерцями (великими знав-
цями музичного мистецтва) і запропоновані широким верствам населення виключно для організації та 
регламентації їх життєвої і виробничої діяльності. Разом з цим, передбачалося у спрощених формах 
прилучення людей до великих істин, які ховалися у давніх міфах, іменах богів та релігійних історіях.  

Подібну картину можна спостерігати в Античній і Римській культурах, де також побутувала хра-
мова і популярна (календарно-обрядова) музика. Давньогрецький театр зову ж таки слід розглядати як 
аналогічне прилучення звичайних громадян до благочестя, яке повною мірою могло відкриватися лише 
у Великих містеріях і відзвуки якого були присутні у масових релігійних святах та театральних виставах.  

Якщо звернутися до Європейської культури, яка розпочинає своє становлення у перші століття 
нашої ери, точніше – з V століття (межі епохи Середньовіччя: V-ХV), побачимо таку картину. Музична 
культура епохи Середньовіччя повністю підпорядковується церковній догматиці. Спостерігаються тен-
денції відмежування, в тому числі й у різких формах, від здобутків попередніх культур. Причина подіб-
ного пояснювалася певною релігійною нетерпимістю християнського електорату до інших релігій та 
негативною ситуацією, яку сформували насамперед попередні культури (Стародавня Греція, Старо-
давній Рим). Основний зміст зазначеного негативу визначався деградацією духовних і культурних цін-
ностей останніх. Саме тому християнська церква намагалася відмежуватися від подібних негацій та 
збудувати позиції для розвитку нової культури. В результаті домінуючим фактором музичної культури 
Середньовіччя стала християнська релігійна музика. На цей же період припадає формування духовно-
го і світського музичного мистецтва Європейської культури, де перше моделювалося жанрами релігій-
ної музики, а зміст другого визначали різноманітні форми суспільної думки нової культури. Згодом 
світське, духовне і релігійне музичне мистецтво отримує своєрідний розвиток і вже у XIV-XVI ст., а ще 
більше у XVII–XIX ст. чітко окреслюються серйозний та популярний види музичного мистецтва. При 
цьому, народну музику також слід розглядати як відповідну форму популярного виду мистецтва.  

Серйозна музика Європейської культури запропонувала такі форми мистецтва, які насамперед 
були покликані виразити зміст життя та спробою відповісти на складні питання буття. Певною мірою 
можна говорити і про появу музичного мистецтва, яке для митця стало специфічним засобом пізнання 
світу і себе. Історичне становлення європейської музичної культури демонструє досить чітку лінію по-
дібного розвитку, визначальним для якого було пошук таких засобів і форм, які були б спроможними 
виразити найрізноманітніші образи світу. Причому зазначена динаміка визначається шляхом від зага-
льних форм вираження смислової та емоційної сфери почуттів до побудови досить оригінальних та 
самобутніх творів мистецтва, що насамперед характерно для європейської музичної культури XIX-XX ст. 

Що ж можна сказати про серйозну музику XX-XXI ст.? Насамперед слід вказати на її відмежу-
вання від демократичних форм, від широкої аудиторії і скерування уваги на різного роду експерименти, 
на відтворення глибинних рівнів буття. Це привело серйозне мистецтво, як зазначав іспанський філософ 
XX ст. Х.Ортега-і-Гассет, до дегуманізації [14], тобто до такого мистецтва, в якому пересічному споживачеві і 
музично неосвіченій людині здебільшого важко знайти зрозумілі та адекватні оточуючому їх середовищу 
образи. Сучасна серйозна музика не стала настільки доступним мистецтвом, як у попередніх століттях.  

Можна стверджувати й те, що за відношенням до давніх культур, онтологічний аспект в євро-
пейській музиці зазнав серйозного ущербу. Повертаючись до прикладу з Піфагором, нас має бентежи-
ти питання, чи для європейської музики стали доступними ті форми музикування, та сила музичних 
образів, які зафіксовані в переказах, історичних і філософських трактатах минулих культур. Це питан-
ня тим більше нас має турбувати, оскільки ми не можемо навести будь-якого прикладу в давній історії, 
де б музичне мистецтво було представлене художніми творами на кшталт європейських композицій 
відомих вокальних та інструментальних жанрів. Це питання ще більше нас має турбувати, оскільки 
європейська музична культура, пройшовши великий історичний шлях становлення, зміст якого скла-
дає постійний пошук нових виразових засобів для вираження найрізноманітніших образів навколиш-
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нього світу, стоїть перед проблемою подальшого розвитку музичного мистецтва. Адже всі можливі 
шляхи пройдено, сучасна, насамперед європейська, музика спроможна виражати і створювати прак-
тично усі можливі форми і художні образи. Проте навіщо вдаватися до такої практики? З точки зору 
давньої філософії подібна роль музичного мистецтва – це шлях до повного занепаду культури та мар-
но витрачених часу і сили . Великі філософи древності, які володіли грою на музичному інструменті 
(на той час взагалі не допускалася думка щодо можливого незнання та не володіння грою на музич-
ному інструменті вченою людиною!), не створювали художні твори на кшталт наших композицій. Музи-
ка здебільшого трактувалася як одна із специфічних форм вдосконалення сутності людини.  

Для прикладу подамо характеристику музики, яку сповідував відомий індійський музикант Хаз-
рат Інайян Хан (1882-1927) і яка значною мірою виявляє особливості давніх традицій музикування: 
"Якщо порівняти давню музику з сучасною, то, без сумніву, можна виявити величезну прірву між ни-
ми... Враховувалося не тільки рівень звуку, але також аналізувалися його природа і характер, майже 
як в алхімії. І сьогодні ми можемо знайти в давніх традиціях різноманітні ефекти, пов’язані з різними 
нотами, будь то сухість чи текучість, холод чи тепло... Наука індійської музики виходить з трьох дже-
рел: математики, астрології та філософії... Значна частина таємної сили, яку індуси відкрили в музиці, 
була отримана з астрологічної науки... Для індуса музика – не забава і розвага. Вона дещо більше. 
Вона відповідає найглибшим запитам його душі... Індійська музика унікальна за характером, оскільки 
виконавцю чи співаку дано повну свободу для вираження їх душі за допомогою свого мистецтва... (Ви-
конавець під час музикування. – О.О.) настроює себе на всіх присутніх. Він не тільки настроїв свій ін-
струмент, він відчув потреби всіх душ в аудиторії, потреби кожної душі, те, чого вони хочуть у даний 
момент... Він не складає програми заздалегідь; він не знає, що буде співати далі, але кожний раз він... 
стає інструментом всієї космічної системи, відкритим для натхнення, єдиним з аудиторією... Музиканти 
в Індії зараз вимирають через відсутність признання і розуміння... Але немає сумніву, що якщо ця му-
зика, яка є магією і побудована на психологічній основі, буде представлена (прийнята. – О.О.) на За-
ході, вона з коренем вирве такі речі як джаз..." [17, 115-134].  

На нашу думку, сучасна європейська музична культура вже підходить до усвідомлення щодо 
необхідності побудови саме таких форм музикування і формування саме такого ставлення до фено-
мену музичного мистецтва [2, 11, 15].  

У зв’язку зі сказаним, звернемо увагу читача і на книгу Д.Голдмена "Цілющі звуки", де у загаль-
них рисах окреслені особливості обертонового співу, його цілющих і пізнавальних властивостей, а також 
свідчення про специфічне дослідження феномену музики в останні десятиліття свого життя Карлнгайнца 
Штокгаузена. Композитор розробив методику використання обертонів у співі і сам міг видобувати гармо-
ніки (поєднання основного звуку та різних обертонів у гармонічному виді під час співу) [2, 132-134].  

Тепер перейдемо до популярного музичного мистецтва Європейської культури. У нас є всі під-
стави говорити про серйозне зміщення естетичної константи в останньому випадку. Зважмо, якщо у 
давніх культурах популярне мистецтво мало тісний зв’язок насамперед з календарними формами 
життя суспільства (і цим самим музичне мистецтво, яке пропонувалося широким верствам населення, 
визначалося глибокими етичними, естетичними, моральними та культурними цінностями), то ця ж фо-
рма зазнає значного ослаблення в Європейській культурі, причому показник таких негацій збільшував-
ся в міру її подальшого розвитку. В наш час цей показник вже наближається до нуля.  

Наступне стосується явищ молодіжної музики (молодіжної культури), масової музики (масової 
культури). Як вже зазначалося, популярну музику минулих епох, також і перші три періоди становлен-
ня Європейської культури – символічний (Середньовіччя, Відродження, V-ХVІ ст.), класичний (Новий 
час, Просвітництво, ХVІІ-ХVІІІ ст.), романтичний (культура ХІХ ст.), за культурологічною концепцією автора 
даної статті [13], – складали календарно-обрядові твори, народні та популярні мелодії, релігійні пісні, танці, 
прості інструментальні композиції професійних композиторів тощо. Жодна з попередніх епох і культур не 
знала так званої масової культури або поп-музики. Тут необхідно розрізняти популярну в широкому зна-
ченні слова музику від власне поп-музики, якою спочатку називали рок, а пізніше всі види комерційно-
розважальної музичної "індустрії". Наприклад, якщо у XIX ст. в кафетеріях, ресторанах, театрах, на 
громадських зібраннях репертуар популярної музики переважно складали народні мелодії або спро-
щені варіанти оригінальних творів серйозного жанру видатних композиторів, то в XX-XXI ст. суспільству 
нав’язується низькопробна масова культура, яка більшою мірою не будує, а руйнує національні, духовні та 
моральні устої індивідуума. Сучасна естрадна музика, значну частину якої становить поп-мистецтво, запо-
лонила собою сфери популярного мистецтва і стала домінуючим фактором усіх розважальних заходів. 

Спочатку це певною мірою мало позитивне значення, адже більшість отримала музику необ-
хідного для себе рівня, але згодом естрадна музика почала не тільки протиставляти себе серйозному 
жанру, але й повністю його заперечувати як щось важке, недоречне, нудне, без якого можна повністю 
обійтися. В результаті вищеописана лінія пізнання – від простого до складного (що було типовим для 
минулих культур) – порушується, заперечується і суспільство замикається на розважальній і технокра-
тичній сфері, куди серйозна музика не попадає!  

Для кращого розуміння зазначеної ситуації проаналізуємо рівні естрадної музики. Естрадне 
мистецтво функціонує у трьох площинах (рівнях), які теоретично не обґрунтовані, проте добре підда-
ються розмежуванню і характеристиці.  
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Рівень поверхневої естради представляють так звані "твори-одноденки" примітивного і здебі-
льшого вульгарного плану, які нічого цікавого не несуть слухачам і виконують роль звукового фону. 
Поверхнева естрада не потребує жодних зусиль для її розуміння, вона просто тече, як вода, деколи 
чистіша чи брудніша, або реве і гримить, як потужний мотор якоїсь важкої техніки. Визначальним мо-
ментом під час слухання подібної музики є наступне: душа людини не зазнає якісних позитивних змін, 
бо не трудиться, а в багатьох випадках деградує. Неважко здогадатися, що на цьому рівні працює і 
"творить" переважна більшість представників музичної "індустрії" – естрадні співаки, виконавці, "ком-
позитори", джаз-рок-ансамблі і, зрештою, всі ті, продукцію яких музично освічена громадськість спра-
ведливо визначила терміном "попса".  

Другий рівень – демократична естрада – складають відомі твори, в яких авторам вдалося 
знайти щось цікаве й оригінальне, що здатне бентежити уяву слухачів. Музику цього рівня вже важче 
слухати просто так, виконуючи певну роботу, вона моделює художній образ, який переконливо зобра-
жає людині життєві ситуації, рефлексії на різні події й тому потребує більшої уваги. Проте і на даному 
щаблі розважальність значною мірою визначає зміст та засоби виразовості багатьох композицій. Лише 
третій рівень – класична естрада – виводить слухача до художнього узагальнення, яке у можливих 
межах популярного мистецтва виражає глибинність буття. Творів такого плану небагато, і всі вони 
стають загальновизнаними, гордістю національної, а то й світової культури. У даному випадку сила і 
оригінальність відповідних творів забезпечується не тільки зверненням авторів до сформованих і 
ґрунтовних жанрів народної чи пісенної музичної культури, що часто спостерігаємо в композиціях де-
мократичної естради, але й максимальним наближенням до глибинних пластів ментальності нації! 
Саме так варто оцінювати, наприклад, знамениту колискову з опери "Поргі і Бесс" Дж.Гершвіна, пісню 
"Червона рута" В.Івасюка, пісню "Вчора" ("Yesterday") Дж.Леннона і П.Мак-Картні, в якій дивним чином 
поєднані особливості жанру англійської балади з узагальненим образом пісенної культури Великої 
Британії. До сказаного слід додати: що лише з визначених третього, частково і другого рівнів серйозне 
мистецтво тільки розпочинає сходження і вибудовує дуже ґрунтовну структуру пізнання світу [9].  

Таким чином ми бачимо, наскільки спрощеною за відношенням до принципів, форм і жанрів 
популярної музики минулих епох та з точки зору естетичного, етичного і культурного аспектів є сучас-
на популярна музика. До цього додамо, що з точки зору онтології та духовної естетики – критерії, яки-
ми в першу чергу керувалися попередні культури, – смисловий зміст понять "молодіжна музика", або ж 
"молодіжна культура", та "масова музика", або ж "масова культура", є елементарним невіглаством, 
оскільки ця культура (?), по-перше, в принципі нічого нового не відкрила (за відношенням до серйозно-
го музичного мистецтва), по-друге, як вже зазначалося, таке мистецтво і за засобами виразовості, і за 
принципом вираження світу не здатне розвивати ні онтологічні, ні духовні потенції людини і культури. 
Можна стверджувати й те, що сучасна масова культура є яскравим прикладом деградації Європейсь-
кої культури в її останній – інтенціональний період розвитку.  

На закінчення статті підсумуємо.  
1. Жодна з відомих давніх культур не надавала такого значення музиці, як Європейська куль-

тура, особливо в XVII – початку XXI ст. (мається на увазі структура, виразові засоби, форми, жанри 
музики, спосіб музикування тощо), оскільки вважалося, що подібні форми лише "дублюють" позамате-
ріальні ейдоси (пригадаймо Платона та його тезу про породженням мистецтвом царства "тіні-тіней", 
"наслідування-наслідування"). Зважмо й на те, що, наприклад, Єгипетська культура перебувала на 
досить високому рівні розвитку, якого на даний час Європейська культура ще не досягла!  

2. Європейська музика відкрила практично весь спектр виразових можливостей і є спромож-
ною модулювати будь-якого плану і змісту музичні образи. Тепер перед нею постає питання: для чого 
всі ці твори і що ж робити далі? Підтвердженням окресленої ситуації є актуалізація музичної терапії, 
яка не тільки покликана сприяти формуванню здорового способу життя суспільства, але й закладає 
онтологічні засади музичного мистецтва, оскільки знання того, як і яким чином і на які структури люд-
ського організму впливає та чи інша музика, якраз і вибудовує об’єктивні форми її функціонування.  

3. Окреслені моменти, окрім зазначеного, вказують на факт циклічної динаміки розвитку світо-
вої культури. Адже сучасна музика відкриває давно забуте старе – терапевтичну та пізнавальну функ-
цію музичного мистецтва, яка була провідною формою в давніх культурах та частково зберегла себе 
до нашого часу насамперед в культурах Сходу.  

4. Разом з цим, необхідно говорити про специфічну особливість нашого часу, в якому циклічні 
закономірності характеризуються смисловими показниками досить великої амплітуді коливань. У даній 
статті відсутній аналіз процесуального буття культур, однак, спираючись на власні дослідження зазна-
ченого питання та розроблену оригінальну культурологічну концепцію [13], відважусь повторити, що 
Європейська культура, яка від V до ХІХ ст. знаходилася в активній фазі свого становлення, тепер (на 
межі ХІХ-ХХ ст.) перейшла до завершальної – інтенціональної фази розвитку. Певною мірою це стосу-
ється і світової культури. Загалом же можна сказати, що сучасна культура знаходиться на межі двох 
великих культурних ер. Зміст цього метаісторичного моменту "як ніколи раніше вибудовують: а) заве-
ршальна фаза (інтенціональний період) становлення Європейської культури (певною мірою і світової); 
б) завершальна фаза першого п’ятитисячолітнього періоду Калі-Юги; в) очікуваний підйом, або ж на-
родження нової ери світової культури (культурної ери), яка в різних релігіях по-різному визначається" 
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[12, 58; 13]. І саме цей фактор найперше пояснює причину всіх негараздів, які присутні в сучасній 
культурі, як і нові тенденції майбутньої великої культури. Будь-які зміни, руйнування та народження 
домінантних культурних ознак насамперед пов’язані зі змінами культурних циклів, культурних епох, з 
переходом певної і світової культури до нового періоду свого становлення. 

Вищезазначене вимагає від суспільства серйозного перегляду щодо ставлення до музичного 
мистецтва, оскільки однією з головних функцій музики є формування відповідного смислового середо-
вища, психологічного стану, а в цілому – духовного рівня культури: "Музика – найкращий засіб пробу-
дження душі; немає нічого більш натхненого. Музика є найкоротшим, самим прямим шляхом до Бога; 
але треба знати, яка саме музика і як її використовувати" [17, 139-140]. Але водночас музика –
найкращий засіб руйнування та деградації душі, найкоротший шлях до негативних сфер.  
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Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, 

поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурен-
тоспроможності держави на міжнародній арені. Сьогодні в усьому світі система вищої освіти є ключо-
вою сферою розвитку суспільства, привертає до себе надзвичайно велику увагу і піддається критиці у 
зв’язку з перспективами входження України у Європейське і світове співтовариство, залученням до 
Болонського процесу та можливостями Європейської кредитно-трансферної і акумулюючої системи [1]. 

Для нас українців це не є особливою новизною, ми і раніше намагалися приводити освіту до 
вимог суспільного процесу, трансформували і модернізували зміст, форми і методи навчання молоді. 
Але сьогоднішні проблеми значно складніші у світовому і національному контексті, вимагають змін не 
тільки змістово-цільових, а й конструктивних, насамперед у розвитку мислення як дорослих, так і дітей. 
Насамперед, це особиста орієнтація та інтерпретація всього навчально-виховного процесу, коли у 
центрі уваги знаходяться інтереси особистості студента, адже процес формування соціального меха-
нізму відбувається завдяки підвищенню духовності і значущості для суспільства результатів духовної 
діяльності людини. З впровадженням телекомунікаційних технологій механізм відчуження і розповсю-
дження результатів духовної діяльності людини надає можливість прояву особистісного начала, що 
визначає нові підходи до реформування освіти. 

Змінюються функції педагога і студента: обидва вчаться у взаємодії з усією безперервною 
освітою як способу подолання соціальних і освітніх проблем та розширення освітньої парадигми. Ру-
шійною силою цього перманентного процесу виступає протиріччя між завданнями і потребами і мож-
ливостями поглиблення їх в контексті запропонованого відомим датським фізиком Нільсом Бором 
принципу компліментарності (фр.compliment – похвала на чиюсь адресу). 

Ефективність освітньої системи у XXI столітті перевіряється не тільки балами успішності, здат-
ністю до самоосвіти, а реаліями життєвих завдань, які розв’язуються випускниками. Сьогодні при пра-
цевлаштуванні запитують не якого кольору диплом – червоний чи синій, а що вміє і може робити 
випускник вищого навчального закладу. Наші навчальні плани дуже перенасичені зайвими дисциплі-
нами. Щораз частіше роботодавці нарікають, що наш випускник розв’язує подвійні інтеграли, але не 
вміє застосовувати знання на практиці.  

Перед системою вищої освіти стоїть низка невідкладних проблем, найболючіша – це якість 
навчання. Останнє залежить від декількох основних складових, зокрема: високої професійної підго-
товки викладачів, відповідної матеріально-технічної бази вузу, належного забезпечення навчально-
методичними комплексами дисциплін, хорошою організацією навчально-виховного процесу тощо. 

Вибіркові соціологічні дослідження засвідчили, що у навчальних закладах, де працює кваліфі-
кований професорсько-викладацький склад, рівень викладання (якість знань), організація навчального 
процесу, використання різноманітних форм, інтелектуальний та освітній рівень студентів вищий за 
рівень студентів, котрі навчаються у закладах де домінують "власно-випускні кадри", рівень, форма 
освіти яких практично не відповідає (без спеціальної підготовки) вимогам педагогіки і психології вищої 
школи. Причиною тому є не тільки явище корумпованості, але і загальносуспільна криза, що виникла 
як наслідок непідготовленості суспільства до нових радикальних ринкових змін і в соціальній сфері, 
перешкоди соціально-територіального характеру та соціального забезпечення. 

Друга половина XX ст. позначилася змінами у сфері вищої освіти. Відзначається значне збі-
льшення кількості вищих навчальних закладів та відповідно чисельності у них студентів. Якщо на по-
чатку 90-х в Україні функціонувало близько 156 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, то 
на початку наступного десятиліття їх налічувалося 318 (з них 93 – приватні). Чисельність студентів 
порівняно з 1985 р. зросла в 1,6 раза: з 853 тис. у 1985 р. до 1410 тис. у 2001р., майже на 70% зріс по-
казник чисельності студентів на 10 тис. населення [3]. З кожним роком зростає доступність вищої осві-
ти і бажання молоді отримати її. Щорічно до вищої школи на навчання вступають понад 408 тис. осіб, 
що вдвічі більше ніж п’ять років тому. Український професорсько-викладацький загал – це понад 78 
тис. викладачів, із них 12 % – професори. В Україні налічується 76 напрямків підготовки і затверджені 
стандарти для 584 спеціальностей. Така кількість є не зрозумілою для інших країн, так як перебільшує 
Європейські країни, США та Японію майже у три рази, що потребує різкого скорочення [4]. 

Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомити, що для української 
освітянської системи він є досить не простим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка немає має та-
ких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної освіти приєднатись до 
багатьох загальноєвропейських рішень, нехтуючи власні багатовікові наробки у цій галузі. Болонський 
процес – це процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, змі-
ни освітніх програм та навчальних планів, інших інституційних перетворень у вузах. Болонський про-
цес ґрунтується на цінностях європейської освіти і культури, що є головною перешкодою до 
впровадження його на Україні. Водночас Болонський процес – це взаємна співпраця студента і викла-
дача у нових суб’єкт-суб’єктивних відносинах, при яких викладач не стільки навчає, як допомагає сту-
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дентам оволодівати знаннями самостійно. У результаті такої співпраці студент здобуває знання, а ви-
кладач – майстерності. 

Соціальна практика та результати соціологічних досліджень свідчать про те, що в підготовці 
фахівців вищої школи відбуваються серйозні зміни. Йдуть пошуки нових педагогічних технологій, уріз-
номанітнюються форми навчально-виховного процесу, зосереджується увага на дослідницькій роботі 
студентів. За цих умов проблема формування професійної майстерності спеціалістів у навчальних 
закладах культури і мистецтв набуває особливого значення. Зокрема, особливість професійної діяль-
ності соціолога полягає в її творчому характері і соціальному спрямуванні. Творчість є необхідною 
умовою ефективної діяльності соціолога, засобом досягнення бажаного результату. Соціальна діяль-
ність фахівця-соціолога не обмежується застосуванням вироблених методик, стандартних форм і за-
собів, потребує творчих підходів, пошуків оригінальних рішень, різносторонніх знань. 

Соціологічна освіта в Україні – порівняно нова галузь вищої професійної освіти як соціального 
інституту. Метою соціологічної освіти є створення, оновлення та поширення соціологічних знань і під-
готовка кваліфікованих фахівців. Тривалий період соціологічна освіта в Україні була відсутня через 
ідеологічні причини і лише у 80-х роках XX століття створились перші кафедри соціології у шести про-
відних державних університетах України (в даний час підготовку соціологів ведуть понад десять вузів 
тільки у м. Києві, зокрема кафедра суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв з 1999 року). А тому соціологія не багата досвідом такої системи підготовки фахівців, як іс-
торики, економісти, філософи, юристи. Проте, це не означає, що потреба суспільства у соціологах ме-
нша, чи менш важливіша. Адже соціологія є фундаментальною наукою, покликаною формувати 
світоглядну, методологічну та ідеологічну культуру людей, а також прикладною наукою, що дає конк-
ретне наукове знання про суспільство, суспільні відносини, становище масової свідомості та суспіль-
них настроїв. Не випадково, у розвинутих країнах поряд з економічними та правовими науками 
соціологія займає провідне місце у соціально-гуманітарному навчанні молоді у закладах освіти.  

На початку 90-х років Міністерство освіти надало соціології статус базового навчального пред-
мету в державних закладах (за державними нормативами обсяг викладання дисципліни "Соціологія" – 
один кредит, тобто 54 год.). Проте, навіть ці обмежені години у реальній практиці, як правило, зменшу-
ються до 36 год. (відповідно до Європейської кредитно-трансферної і акумулюючої системи). Проте, 
удосконалення суспільства, ефективне вирішення суспільних проблем, зокрема різноманітних соціаль-
них конфліктів, неможливе без глобального вивчення навколишньої соціальної дійсності. Знання у галузі 
соціології допоможуть зрозуміти що таке влада, чому люди об’єднуються в групи, що являють собою 
соціальні інститути та соціальні спільноти, як і чому відбуваються зміни в суспільстві тощо. 

Сучасний етап розвитку соціології пов’язаний зі здобуттям значного масиву знань, дослідниць-
ких технологій, методик, за допомогою яких вона охоплює особливий аспект суспільства – соціальну 
реальність, процеси і явища соціального життя людей, соціальні сфери. Досконале вивчення соціоло-
гії допоможе сформувати у студентів соціологічне мислення про соціум, алгоритм з’ясування природи 
соціальних процесів та явищ, відкриє нове бачення на проблематику, оцінку процесів, що відбувають-
ся в суспільстві. 

Професорсько-викладацький склад Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
давно зрозумів, що конкуренція буде серйозна на освітянському ринку, а ще більша – серед випускни-
ків. Потрібно забезпечити саме таку підготовку, яка необхідна в сучасному світі. Адже мова йде не 
тільки про те, щоб дати випускникам знання, сформувати уміння і навички, але насамперед про їхнє 
майбутнє місце в соціально-економічній системі – в науці, культурі й мистецтві, в сфері індустрії до-
звілля, про напрацювання своєї інтелектуальної власності на основі поєднання навчально-виховного 
процесу з ринком, життям і творчістю тощо. 

Професія соціолога та соціології як науки про суспільство, має міждисциплінарний характер, 
орієнтована водночас на дослідження різних аспектів соціального життя. Соціологія охоплює всю про-
блематику суспільного життя, розглядаючи його під своїм специфічним кутом зору як цілісну систему. У 
рамках соціології продукуються як теоретичні узагальнення щодо соціокультурних структур і процесів, 
так й емпіричне знання про особливості та тенденції їхнього функціонування. Все це обумовлює значу-
щість дисциплінарного статусу соціології, її функцій і завдань у процесі соціологічного пізнання в цілому. 

Соціологія як наука про суспільство вивчає його як цілісний організм, властивості суспільства, 
соціальні механізми функціонування й розвитку та набуття теоретико-практичних навичок фахівця со-
ціології. Засвоєння знань допоможе студенту ознайомитись з формуванням та історичним розвитком 
соціології як науки, її теоретичними та методологічними основами; закріплення теоретичних знань, 
набуття практичних навичок та професійних вмінь щодо основних методів збору соціологічної інфор-
мації та їх обробки, необхідних для прийняття самостійних рішень під час роботи соціолога. 

Професійна діяльність соціолога, як і будь-яка інша діяльність, має мотиви, мету, засоби, конк-
ретні завдання, результат і складається з певних дій і операцій. Сутність професії соціолога складає 
науково-дослідницька робота, пов’язана з вивченням громадської думки широких верств населення і 
на цій основі вироблення певних соціальних прогнозів тощо. Важливим аспектом професійної діяльності 
соціолога є її спрямування на менеджмент і маркетинг, пошук нетрадиційних шляхів вирішення соціаль-
них питань. Це основна мета у діяльності соціолога, що передбачає високу професійну підготовку. 
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Складність і специфіка професії соціолога полягає в тому, що вона своєю суттю формує фахі-
вця широкого профілю і включає чотири взаємопов’язаних напрями, що здійснюються в нерозривній 
єдності. Перший напрям – науково-методичний, який реалізується в процесі науково-дослідницької 
діяльності фахівця (вміння скласти програму наукового дослідження, знання методики і техніки прове-
дення соціологічних досліджень, визначення теоретичних та практичних рекомендацій тощо). Другий – 
організаційно-управлінський, пов’язаний з набуттям практичних навичок у знаходженні замовника та 
організації і проведенні соціологічних досліджень, виробленням програми та її затвердженням, вмінням 
встановлювати контакти з іншими виробничими підрозділами, організаціями та соціальними структу-
рами, чітке керівництво усією роботою тощо. Третій – соціально-психологічний, спрямований на керів-
ництво системою відносин і стосунків, спілкування в колективі, створення сприятливого морально-
психологічного клімату. Четвертий напрям – психолого-педагогічний передбачає наявність психічних 
властивостей і якостей особистості фахівця, знання власних психологічних особливостей і вміння ке-
рувати собою, своєю психікою. 

Професійна майстерність фахівця розглядається як достатній, необхідний рівень розвиненості 
професійної культури і самосвідомості, який забезпечує творче вирішення завдань діяльності. Майс-
терність неможлива без професіоналізму, без необхідного оволодіння сумою професійних знань, вмінь і 
навичок. Професійна майстерність визначається об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Об’єктивні 
чинники майстерності – це система професійних знань, вмінь і навичок професійно важливих психіч-
них властивостей і якостей особистості, які визначаються потребами професіоналізму і є необхідними 
у мовами становлення майстерності. Суб’єктивні чинники майстерності – це якості, які характеризують 
індивідуальність особистості і унікальність її майстерності. До них відноситься характер спрямування, 
ставлення особистості, ступінь розвитку здібностей, психічних властивостей, якостей, особливостей 
пізнавальної, емоційної і вольової сфери, рівень засвоєння професійної діяльності як системи знань, 
вмінь і навичок, що відповідають вимогам майстерності. 

Усні опитування (бесіди, інтерв’ю), експрес-опитування студентів першого курсу спеціальності 
"Соціологія" Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв допомогли нам з’ясувати пріо-
ритетність якостей, необхідних для соціолога. 

На першому місці знаходяться комунікативні якості – 49 %, на другому – вольові ( в тому числі 
вміння перебороти труднощі і досягти поставленої мети) – 31%, третє місце у відповідях посідають 
організаційні якості (уміння працювати з колективом, вимогливість, зібраність, уміння передбачати, 
вирішувати конфліктні ситуації) – 24 %, на четвертому – професіоналізм – 20%, на п’ятому – чесність, 
доброта, порядність, справедливість, щирість – 11%, на шостому – педагогічні якості (розуміння людей, 
уміння слухати, передавати свої знання, педагогічний такт) – 9%. 

Студенти назвали дуже важливі якості фахівця, проте такі істотні для професійної діяльності 
варіанти відповідей як любов до своєї справи, творча обдарованість, майстерність, талант, вимогли-
вість до себе вибрали як важливі тільки 7 % опитаних. 

Отже, можна зробити висновок, студенти першого курсу ще не усвідомлюють для себе зна-
чення професійної майстерності. 

Перед вищими навчальними закладами культури стоїть завдання виробити адекватне розу-
міння і вірне визначення студентами мети та завдання професійної діяльності, наявності у них сфор-
мованих професійних мотивів, глибоких інтересів, схильностей до трудової діяльності, переконань, 
відповідних настанов стосовно обраної професії. 

Відповідно до концепції розвитку НАКККіМ та пов'язаних із нею змін профілів підготовки бака-
лаврів і магістрів, введення нових спеціальностей і кваліфікацій кафедра суспільних наук виходячи з 
нових методологічних позицій, завдань відродження національної культури і нової концепції підготовки 
кадрів культури визначила номенклатуру психолого-педагогічних та соціологічних дисциплін, розроб-
ляє, по суті, новий зміст освіти, особливо з нових дисциплін навчального плану, курсів з педагогіки і 
психології, соціології та ряд інших для студентів Академії. У зв’язку з цим вивчалися проблеми стану 
психолого-педагогічної підготовки студентів, впроваджуються нові програми з психології, педагогіки, 
галузевих та спеціальних соціологічних теорій, психології художньої творчості тощо. 

Вивчення стану підготовки студентів з психології і педагогіки показало, що в основному ці кур-
си студентів задовольняють. Разом з тим з'ясувалося, що студенти не завжди розуміють значення цих 
дисциплін для майбутньої професії. Тільки близько 57 % опитаних студентів підкреслюють важливе 
значення психолого-педагогічних знань для майбутньої професії.  

Визначаючи менеджмент як функцію, вид діяльності, спрямований на керівництво людьми в 
найрізноманітніших угрупованнях та як галузь знання, що допомагає здійснити цю функцію, необхідно 
використовувати поняття, яке включає в себе не тільки процесуальну, системну, ситуаційну функцію, а 
й естетично-виховну. Естетична культура розглядається як процес і результат виявлення систематич-
ного ставлення людини до дійсності в процесі їх практичної діяльності. Вона характеризується естети-
чною свідомістю, естетичною діяльністю та її результатами, предметами праці й культури. 

Естетична культура є одночасно і метою і засобом естетичного виховання людини. Однією з 
найважливіших особливостей процесу управління культурою в цілому і конкретно – у галузі соціально-
культурної сфери є те, що творчий колектив, на відміну, наприклад, від виробничого підприємства, 
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функціонує і розвивається не тільки залежно від споживчого попиту, а й як об’єкт формування естети-
чного смаку населення. Необхідно мати на увазі, що економічні методи, навіть найсучасніші, не да-
дуть бажаного ефекту, якщо вони не спрямовуватимуться на розв’язання найважливішого завдання – 
досягнення високих творчих результатів діяльності. Вдало проведеною і організованою соціально-
культурною акцією слід вважати не тільки фінансовий успіх конкретного заходу, а й створення прави-
льної основи естетичного сприйняття дійства.  

Виходячи з вищезазначеного, стає зрозумілим, що організатор будь-якої соціально-культурної 
акції, крім розуміння процесів, що відбуваються, та знання галузевих економічних відносин у галузі 
соціально-культурної сфери має володіти певним естетичним баченням ситуації.  

Виховні цінності – це людські зразки педагогічної культури, що соціально схвалені й переда-
ються з покоління в покоління. Вони концептуалізують виховання на макро- і мікрорівнях. Абсолютною 
цінністю виховання є людина як мета й результат і як головний критерій оцінювання якості виховання. 
Виховання в людському вимірі – це гуманістичний, особистісно-орієнтований процес. 

Виходячи з історичних і сучасних концепцій особистості епіцентром культури, її вищою духовною 
цінністю є людина. Людина набуває своєї духовної сутності, стає частиною людства, оволодіваючи куль-
турою і розвиваючи її. Культурна сутність людини є системоутворюючим компонентом її цілісності. З пе-
дагогічної точки зору виховання студентської молоді означає розвиток таких якостей, як високий рівень 
самосвідомості, почуття власної гідності, самоповага, самостійність, здатність до орієнтації у світі, духо-
вні цінності, вміння приймати рішення і нести відповідальність за них. Мета виховання студентської молоді 
актуалізує бережливе ставлення людини до свого фізичного й психічного здоров'я, наявність естетично-
го смаку, гарних манер, уміння творити повсякденне життя за законами краси. 

Для студентів вузів культури і мистецтв, особливо художньо-творчих спеціальностей, естетич-
не виховання є не суто педагогічною проблемою, а охоплює широкий світ формування культури осо-
бистості та становить важливий компонент гармонійного розвитку особи, її емоційної культури й 
культури почуттів. Тут доречно згадати і про диференціацію типів почуттів, що стало основою видово-
го поділу мистецтва. Різні види мистецтва сприяють розвитку специфічних видів естетичних почуттів. 
Під впливом хореографії, наприклад, формується почуття пластики, гармонії руху, театру й режисури – 
почуття драматизму тощо. Саме тому, на лекціях із педагогічних дисциплін необхідно з'ясовувати за-
вдання естетичного виховання, давати ґрунтовний аналіз естетичних почуттів і потреб, смаків. 

Важливими напрямами викладання курсів педагогічних дисциплін має бути розкриття діяльності 
різних соціальних інститутів (сім'ї, освіти (дошкільних виховних закладів, школи, позашкільних дитячих 
культурно-просвітницьких закладів), культури (клубів, театрів, бібліотек, кінотеатрів тощо), які охоп-
люють всі основні сфери естетичного виховання: гру, навчання, трудову діяльність, міжособистісне 
спілкування, дозвілля, предметне середовище, художню діяльність, а також спорт тощо. 

На заняттях з педагогіки необхідно послідовно розкривати зміст та завдання художнього вихо-
вання, показувати, як із дорослішанням молодої людини та розвитком її здібностей доцільно перехо-
дити від навчання одних видів мистецтва до навчання інших (беручи до уваги нахили і здібності 
особистості). Як правило, відбувається перехід від образотворчих, динамічно-пластичних та імпрові-
заційно-ігрових видів мистецтва до мовно-словесних та музично-драматичних. Одночасно відчуваєть-
ся художня освіта студента – його знайомство з надбаннями різних видів мистецтва, які він засвоює: із 
творами живопису, скульптури, театру, літератури, музики, кіно тощо. Художнє виховання не передба-
чає, що кожен студент стане в майбутньому митцем-професіоналом. Але тільки завдяки художньому 
вихованню в індивіда може сформуватися потреба в постійному та серйозному спілкуванні з мистецт-
вом. До того ж, тільки засвоївши певні навички професійної діяльності в мистецтві, можна навчитися 
адекватно розуміти художню мову того чи іншого виду художньої діяльності. Саме під впливом худож-
нього виховання формується естетичний смак – здатність людини оцінювати всі явища дійсності з точки 
зору їх естетичної значущості для неї. Отже, студенти переконуються, що саме завдяки художньому 
вихованню мистецтво набуває для людини статусу смисложиттєвої цінності, через що воно і є найді-
йовішим засобом естетичного виховання. 

Серед найважливіших ланок народної системи виховання відзначаємо сім'ю, громадськість, 
колектив ровесників. Так, згідно з традиціями етнопедагогіки сім'я несла повну відповідальність за ви-
ховання дітей, підготовку їх до життя та праці. У ній дитина набувала морально-естетичних цінностей, 
проходила трудову підготовку. Наставниками дітей постійно були батько й мати, старші члени родини. 
Висловлюючи похвалу або ж осуд родині за виховання дітей, громада виявляла своє ставлення до 
виконання батьками їхніх соціальних функцій. Громадська думка виступала одним із найважливіших 
чинників народної системи виховання. 

Неабияке значення для естетичного виховання студентської молоді має пісня, особливо на-
родна. Вона посідає помітне місце в українській етнопедагогіці серед традиційних джерел передачі 
дидактичних і виховних знань. Психологічною базою виховного впливу пісні, яка містить у собі еле-
мент цих знань, є, зокрема, орієнтація на невимушене запам'ятовування та навіювання через варіати-
вність повторення настанов, які є в сюжетно оформленому контексті. 

Свої знання про виховне значення українських народних свят, звичаїв, обрядів студенти змо-
жуть застосувати при організації виховних заходів під час відзначення свята народного календаря, 



Культурологія  Опанасюк О. П. 

 46 

відвідування українських вечорниць, музею етнографії, виставки української народної іграшки, озна-
йомлення з традиціями трудового та естетичного виховання в українських сім'ях під час екскурсії в 
музей українського народного мистецтва тощо. 

Студенти засвоюють гуманістичний зміст знань про людину, про шляхи та закономірності роз-
витку культури на різних етапах історії людства. Ці знання потрібні студентам, по-перше, для власного 
особистісного росту та розвитку у зв'язку з реалізацією вікових особливостей психічного розвитку, по-
треб і можливостей юнацького віку. По-друге, – для майбутньої діяльності як педагогів, оскільки на 
основі цих знань формуються професійні гуманістичні установки, морально-естетичні заповіді педагога. 

В сучасних умовах переходу до ринкової економіки випускникам вищих навчальних закладів 
потрібні ґрунтовні загально гуманітарні знання, адже майбутня держава оцінюватиметься за рівнем 
компетентності, освіченості й культури всієї нації. Україна вступає в особливий період свого розвитку, 
на шлях перманентного реформування системи освіти, формування відкритої, динамічної системи, що 
дасть змогу не тільки максимально швидко адаптуватися до вимог виробництва, й передбачити їх, 
вийти на рівень випереджаючого розвитку системи освіти щодо системи виробництва. І тут, звичайно, 
ми маємо вивчати досвід різних країн з тим, щоб розширити видноколо, поглибити свої знання із зару-
біжної літератури та соціології культури. 

Рівень підготовки працівників соціально-культурної сфери оцінюється високо, порівняно з ін-
шими галузями народного господарства. Більше половини зайнятих у соціально-культурній сфері 
складають спеціалісти з вищою освітою. Проте, вищу освіту серед працівників фізкультури і спорту, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення має кожен шостий, а серед працівників освіти, культури і 
мистецтва – кожен четвертий. Є причини визначити якісну своєрідність структури кадрів СКС, в якій 
функції безпосередньої дії на людину виражені найбільш чітко. Саме тут спеціаліст найчастіше вно-
сить вирішальний вклад у надання послуг, а кадрам більш низької кваліфікації відводиться головним 
чином допоміжна роль. Покращення кваліфікаційної структури кадрів – важливий резерв підвищення 
якості послуг. В той же час, чимала чисельність працівників культурно-освітньої сфери виконує 
обов’язки, які не потребують тих знань і навичок, що вони мають. Тому, необхідне формування нової 
дієвої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців СКС, яка обумовлена 
тим, що за підрахунками спеціалістів знань, отриманих у вищому навчальному закладі, достатньо на 
перші 3-5 років, а кваліфікація може бути втрачена кожні десять років. 

Особливості підготовки керівних кадрів та спеціалістів соціально-культурної сфери визнача-
ються загальними підходами до використання трудового потенціалу в ринковій економіці, перебудови 
механізму господарювання в галузі культури і мистецтв та інших процесів, характерних для сучасного 
розвитку незалежної української держави. 

Нові перспективи в політиці інтеграції сучасних технологій навчання передових західних і схід-
них країн ставлять навчальні заклади перед необхідністю адаптувати програму підготовки молоді до 
нових соціальних, економічних, інтелектуальних реалій. Визначаючи доцільність використання нових 
технологій, ми маємо порівняти їх ефективність відповідно до оцінок національних програм, тобто нові 
технологічні засоби мають бути не лише додатком традиційного педагогічного процесу, а перетвори-
тися в майбутнє джерело інформації, самоосвіти. 

Спираючись на знання культурологічних, психолого-педагогічних, історичних, філософських і 
фахових дисциплін, студенти оволодівають навичками наукового порівняльного аналізу складних со-
ціальних явищ у сучасному світі. У цьому аспекті соціологія та порівняльна педагогіка мають стати си-
нтезуючими, інтегруючими навчальними дисциплінами, які, безперечно, сприятимуть поліпшенню 
загально гуманітарної та фахової підготовки спеціалістів. 

Все вищезазначене дає змогу сформулювати умови реалізації підготовки майбутніх працівни-
ків соціально-культурної сфери: 

- професійний кадровий потенціал та міцна матеріально-технічна база вузу; 
- належне навчально-методичне забезпечення та бездоганна організація навчально-виховного 

процесу; 
- пріоритетний розвиток культуротворчих функцій вузівської освіти (у контексті взаємозв’язку 

зі спеціальними професійними дисциплінами);  
- зміна стратегічних орієнтирів вищої освіти, де найбільша увага має приділятися формуванню 

цілісних інтегративних якостей особистості працівника соціально-культурної сфери на тлі паритетного 
забезпечення аксіологічних і діяльнісних аспектів його підготовки;  

- створення умов для творчого самоусвідомлення випускником вузу культури і мистецтв соціо-
культурного змісту власної професійної діяльності;  

- трансформація нових соціальних настанов на взаємодію з вихованцями, людьми різного віку 
в технологію підготовки до творчої та виробничої діяльності;  

- розвиток особистісних потенціалів бакалавра, магістра;  
- гносеологічний, аксіологічний, творчий, комунікативний підходи для психолого-педагогічного 

самоусвідомлення сьогодні студента, а завтра фахівця.  
Звичайно, перехід української освіти на європейську систему навчання це справа не однозначна, 

адже у кожній реформі є свої плюси і мінуси. Проте, поліпшення освіти соціально-культурної сфери в 
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Україні справа державної ваги, зокрема і соціологічної. Вирішення її сприятиме піднесенню загального 
рівня гуманітарної освіти, поглибить знання молоді про суспільні процеси, її світоглядну культуру.  

Проте, поліпшення соціологічної освіти у навчальних закладах України вимагає розв’язання 
двох основних проблем: перша – проблема адекватного змісту сучасної соціології викладання її у не-
профільних закладах освіти (як негативний наслідок – зростання дистанції між рівнем викладання та 
рівнем розвитку соціології як академічної науки); друга – проблема якісної підготовки фахівців з соціо-
логії на рівні сучасних вимог (досі навчальні заклади готували в основному лише викладачів соціології, 
перехід на ступеневу підготовку соціологів лише почався, завдяки Болонському процесу). 

Удосконалення системи вищої освіти та підвищення якості професійної підготовки фахівців в 
Україні – визначальна соціокультурна проблема, вирішення якої полягає у приведенні освіти у відпові-
дність до нових соціально-економічних вимог, визначенні пріоритетних напрямів освітньої політики, 
стратегії і тактики дій відповідно до потреб суспільства, створенні освітянських програм, а також інди-
відуального культурного самовираження особистості в суспільстві. 
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СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО АНТИЧНОСТІ: 

ЕСХІН VS ДЕМОСФЕН 
 
У статті автор з’ясовує особливості судового красномовства Давньої Греції за допомогою 

порівняльного аналізу судових промов Есхіна і Демосфена. 
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The author defines the features of judicial eloquence of ancient Greece with the help of a compara-

tive analysis of judicial speeches Eschines and Demosphenes.  
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Ще у дорадянський період російська академічна наука в контексті теорії судового красно-

мовства зверталася до дослідження античної риторики: Ф.Ф.Зелинський, Л.Е.Владіміров, П. Сергеїч 
(П.С.Пороховщиков). 

Цілком зрозуміло, що і вітчизняна наука як радянського, так і пострадянського періодів не оми-
нула увагою судове красномовство Давньої Греції і Давнього Риму. Втім, варто відмітити, що це була і 
залишається, як правило, увага з боку істориків, філологів, філософів. У цьому списку такі імена, як 
А.Ф.Асмус, С.С.Аверінцев, В.Борухович, М.Л.Гаспаров Н.Ф.Дератані, А.Ч.Козаржевський, Т.І.Кузнецова, 
Г.Л.Курбатов, А.Ф.Лосєв, Т.А.Міллер, В.І.Мірошенкова, Т.В.Попова, І.Г.Стрельнікова, А.А.Тахо-Годі, 
С.Л.Утченко, М.А.Федоров, Л.А.Фрейберг [5, 7].  

У пострадянський період антична риторика, у тому числі судова, стала об’єктом наукових до-
сліджень М.Е.Грабар-Пассек, Л.К.Граудиної, П.Грималь, В.І.Ісаєвої, О.Н.Корнілової, Л.Г.Маринович, 
Г.А.Кошеленко, С.І.Соболевського [6].  

Серед всіх цих досліджень, як правило, обов’язково знаходилося місце для Демосфена як ви-
датного оратора Давньої Греції.  

Проте, якщо Демосфену пощастило з давньогрецьких ораторів найбільше: і 60 промов його 
збереглося, і слава за ним закріпилася як за видатним оратором, то його сучаснику і опоненту, до того 
ж непримиренному, афінському ораторові Есхіну пощастило значно менше. Від його промов зберег-
лося лише три, імідж йому був створений певною мірою негативний: адже він протистояв Демосфену. 
А оскільки той був борцем за демократію, то Есхіна слід вважати супротивником демократії. Але це не 
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зовсім так, а точніше, зовсім не так. Тому мета даної статті – визначити особливості судового красно-
мовства Давньої Греції за допомогою порівняльного аналізу судових промов Есхіна і Демосфена. 

Так сталося, що до нас дійшло лише три промови Есхіна, причому дві з них ті, в яких його опо-
нентом виступав Демосфен: "Про зрадницьке посольство" і "Проти Ктесифонта про вінок". Водночас 
саме він у свій час був чи не єдиним гідним суперником Демосфена. Це саме у Есхіна не вдалося Де-
мосфену виграти справу "Про зрадницьке посольство", незважаючи на те, що останнім було для цього 
докладено чимало зусиль.  

Остання промова є найменш відомою, та й взагалі, як на нашу думку, несправедливо мало 
уваги приділялося науковцями ораторській майстерності Есхіна, залишаючи в тіні його славнозвісного 
опонента. Тому ми і ставимо собі за мету спробувати дещо виправити цей стан речей і проаналізувати 
його промови з точки зору саме специфіки судового красномовства, пам’ятаючи про те, що специфі-
кою останнього, за Аристотелем, є "обвинувачувати або виправдовувати", а метою є справедливе і 
несправедливе. 

У своїй промові "Проти Ктесифонта про вінок" Есхін обвинувачує Ктесифонта у протизаконні за 
декількома пунктами. Проте, бувши формально спрямоване проти Ктесифонта, де факто це було об-
винуваченням Демосфена. Есхін ставив собі за мету довести протизаконність самої претензії Демос-
фена на нагороду – золотий вінок. Формальне обвинувачення спирається на більш широкий контекст, 
в якому, можливо, Есхін мав на меті поквитатися з Демосфеном за попереднє обвинувачення його, 
Есхіна, у зрадництві. Ініційовану ним справу тоді Демосфен не виграв – за деякими свідченнями (Плу-
тарх) тридцять суддів не підтримали обвинувачення, і Есхін був виправданий. Тим не менше, промова 
становить безперечний інтерес, як і відповідь на неї і на обвинувачення з боку Демосфена. 

Навіть перша фраза приступу крім традиційного "загального місця" судових промов (тропа про 
справедливість і законність) містить дуже прозорий натяк на підготовку "ворогуючого стану" суду до 
упередженого ставлення по відношенню до оратора. "Ви бачите, афіняне, як інші тут ведуть підступи, 
як змикають лави, як затівають умовляння по всій площі, аби все у нас у місті пішло не по заведеному 
порядку і звичаю...". За цим слідують нарікання на псування цього порядку, яке з точки зору риторики, 
Ґрунтуються на вельми поширеному прийомі – протиставленні: "Але з тих пір як перевелося все, що 
раніше однодушно визнавалося кращим, й одні стали із легким серцем вносити протизаконні пропози-
ції, а інші ставити їх на голосування, самі отримавши головування не найсправедливішим жеребом, 
але за рахунок підступів, а якщо хто з інших членів ради, чесно головуючи по жеребу, правильно ого-
лошує підсумки вашого голосування, то всі, хто вважає державу не спільним, а власним надбанням, 
погрожують їм надзвичайними обвинуваченнями і тим поневолюють звичайних громадян, а собі при-
власнюють деспотичну владу, і коли суди по закону перевелися, а судити почали по злобі і по особли-
вим постановам, – з тих самих пір замовк у місті стиль прекрасний і розумний заклик глашатая: "хто 
бажає висловитися з тих, хто досягнув п’ятдесяти років, а потім по черзі з інших афінян?". І з тих пір 
вже ораторська розгнузданість не підвладна ані законам, ані головам, ані першоприсутнім, ані голо-
вуючому філи..." [1, 161-162]. 

Цей вступ вартий того, аби на ньому зупинитися і прокоментувати.  
Згідно з правилами ораторської майстерності у вступі належало не тільки сформулювати вла-

сні принципи, а й звернутися до суддів, намагаючись досягти їхньої прихильності. Мабуть, було б не-
розумним, роблячи це, починати з критики, але саме це і зробив Есхін. Більше того, він посилює і 
навіть персоніфікує певною мірою, застерігаючи: "при такому-то положенні державних справ...один 
лише уламок, за розумінням моїм, залишився від нашого державного устрою, і цей уламок є обвину-
ваченням у протизаконні. Якщо ви і їх скасуєте, або будете потурати тим, хто прагне скасувати, то ви-
значаю вам, що самі того не помітивши, ви і всією нашою державою поступитеся якимось панам....хай 
же ясно знає і твердо пам’ятає кожен з вас: кожного разу, як він входить до судилища судити справу 
про протизаконність, йому належить голосувати за власну свободу слова" [1, 162]. 

Пункти обвинувачення, сформульовані Есхіном, полягали у наступному: 1) протизаконним є 
присудження вінка людині, яка є підзвітною і не відзвітувалася у народному зібранні згідно закону про 
підзвітних осіб (Демосфен на час пропозиції Ктесифонта не відзвітувався за витрати грошей, визначе-
них на будівництво стіни навколо міста, а також за збір театральних грошей); 2) протизаконною є про-
позиція Ктесифонта оголосити про нагородження у театрі при чужоземних гостях, у той час як за 
законом це належало робити у Народному зібранні перед своїм народом згідно закону про оголошен-
ня нагородження; 3) Демосфен і як людина, і як політик не гідний нагороди. 

Аргументація Есхіна за першими двома пунктами є бездоганною. Він детально аналізує, ква-
ліфікуючи ознаки дій, і доводить, що вони порушують норму закону. Доводить, що обидві пропозиції 
порушують законодавство Афін. Упереджує і ретельно спростовує можливі логічні виверти відповіда-
ча з цих пунктів. Втім, найбільш важким для доказової бази обвинувачення стає третій пункт за відсут-
ності чітко прописаної норми закону стосовно того, хто і на яких підставах може бути (або має бути) 
нагороджений вінком.  

Есхін намагається подолати ці труднощі, звернувшись до прецедентів. Їх він обирає в якості 
критерію, а вони полягають передусім у моральній і фізичній площині, і вже, порівнюючи з ними, дово-
дить, що Демосфен не відповідає цим критеріям. А отже, не є гідним нагороди. 
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Серед таких прецедентів: нагорода вінками переможців спортивних змагань або навіть відмо-
ва у нагородженні видатним полководцям. Під жоден з цих прецедентів, Демосфен, на думку Есхіна, 
не підпадає. 

Головне обвинувачення на адресу Демосфена – хабарництво. Воно проходить за декількома 
епізодами: 

1) Демосфен за хабар пропонує надати афінське громадянство халкідянинам Каллію і Тавро-
сфену, батько яких Мнесарх був причиною "важких образ" афінян. Самі ж Каллій і Тавросфен підступ-
но напали на війська афінян, замкнені в ущелині (тобто ворогам Афін Демосфен пропонує надати 
афінське громадянство): "...цей самий халкідянин Каллій (якого так нахвалює хабарник Демосфен як 
побачив військо нашої держави замкненим у страшному бездоріжжі, звідки ані вийти без великої пе-
ремоги і нікуди не подати допомоги ані з суші, ані з моря, так скоріше зібрав війська з усієї Евсеї та 
випросив підкріплення у Філіпа, та брат його Тавросфен (який нині до всіх такий приязний і посміха-
ється) переправив до нього фокідських найманців, і всі вони рушили, аби нас знищити" [1, 178]. 

2) Після того як афіняне все таки одержали перемогу над військами Каллія, та ще й пробачили 
йому його підступність, він "отримавши від афінян прощення "відправився у Македонію, улещував ца-
ря (Філіпа – О.Г.), звався одним з найближчих його товаришів. Потім... віддався фіванцям; а потім за-
лишив і їх і ... опинився між ворожнечею ліванців і ворожнечею Філіпа. Не знаючи, що робити...він 
побачив, що єдина надія, яка в нього залишалася на спасіння – це укласти клятвений союз з афінсь-
ким народом за умови, що йому допоможуть, якщо хтось озброїться проти нього... 

Розсудивши так, він відправляє до нас послами...з марними надіями для народу, з срібними 
грошима для Демосфена і його поплічників. ...заступнику про цей союз обіцяв він мзду за те, щоб не 
засідали в Афінах представники від його Халкіди і ...щоб халкідяне не платили союзних внесків. І цей 
Демосфен...продав нашу державну користь і написав у пропозиції про союз: "допомагати халкідя-
нам"… А представництво халкідян у раді і союзні їх внески, якими повинна зміцнюватися наша війсь-
кова сила, Демосфен продав ще того більше, не жалкуючи красивих слів для ганебних справ і 
переконуючи вас промовами, нібито наша держава так і повинна кожного разу першою допомагати 
всім нужденним еллінам, щоб спочатку була послуга, а потім – союз". (Далі зачитується текст тієї по-
станови, який, очевидно, підтверджує сказане Есхіном.) 

3) Але це ще не все. Есхін продовжує: "До такого нахабства та жадібності дійшов Каллій, до 
такої продажності – ...хвалений Демосфен, що на очах у вас, живих, здорових, зрячих, вони викрали 
десять талантів союзних внесків від Орея і від Еретрії..." [1, 180].  

"...за пропозицію свою Демосфен отримав винагороду в три таланти: талант з Халкіди від Гал-
лія, талант з Еретрії від тирана Клитарха і талант з Орея. Через Орей-то це все і розкрилося. Тому що 
влада у цьому місті народна, і справи вирішуються народними постановами, орейци, витратившись на 
війні і опинившись у тяжкому становищі, посилають до Демосфена послом Гносидема..., благаючи 
вибачити їм цей талант і обіцяючи йому за це поставити мідну статую; але Демосфен йому відповів, 
що мідь йому ані мало не потрібна, і почав відчужувати свій талант через Каллія. І орейці при тому, що 
були без грошей, змушені закласти йому за цей талант державні доходи і виплачували Демосфену по 
драхмі з міни кожного місяця, доки не погасили всього капіталу. Все це було зроблено за народною 
постановою... (Читається постанова). Така постанова, афіняне, для міста нашого – ганьба, для Демо-
сфена – викриття його пролазливості в державних справах, а для Ктесифонта – пряме обвинувачен-
ня: адже такий підступний хабарник аж ніяк не може бути тим гідним мужем, якого зображує нам 
Ктесифонт у його пропозиції про вінок!" [1, 181].  

Зазначимо, що серед цих трьох пунктів обвинувачення Демосфена у хабарництві документа-
льно підтвердженим є лише один. Останній, за висловлюванням Аристотеля, "нетехнічний" засіб. А з 
точки зору сучасного судочинства – об’єктивний доказ.  

Наступний пункт обвинувачення Демосфена у хабарництві складає вже інший епізод. Він 
пов’язаний із так званою справою амфіктіонів.  

4) Суність справи полягала у тому, що самозахватом були заселені і зорані заповідні землі локрій-
цами з Амфісси. Амфіктіони – релігійний орган загальноєллінського рівня – постановили зруйнувати ці 
поселення. Ще до того, аби уникнути такої постанови, амфісійці почали підкуповувати засідателів, які 
прибували на збори амфіктіонів. Есхін пише: "інших вони підкупали грошима; і, звичайно, серед них був і 
Демосфен, обраний вами в засідателі ради амфіктіонів, він прийняв від амфісійців дві тисячі драхм за те, 
щоб між амфіктіонами не було про Амфіссу ані слова, а на майбутнє йому було обіцяно і в Афіни посилати 
по двадцять мін на рік…, щоб він і в Афінах всіляко заступався за амфісійців" [1, 183].  

У зв’язку із продовженням цієї справи з’являється і новий пункт обвинувачення Демосфена. 
Оскільки амфіктіонами, внаслідок промови Есхіна, було прийнято рішення поновити статус-кво засе-
лених територій, тобто звільнити ці території від заселення амфісійцями, також було вирішено, щоб 
перед наступним засіданням священнопредстоятелі з’явилися з рішенням про те, яке покарання на-
класти на амфісійців. "Коли ми, – продовжує Есхін, – доповіли цю постанову раді і потім Народному 
зібранню, то народ схвалив нашу поведінку, все місто постало за благочестя і тільки Демосфен, спо-
кушаючись на обіцянки амфісійців, виступив проти. ...І тоді він, не маючи можливості обманювати 
державу відкрито, відправляється до ради, видаляє звідти сторонніх і, скориставшись недосвідченістю 
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листовода, надиктовує попереднє рішення для Народного зібрання. А потім проводить його і через 
зібрання, аби воно стало народною постановою – зібрання тоді вже закінчилося, багато хто розійшов-
ся. Не було й мене, тому що я б цього ніколи не допустив. У постанові ж йшлося про те, що "Священ-
нопредстоятелю афінського народу і засідателям ані словом, ані справою, ані рішенням, ані іншою 
дією не бути співучасниками із тими, хто там зібрався"…Це означало: не можна нагадувати про клятви 
наших предків, не можна нагадувати про відлучення, не можна нагадувати про віщання боже!" [1, 183]. 

Цей пункт обвинувачення особливий: він не тільки черговий епізод у хабарництві Демосфена, 
але й – обвинувачення останнього у підробці документу.  

Наслідком цього, як далі стверджує Есхін "через Демосфенове хабарництво все зірвалося" [1, 186]. 
5) Чергове обвинувачення в хабарництві пов’язане із іншим епізодом: договором про союз із 

фіванцями. За словами Есхіна Демосфен переконав народ не обговорювати умов союзу, чим поклав 
дві третини витрат на афінян, і лише одну – на фіванців, хоч афіняни "і далі знаходилися від війни (і 
те, й інше, звичайно, за хабар); начальство на морі він зробив сумісним, а витрати поклав на вас од-
них; начальство ж на суші...цілком вручив фванцям..." [1, 188]. 

6) Демосфен домовився з беотархами про співучасть їх в усіх справах, і цим... переніс і раду 
вашу, і народну владу до Фів, на Кадмею, а ви і не помітили! Для себе ж він домігся такого самовластя, 
що сходячи на поміст, говорив, що піде послом туди, куди сам схоче, навіть проти вашої волі... Отриму-
ючи від вас військові гроші на найманців, він оббирав вас, наймаючи їх менше за необхідне" [1, 189]. 

7) Коли фіванці були готові прийняти посольство Філіпа, Демосфен "запідозрив, що беотархи 
без нього отримали від Філіпа хабар, аби укласти окремий мир. Упустити хабар – цього він вже пере-
жити не міг; і ось він підскакує в фіванському зібранні... і ніби подаючи беотархам знак поділитися із 
ним частиною прибутку, починає...клястися Афіною, якщо хто запинатиметься про мир із Філіпом, то 
він ба своєю рукою за волосся потягне до в’язниці..."[1, 190]. 

І Есхін навіть піднімається до справжньої патетики, закликаючи: "Афіняне...не споруджуйте у 
Діонісовому театрі трофея на честь власної поразки, не викривайте афінський народ у безумстві пе-
ред усіма еллінами. Не нагадуйте про невиправні... злигодні нещасливим цим фіванцям, яких Демос-
фен прирік на вигнання..., чиї загублені святині, гробниці, діти Демосфеновим хабарництвом і золотом 
персидського царя!" [1, 191]. 

Якщо з приводу попередніх обвинувачень Демосфена у хабарництві лише одне мало доказову 
базу – постанова мешканців Ореї про сплату таланту Демосфену, то стосовно цього пункту обвинува-
чень необхідно додати наступне. Факт підкупу Демосфена персидським царем Дарієм підтверджує 
Плутарх, який пише про те, що персидський цар "відправив сатрапам приморських областей лист з 
наказом постачати Демосфену гроші... Про все це стало відомо пізніше, завдяки Олександру, який в 
Сардах виявив листи Демосфена і повідомлення царських полководців, в яких були вказані видані 
йому суми" [2, 511].  

Есхін додає: "та нібито на крок підійдеш не те, що до міста, а додому, де є бодай мала загроза! 
Ось де гроші роздають, там ти не відлучений..." [1, 193]. 

Корумпованість Демосфена знов-таки підтверджує Плутарх, який передає наступну історію: при 
складанні переліку коштовностей, Гарпал – утікач з Азії, який просив про укриття в Афінах, помітивши, що 
Демосфен зацікавився персидським кубком вишуканої роботи... запропонував йому взяти кубок у руку, аби 
прикинути на вагу, чи багато у ньому золота... На запитання Демосфена, скільки ж він важить, Гарпал з 
посмішкою відповів: "Для тебе – двадцять талантів" – і лише наступила ніч, надіслав йому цей кубок разом 
із двадцятьма талантами грошей. ...На наступний день Демосфен з’явився у Зібранні... обмотав собі горло 
вовняною пов’язкою..., знаками показуючи, що в нього...пропав голос. Жартівники з цього приводу глузу-
вали, переконуючи, ніби то вночі оратора охопив нежить не простий, а золотий. Певний час потому про 
хабар стало відомо всьому народові, і коли Демосфен намагався взяти слова...натовп обурено зашумів, а 
хтось ...вигукнув: "Невже, громадяни афінські, ви не вислухаєте того, у чиїх руках кубок?" [2, 515]. 

Ще одним поширеним пунктом обвинувачення Демосфена Есхіном полягало обвинувачення у 
боягузтві: 

- це ти-то, що ніколи не дивився ворогу у вічі! [1, 190]; 
- ...біг з поля бою і з місця у строю...; 
- цього то-мужа, якщо він – муж, нагороджує вінком афінський народ: найганебнішого – за доб-

рочесність, легкодушного утікача – за доблесть! [1, 191]. 
В цілому обвинувачення Демосфена у хабарництві разом із боягузтвом на полі бою і навіть у 

зриві посольства підтверджує ще раз Плутарх: "Демосфен же "який в обладунках не був відзначений"... і 
по відношенню до хабарів не зовсім бездоганний (для дзвінкої монети з Македонії, від Філіпа, він був 
недоступний, а ось потоку східного золота, з Ікебан і Суз, дозволив себе цілком потопити)..." [2, 505]. 

Ще один пункт обвинувачень полягає у тому, що Демосфен, побоюючись викриття, наказав 
схопити Анаксіна Орейського, який приїхав за покупками для Олімпіади. "І ти, – говорить, звертаючись 
до Демосфена, Есхін, – двічі власноруч катував його і пропонував смертну кару, хоча колись сам гостював 
у нього в Ореї, їв і пив за його столом .. і укладав гостинний союз. І цю людину ти вбив! А коли я тебе 
викрив перед всіма афінянами і назвав гостевбивцею, ти... сказав таке, від чого скрикнув і народ, і всі 
чужоземці, які були у зібранні: сказав, що сіль батьківщини тобі дорожче, аніж стіл гостинності " [1, 204]. 
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Цей пункт слід прокоментувати окремо.  
Обурення Есхіна нам, людям сучасним, можливо є не зовсім зрозумілим. Хоча у будь-якому 

випадку вбивство людини, яка не була навіть обвинуваченою, викликає і жах, і осуд. Але для давніх 
греків тут був і блюзнірський момент, адже угода про гостинність – проксенію – надавала особливий 
захист, як вважалося самого Зевса, а реально надавала щось на зразок дипломатичного імунітету, 
гарантуючи недоторканість гостям. Гарантом цієї недоторканості виступав піроксен. Виходячи зі слів 
Есхіна, Демосфен і був піроксеном, адже він колись уклав з катованою ним, а потім і страченою люди-
ною договір про гостинність. Це без сумніву однозначно подає Демосфена у вкрай негативному світлі і 
як людину, і як державного діяча. 

Подивимося, як спростовує ці обвинувачення Демосфен.  
Незважаючи на те, що прямо обвинуваченим виступав Ктесифонт, зрозуміло, що фактичним 

обвинуваченим був Демосфен. Він сам і зголосився спростовувати пункти обвинувачень, сформульо-
вані Есхіном. 

Слід відмітити, що самий приступ власної промови Демосфеном було побудовано зовсім в ін-
шому плані, ніж у Есхіна. На відміну від критики суддівства у першого Демосфен демонструє всіляку 
повагу суддям і водночас дає установку щодо його власного сприйняття суддями: "незмінні мої добрі 
наміри до держави; заради благочестя вашого і слави" тощо. 

Щодо перших пунктів обвинувачення, то Демосфен спростовує їх також, посилаючись на пре-
цеденти, причому такі, які стосувалися його самого: попередні нагородження золотими вінками. 

 По-друге, він посилює свої позиції, закидаючи Есхіну те, що той у нагородженнях попередні 
рази не виступав проти, тобто нібито мовчазно був згодний, або не було чого сказати. Справедливості 
заради, слід зазначити, що у деяких пунктах це зустрічне обвинувачення Есхіна не відповідає дійсності, 
принаймні, розходиться із твердженнями Есхіна про те, що він з цього або іншого пункту виступав проти. 

По-третє, Демосфен переважно використовує так званий прийом "читання в серцях", який по-
лягає у нібито викритті справжніх мотивів опонента, а по сутності приписування опонентові тих 
суб’єктивних ознак порушення або навіть злочину, які вигідні для критики і гани.  

Використовує він також прийом розширення, коли себе ототожнює з афінським народом, або із 
займенником "ми", "нам", "нас". Після чого переходить до реїфікації – тобто створення негативного 
образу Есхіна і протиставляє останнього вже не собі особисто, а – в обличчі Демосфена – так би мо-
вити усьому афінському народові. 

Розширення Демосфен використовує і по відношенню до Есхіна у той спосіб, що використовує 
інвективи на його адресу у множинному числі "негідники", "зрадники" тощо, тим самим збільшуючи кі-
лькість "ворогів", яких нібито репрезентує чи уособлює Есхін. 

Ще один прийом: претерція – або фігура умовчання: Демосфен просто ігнорує найбільш 
незручні і небезпечні для нього пункти обвинувачення, зокрема, він жодного разу не спромігся навіть 
почати спростування щодо обвинувачень його в хабарництві, а таких пунктів у промові Есхіна нарахо-
вується, як ми показали вище, до десяти різних епізодів.  

Демосфен навіть передбачає, що це можуть помітити, і тому так би мовити між іншим огово-
рює: "Відповідати я стану у такому ж порядку, в якому він обвинувачує, і скажу про все по черзі, нічого 
не пропускаючи, хіба що по випадковості" [3, 223]. 

Проте Демосфен переводить розмову на зустрічні обвинувачення за принципом: "сам дурень".  
Нарешті, застосовуючи, на відміну від Есхіна значно більшу кількість "нетехнічних" засобів дове-

дення: показів свідків, цитування документів: постанов, послань, скарг (до речі, за словами коментатора 
[4, 461] всі вони були вписані пізніше, і як зазначає той же коментатор, тому є розходження з текстом, 
який вони нібито мають підтверджувати). На нашу думку, така розбіжність не є випадковою, адже Демо-
сфен використовує ще один, як нині вважається, нечесний полемічний прийом: він нібито спростовує, 
але ті пункти, яких насправді у Есхіна немає. Проте компенсує брак спростувань численними інвектива-
ми на адресу Есхіна і ще більшою апологетикою на свою адресу, використовуючи слова-маркери: спра-
ведливість, благо народу, благо держави, піклування про блага народу і держави, тобто не по сутності 
обвинувачень. Це є "переходом на особистості" (тобто Есхіна), і часто зустрічається просто підміна тези. 

І взагалі Демосфен сповідує принцип: кращий вид захисту – це напад: "А нині час мені виправ-
датися у зведеному на мене обвинуваченні і прозвітуватися у своїх справах, аби Есхін, хоч він і так це 
знає, все прочув, чому я стверджую, що і насправді заслужив не тільки запропоновану у постанові на-
городу, але і ще куди більші пошани" [3, 222]. 

Використовує Демосфен і прийом "атака риторичними запитаннями" [3, 225]. 
А ще він приписує Ехіну обвинувачення за тими пунктами, яких у Есхіна немає. Так веде мову 

про нібито обвинувачення, які Есхін зводить на евбейців і візантійців.  
Есхіну він приписує, що той згубив "бідних фокідян і підбурив Амфісійську війну" [3, 243], тобто епі-

зод, який припускає подвійне тлумачення. Але жодного разу Демосфен не торкається питання про хабарі, 
а ретельно оминає навіть те, що могло б викликати асоціацію і нагадати сутність обвинувачень Есхіна.  

Не останню, а можливу й далеко не останню роль відіграв у обох випадках так званий ефект 
краю: і в першому суді і у другому справу вигравав той оратор, який виступав другим. Перший раз це 
був Есхін – у справі "Про зрадницьке посольство", другий раз – Демосфен у справі "За Ктесифонта 
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про вінок". Якщо врахувати, що обидва рази промови Демосфена на третину більші за обсягом, ніж 
промови Есхіна, а другий раз саме його слухалася останньою, то аргументи і враження від першого 
виступу, тобто промови Есхіна встигли призабути. До того ж виступи ораторів з такими промовами 
тривали не один день. За таких обставин враження, викликане останнім, було найсвіжішим, у той час 
як першим – притуплялася гострота відчуттів, які навіть і бували викликаними.  

У зв’язку з цим варто відмітити прорахунок Есхіна, якому необхідно було наприкінці промови 
чітко обновити у пам’яті слухачів основні пункти обвинувачення Демосфена.  

Отже, порівнюючи промови Есхіна і Демосфена, варто звернути увагу на те, що обом орато-
рам властиве віртуозне володіння риторичними прийомами і знання психологічних можливостей вира-
зності мови. Втім, існує суттєва відмінність, яка виявляє себе у судовому дискурсі.  

Для промови Есхіна характерна більша стислість. Демосфен у цьому відношенні навіть "пору-
шує" рекомендацію Аристотеля, який вважав, що промова захисника має бути коротшою за обвинува-
льну промову. Проте у даній судовій справі можливо це "порушення" зіграло на руку саме Демосфену: 
виступаючи останнім і з великою промовою, він був у більш вигідному становищі, оскільки у такому 
разі починав діяти так званий ефект краю.  

Пункти обвинувачення Есхіном були сформульовані чітко, проте в епілозі промови він стисло 
їх не нагадав суддям. І це, також можливо, стало однією з причин його поразки. 

Крім того, дещо агресивними виглядали його звернення до суддів, що порушило стратегію 
амальгірування, тобто так званий "ми-дискурс". 

Що ж до Демосфена, то він сповна скористався цією стратегією, і вельми вдало використав та-
кож стратегію реїфікації, протиставивши Есхіна суддям і слухачам. Утім, слід відмітити, що для промо-
ви Демосфена характерним є яскраво відбитий маніпулятивний характер, який, зокрема, виявився у 
численних недозволених (з точки зору сучасної теорії аргументації) прийомів. Але це дозволило йому 
досягти як тактичних – ігнорування численних обвинувачень у хабарництві, так і стратегічних – доби-
тися власного виправдання – переваг.  
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ГУМАНІТАРНИЙ ПІДХІД 
ДО ПРОБЛЕМ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті на основі освітянської практики та досліджень сучасних науковців узагальнюють-

ся сутнісні ознаки гуманітарного підходу до проблеми вузівського навчання, серед яких провідне 
місце займають особистісно орієнтовані розвиваючі напрями. 

Ключові слова: освіта, гуманітарний підхід, гуманістичні цінності, гуманітаризація освіти, 
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On the basis of the educational practice and researches of the modern scientists the essence and 

the basic signs of the humanitarian approach to the problem of the high school education are generalised in 
the article.  

Keywords: education, humanitarian approach, humanistic values, humanitarisation of the educations, 
humanitarian disciplines. 

 
Останнім часом провідне місце в освітній сфері займають особистісно орієнтовані, розвиваючі 

напрямки освіти. Результатом стає не сума знань, умінь і навичок, необхідна для оволодіння певними 
спеціальностями, а здатність до самоформування і саморозвитку. При цьому сутнісним атрибутом 
людини вважається духовний елемент, який виявляється в орієнтації на вищі цінності – істину, добро, 
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красу, визначенні її загальної гуманістичної спрямованості як особистості та суб'єкту діяльності. Водно-
час освіту розглядають як один з найважливіших чинників соціального розвитку, що методологічно 
пов'язано з концепціями "єдиного індустріального суспільства", "постіндустріального суспільства", 
"технотронної ери" тощо. У західній соціології, наприклад, досить поширеною є теза американського 
соціолога, автора теорії постіндустріального суспільства Д. Белла про те, що рівень здобутої людьми 
освіти є вирішальною передумовою їхнього соціального становища. 

Будь-яка освіта, особливо вища, виступає як спосіб втілення культури в людині, культура ж – 
як відтворення історії в її потенційності й вільному творчому розвитку сутнісних сил людини. Відтак 
освіта постає як безперервність, що об'єднує конкретне багатство дійсності й ідеальну різноманітність 
можливостей, що не мають ні однозначного, ні одноразового вирішення. Дослідники сфери освіти по-
різному визначають предмет гуманітаризації освіти, тобто утвердження гуманітарного підходу до її 
розвитку. Одні основну увагу приділяють вивченню суті зв'язку системи освіти з різними елементами 
суспільства. Інші акцентують на практичних проблемах навчальних закладів, застосовуючи соціологіч-
ні підходи і методи дослідження спочатку для з'ясування, а потім і для подолання проблем. З огляду 
на це вважаємо за доцільне узагальнити у пропонованій статті сутність та основні ознаки гуманітарно-
го підходу до проблеми вузівського навчання.  

Зазначимо, що загалом навчальний процес як вид соціокультурної діяльності належить до 
предметної сфери соціології освіти, що постає як загальна теорія освіти і як емпірична наука. Функціо-
нування освіти забезпечують взаємодії навчання з іншими формами і видами життєдіяльності суб'єк-
тів. Тому предметом аналізу сфери освіти повинні бути не тільки процеси навчання, соціокультурного 
розвитку людини, а й усе те, що впливає на них, супроводжує їх. Отже, загалом сфера освіти охоплює 
всю життєдіяльність людей, соціальних груп – тих, хто навчається, навчає та обслуговує навчальний 
процес. Це дає змогу простежити динаміку освіти, особливості її взаємодії з іншими сферами суспіль-
ного життя, процес розвитку суб'єкта освіти.  

Соціокультурний напрям у дослідженні освіти зародився у 30-ті роки XX ст. та одержав розви-
ток у концепції "реконструкції соціальної позиції" французьких соціологів П. Бурдьє і Р. Пассерона і 
нині став основним у вітчизняній соціології освіти. На думку представників цього напряму, предмет 
соціології освіти – стан і динаміка соціокультурних процесів у сфері освіти: закони, принципи, техноло-
гії навчання; взаємодія з іншими галузями суспільного життя; об'єкт – сфера освіти, тобто соціальне 
середовище, в якому розгортаються, функціонують процеси освіти, діють суб'єкти освіти. Відтак соціо-
логія освіти водночас є фундаментальною, прикладною, теоретичною та емпіричною наукою, має свої 
методологічні принципи, застосовує багатий арсенал методів дослідження. Спираючись на обширну 
інформаційну базу і здійснюючи прогностичні функції, вона покликана забезпечити наукове обґрунту-
вання соціальної політики в сфері освіти, реформування системи освіти, що є важливою умовою ви-
рішення багатьох проблем сучасності. 

Представники "моралізуючих" концепцій, розвиваючи ідею Е. Дюркгейма про те, що рівність в 
освіті принципово неможлива в суспільстві, заснованому на розподілі праці, розглядають систему 
освіти як хранителя і передавача "цінностей". Вони вважають, що соціальна структура зберігається й 
утримується школами через прийняття і прищеплення молоді панівної системи цінностей. 

Гуманітарний підхід до проблематики вищої освіти є особливо актуальним сьогодні, з огляду 
на суспільну потребу у спеціалістах з пластичною організацією психіки, готових до змін в оточуючому 
світі, до активного творчого реформування дійсності. Адже знання знецінюються, якщо процес пізнан-
ня не захоплює, якщо відбувається лише розумова робота і механічне запам'ятовування. В цьому разі 
немає простору для розвитку особистості. Тому, як зазначає Г.О. Балл, провідну ідею гуманізації осві-
ти можна визначити як орієнтацію її цілей, змісту, форм і методів на особистість учня, гармонізацію 
його розвитку [1].  

Відповідно до гуманістичної теорії А.Маслоу [5, 33] та К.Роджерса [7, с. 455] сучасна освіта по-
винна мати такі риси: 1) вона виходить із загальнолюдських цінностей, узгоджених з конкретними цін-
ностями інших етнокультур; 2) метою освіти є самореалізація особистості; 3) розвиток особистості 
відбувається цілісно, у єдності розуму і відчуттів, душі та тіла; 4) права людини на вільний вибір зміс-
ту, форм, режиму освіти, знаходяться під захистом; 5) освіта здійснюється за умов державної та гро-
мадської турботи, уваги, співпраці, а не формального керівництва. 

До того ж, оскільки педагогіка використовує методологію гуманітарних наук, то вона й сама пе-
реходить до розряду гуманітарних наук. Звідси особливого смислу набуває думка М.Вебера, що 
"трансцедентальне посилання всіх наук про культуру полягає не в тому, що ми вважаємо певну – чи 
взагалі будь-яку культуру цінною, а в тому, що ми самі є людьми культури, що ми самі володіємо зда-
тністю та волею, які дозволяють нам зайняти певну позицію у ставленні до світу і внести до нього 
сенс" [2, 48].  

Як зазначає І.Зязюн, культура народів і держав – найважливіший із показників їхнього поступу 
завдяки особливій культуротворчій місії педагога, вчителя, який творить найбільшу, найвагомішу, най-
необхіднішу цінність – Людину. Основним критерієм цієї цінності є шанобливе, гуманне ставлення до 
іншої Людини [4]. Крім І.А.Зязюна, неодноразово звертаються до проблеми ціннісних орієнтацій педа-
гога В.О.Огнев’юк [6] та В.О.Сластьонін [8]. Розглядаючи структуру особистості вчителя, його профе-
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сійну самосвідомість, вчені виділяють пріоритетне  положення професійно-ціннісних орієнтацій, ви-
значаючи їх як стрижень освіти, особистості вчителя, системний компонент професійної культури, 
який демонструє готовність до освітньої діяльності відповідно до високих духовних цінностей, вірність 
гуманістичним ідеалам. 

На думку В.О.Сластьоніна, гуманістичні цінності складають фундамент професійно-педагогічної 
культури і включають цінності: 

– загальнолюдські: людина, дитина, педагог, творча індивідуальність; 
– духовні: педагогічний досвід людини, педагогічні теорії, способи педагогічного мислення та ін.; 
– практичні: педагогічні технології, освітні системи, способи діяльності та ін.; 
– особистісні: педагогічні здібності, індивідуальні якості педагога, ідеали вчителя та ін. [8]. 
Водночас зазначені теоретичні концепції можуть повноцінно існувати лише на засадах і в постій-

ному зв'язку з освітою та гуманітарним мисленням, вплетеним у тканину предметно-практичної діяльності 
людей, з мисленням, яке пов'язане з міжособистісним спілкуванням, із співвідношенням людини та світу її 
життєдіяльності, в якому речі і явища осмислюються і визначаються відповідно до цілей, інтересів і праг-
нень людини. Тому під час здобуття освіти особливого значення набуває пріоритет гуманістичних цілей 
навчання. Сучасна гуманітарна спрямованість освіти орієнтує навчальний процес на виховання особисто-
сті, яка володіє загальною культурою, має широкий науковий світогляд та культурне світорозуміння. Влас-
не, гуманітаризація науки становитиме могутній поштовх до розвитку людського пізнання в цілому.  

Не дивно, що моделі гуманітаризації освіти посідають важливе місце в різних освітніх системах. 
Вони поєднують теорію та практику, види роботи, методи, відповідають визначенню провідних цінностей 
та кінцевої мети, які супроводжують навчальний процес. Вибір методів, різних варіантів приводять до ди-
ференціації педагогічних моделей, які акцентують увагу на аналізі педагогічної діяльності, засвоєнні знань, 
аналізі цінності і новизни інформації, на розвитку мислення особистості, модифікації її поведінки, на органі-
зації самостійного пошуку інформації, створенні справжнього інтересу в процесі навчання. 

Так, модель національної школи США, найбільш космополітичної нації у світі, передбачає гу-
манітаризацію освіти, тісно пов'язану з гуманізацією, яка припускає удосконалення стилю спілкування 
між педагогами і студентами, самого духовного життя навчального закладу. Така модель є схемою 
партнерських відносин, де вчитель та учень разом рухаються до однієї мети – оволодіння знанням. Ця 
схема породила запропоновані ще Джоном Дьюї на початку ХХ ст. методики: "problem solving" – де 
той, кого навчають, має свободу дії, що змушує його працювати більш творчо і інтенсивно для вирі-
шення певної проблеми. Відносини між вчителем і учнем в такій методиці є діалогічними за формою і 
партнерськими за своїм змістом [3].  

Варто зауважити, що протягом багатьох десятиліть американська освітня система відзначалася 
елітарністю. Однак під впливом соціально-економічних та політичних змін у США відбулася істотна пере-
орієнтація функціонування освіти в країні. Розвиток промисловості, підвищення рівня її технічної забезпе-
ченості викликали гостру необхідність у технічно освічених кадрах. Завдяки цьому середня школа в США 
стає масовим навчальним закладом. Істотне розширення допомоги з боку федерального уряду мало місце 
в другій половині 40-х років XX в., коли відбувався різкий ріст чисельності студентів за рахунок збільшення 
темпу приросту населення, а також у результаті надання фінансової допомоги ветеранам другої світової 
війни, які бажали одержати вищу освіту. Наступний пік державних програм допомоги системі вищої освіти 
відзначений у 60-і роки, коли запуск першого радянського штучного супутника Землі спонукав уряд США 
до розгортання активної політики стимулювання науково-технічного розвитку, найважливішою частиною 
якої стала програма фінансування системи освіти. Із середини 70-х років ріст обсягу федеральної допомоги 
вузам сповільнився, і до кінця 70 – початку 80-х років він практично припинився [9, 111]. Витрати на освіту 
відповідно до теорії "людського капіталу" розглядалися як інвестиції, що дають господарський ефект [10]. У 
80-ті роки ХХ століття в США навіть виникла соціальна програма під виразною назвою – "Навчання для 
виживання", представники якої перед небезпекою економічних кризових явищ у суспільстві закликають до 
гуманітаризації освіти. Ця програма, що являє собою модифікацію концепцій "навчання вмінням пристосо-
вуватися до життя", була висунута ще в 40-і роки й вже тоді передбачала чергове реформування всієї сис-
теми освіти в контексті економічних трансформацій в американському суспільстві. Досвід подібної 
реформації, фундатором якого був Дж.Дьюї, знов почав використовуватися насамперед з погляду тієї ме-
тодології, яка в ньому втілилася. Її значення особливо наочно виступає на тлі ретроспективного огляду 
еволюції американської економічної освіти та її гуманітаризації.  

Та й нині керівники системи освіти у США все більше розуміють, що гуманітарна спрямованість 
освіти – це спрямованість навчально-виховного процесу на викладання-засвоєння дисциплін технічно-
го та гуманітарного циклів, де здійснюються міжпредметні зв’язки між дисциплінами цих циклів на ос-
нові кроскультурного підходу до навчання. Одним з основних завдань американської освіти на 
сучасному етапі є формування культури соціально відповідального рішення і вчинку, а, отже, активної 
творчої діяльності. Гуманітаризація освіти, спираючись на національні особливості культури й досвід 
різних соціальних і національних груп, має розвивати в молоді украй необхідне на сучасному етапі 
глобальне мислення. А для того з перших років навчання вводяться гуманітарні предмети, спрямовані 
на ознайомлення з кращими зразками духовної спадщини людства, підготовку до самостійних розду-
мів над моральними проблемами, якими насичене особисте та професійне життя людини. 

Культурологія  Москаленко Н. М. 
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У вітчизняній практиці, з огляду на необхідність дотримання гуманітарного підходу, закономір-
но виникає потреба виховання у студентів зацікавленості й поваги до культур народів світу, розуміння 
загальнолюдського і специфічного в цих культурах, виховання поваги до глобальних, загальносвітових 
подій, розуміння їх характеру й наслідків для долі народів світу, визнання рівноправними різних погля-
дів на світові явища і події, розвиток навичок системного підходу до вивчення світових процесів. 

У навчальному процесі при вивченні культурологічних дисциплін представниками різних спеціаль-
ностей пріоритет надається культурологічним та історичним аспектам, оскільки вважається, що знання 
історичних процесів і культур народів світу допомагає кращому розумінню сучасності, формуванню самостій-
ного, творчого, універсального мислення, спрямовує на розуміння закономірностей суспільного розвитку. 

Гуманітаризація освіти включає наукову рефлексію в контекст культури, а принцип діалогічного 
ставлення до світу відкриває діалог культурних світів; у ширшому масштабі йдеться про екологізацію 
свідомості людини в культурі. Тому найбільш екологічною стає концепція особистісно орієнтованого 
виховання й освіти. Така концепція утверджує творчі, живі, взаємодіючі відносини вихователя і вихо-
ванця. Щоб здійснилися найкращі можливості учня, ці відносини мають ґрунтуватися на баченні акту-
альності і потенціалу особистості вихованця, на сприйнятті його цілісності і значущості як особистості, 
починаючи з самого раннього віку. 

Особливий інтерес у зв'язку з цим викликає стан духовної сфери тих наших співвітчизників, на 
яких завжди покладалася підвищена відповідальність за духовно-моральне здоров'я народу, – праців-
ників освіти, представників творчої інтелігенції. Немає сумніву, що в цьому переліку педагогічні про-
фесії займають центральне місце, оскільки вони передбачають безпосередній вплив кожного педагога 
на формування конкретної особистості учня. Отже, оперативне створення картини ціннісних орієнтацій 
сучасного педагога з перспективою її цілеспрямованого культивування може і повинно вважатися ак-
туальним міждисциплінарним завданням виняткового соціального значення. 

Аналіз освітньої практики та спеціальної літератури показує, що визначались різні підходи у 
викладанні культурології, історії й теорії світової та вітчизняної культури: історичний, філософський, 
художній, еклектичний, аксіолого-типологічний, феноменологічний тощо. Постає питання виявлення 
потенціалу кожного з них. Одні відстоюють необхідність синтезу культурологічних предметів та знань 
на основі одного визначеного підходу, інші 

– виступають за поєднання в культурології різних підходів, треті 
– вважають за можливе й навіть необхідне вибудувати курс як сукупність культурологічних 

практик – засобів розвитку ціннісної особистісної суб'єктивності. 
Щодо структури змісту базового навчального курсу, то, з точки зору деяких фахівців, вона по-

винна бути блоковою, динамічною, придатною до трансформації залежно від обізнаності аудиторії в 
галузі культури й мистецтва та цільової зорієнтованості. 

Водночас практика свідчить, що знання сучасних студентів з гуманітарних дисциплін здебіль-
шого мають репродуктивний характер, у переважній більшості вони здатні відтворити отриману інфо-
рмацію, переказавши її, але майже неспроможні використати здобуті знання у новій ситуації. їх знання 
радше визначаються шириною охоплення, ніж глибиною розуміння.  

Відтак, гуманітарний підхід до проблеми вузівського навчання передбачає не лише погляд на на-
вчання як на надбання знань про світ, а й опанування способів пізнання цього світу, різноманітних особис-
тісних ресурсів, коли людина сама планує свою діяльність, обирає способи активного здійснення своїх 
планів, а не орієнтується тільки на здобутий результат. Завданням викладачів суспільно-гуманітарних дис-
циплін є навчити студента самостійно аналізувати отриману інформацію, формулювати власні думки, ар-
гументувати і відстоювати власну позицію, ув'язувати здобуті теоретичні знання з практичною діяльністю. 
Тобто гуманітарна складова підготовки фахівців мусить бути школою аналітичного мислення і постійної 
самоосвіти, а не школою репродуктивного відтворення інформації. Важливим аспектом філософсько-
гуманітарної парадигми на сучасному етапі є зміна соціальної ролі і статусу освітньої діяльності.  
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ВНЕСОК ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ  
ТА КУЛЬТУРИ У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАДБАНЬ МИНУЛОГО 

 
Наукову статтю присвячено ролі інтелігенції, а саме членам Українського товариства охо-

рони пам’яток історії та культури у справі збереження надбань минулого. Висвітлено основні на-
прями їх пам’яткоохоронної та наукової діяльності. Проаналізовано головні здобутки видатних 
діячів сфери охорони пам’яток культури, мистецтва та історії. Розкрито проблеми організаційної 
роботи УТОПІК. 

Ключові слова: спадщина, Українське товариство охорони пам’яток історії і культури, 
пам’яткоохоронна справа, пам’ятки, збереження. 

 
The scientific article is devoted the role of intelligency, namely to the members of Ukrainian society 

of prevention memorys of history and culture in matters of saving of properties of the past. Basic directions of 
prevention memorys of history and culture and scientific activity are reflected. Main achievements of 
prominent figures of sphere of prevention memorys of culture, art and history are analysed. The problems of 
organizational work of UTOPIK are exposed. 

Key words: heritage, Ukrainian society of prevention memorys of history and culture, the matter of 
prevention memorys, sights, saving. 

 
Інтелігенція – це цвіт нації. Вона завжди була її виразником, духовним орієнтиром, ставала на 

захисті надбань віків, мови, літератури, історико-культурної спадщини та мистецтва. 
Однією з найактивніших є когорта музеєзнавців, етнографів, учителів, викладачів вузів, архео-

логів, архітекторів, істориків, краєзнавців, реставраторів, архівістів, бібліотекарів, письменників, худож-
ників, державних діячів, що працювали і працюють в лавах найчисельнішої громадської організації – 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.  

Актуальність теми зумовлена процесом, пов’язаним із заснуванням у 1966 році Товариства, 
яке об’єднало дослідників, видатних діячів науки, культури та мистецтва. Серед його засновників, подвижни-
ків 60-х років, багато відомих імен: Тронько П.Т., Гончар І.М. та Гончар О. Т., Компан О.С., Апанович О.М., 
Ігнаткін О.І., Замлинський В. О., Стецюк К.І., Асєєв Ю.С., Кириченко С.А., Логвин Г.Н., Рильський М. Т. та ін. 
Згодом до справи долучилися Пархоменко М.Т., Титова О.М., Толочко П.П, Заремба С.З, Акуленко В.І., 
Свєшніков І.К., Телегін Д.Я. та багато інших. 

Увійшовши до першого складу правління, Товариство очолили видатні українські вчені Гуслис-
тий К.Г., Карипіковський П.Й., Стрельський В.І., Шевченко Ф.П.; письменники Микола Бажан, Олесь 
Гончар, Іван Ле, Павло Загребельний; художники Василь Касіян, Галина Кальченко, Микола Дерегус; 
артисти Сергій Козак, Наталія Ужвій; композитори Платон Майборода, Андрій Штогаренко.  

Мета статті полягає у вивченні внеску членів УТОПІК у справу дослідження, реставрації, охо-
рони та реституції історико-культурної спадщини. 

На сьогодні відсутнє узагальнююче дослідження, що розкриває історію діяльності УТОПІК, зок-
рема обласних організацій, за виключенням окремих невеликих праць. Найбільше матеріалів про діяль-
ність Товариства можна знайти в інформаційно-методичному бюлетені "Пам'ятники України", з 1989 p. – 
всеукраїнського науково-популярного часопису "Пам'ятки України". Дослідження різних аспектів діяль-
ності вчених найповніше відображено у матеріалах всеукраїнських, регіональних та обласних істори-
ко-краєзнавчих конференцій, в інформаційно-методичному виданні "Вісник" Українського товариства 
охорони пам'яток історії та культури, журналі "Відлуння віків", науковому часопису "Часи козацькі", на 
сторінках яких сьогодні постійно публікуються як праці самих науковців, так і аналізується їхня діяльність. 
Серед науковців, що займаються вивченням цих питань, В.О. Горбик, Г. Денисенко, Т.І. Ківшарь та ін. 

Активісти Товариства брали безпосередню участь у розробці наукових концепцій, зокрема зі 
створення заповідників і заповідних територій у Трахтемирові, Берестечку, Чигирині, Галичі, Києві, Ка-
м'янській Січі і Хортиці. Одним із напрямів діяльності УТОПІК була розробка конкретних програм зі 
збереженню культурної спадщини з цільовим використанням коштів на їх здійснення [4]. 

Сьогодні Товариство, незважаючи на складне матеріальне становище, продовжує наукові до-
слідження і увічнення місць козацької слави, зокрема запорозьких січей, фінансує пам'яткоохоронні 
роботи фактично у всіх регіонах України, провадить плідну культурно-просвітницьку роботу, здійснює 
масштабні дослідження некрополів України, пам'яток історії та культури національних меншин, охо-
ронно-рятувальні археологічні роботи [12]. 
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На початку 90-х засновано чотири премії Товариства: в галузі охорони пам'яток архітектури, 
містобудування та реставрації їм. І. В. Моргилевського, історії – ім. В. Б. Антоновича, археології – 
ім. В. В. Хвойки, фольклору, етнографії та мистецтва – ім. П. П. Чубинського [10]. Кожні два роки Го-
ловна рада Товариства присуджує ці спеціальні іменні премії кращим активістам за визначний внесок 
у справу охорони історико-культурної спадщини. 

Тронько Петро Тимофійович впродовж 17 років (1961—1978) працював заступником Голови 
Ради Міністрів України, займався питаннями культури, освіти, охорони здоров'я. Роботу в державних 
органах П.Т. Тронько вдало поєднував з науковою діяльністю. Був автором, керівником, членом ред-
колегії кількох фундаментальних праць ("Історія Української РСР", "Історія Києва", "Українська РСР у 
Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941—1945 рр.", а також унікального 26-томного видання 
"Історія міст і сіл Української РСР", що пізніше лягло в основу укладання Зводу пам’яток історії та 
культури України. Колосальна за своїми масштабами робота, в якій брали участь більше 100 тис. осіб, 
була здійснена у рекордний термін – за неповні 12 років. У 1976 р. це видання і його керівник удостоє-
ні Державної премії СРСР у галузі науки і техніки [2]. 

У 1978 р. П. Т. Тронька обирають академіком і віце-президентом Академії наук України. З 1979 р. 
він керує відділом історико-краєзнавчих досліджень в Інституті історії АН УРСР. Під керівництвом вченого 
(протягом 22 років на громадських засадах він очолював правління Українського товариства охорони па-
м'яток історії і культури) розпочалася робота з підготовки "Зводу пам'яток історії і культури України", поба-
чив світ каталог "Памятники истории и культуры Украины", довідник про пам'ятники Великої Вітчизняної 
війни "Навечно в памяти народной". За його ініціативою і безпосередньою участю розгорталася робота із 
спорудження музеїв народної архітектури і побуту в Києві, українського козацтва на о. Хортиця в Запоріж-
жі, музею Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. та ін. Як голова Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 
1990 р.) багато зробив для того, щоб пробудити у широких верствах населення інтерес до дослідження 
рідного краю, перетворити краєзнавство на масовий рух. Результатом такої діяльності стало відновлення 
Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів, видання цілого ряду цінних праць – двох частин 
першого тому "Зводу пам'яток історії і культури України", п'яти томів серії "Реабілітовані історією" та ін., 
журналів "Пам'ятки України", "Краєзнавство" тощо. Багатогранна праця П. Т. Тронька відзначена числен-
ними державними нагородами [9]. 

Толочко Петро Петрович у 1960—1961 рр. науковий працівник Музею українського мистецтва. 
Творча діяльність Петра Петровича пов’язана з Інститутом археології АН УРСР. П. П. Толочко був 
ученим секретарем інституту, з 1974 р. – завідувачем відділу археології Києва, з 1982 р. – завідувачем 
відділу давньоруської і середньовічної археології, з 1987 р. і до сьогодні він директор цієї авторитетної 
наукової установи. 1990 року П. П. Толочка обрано академіком НАН України. Протягом 1993—1998 рр. 
він був віце-президентом НАН України. 

Вчений зробив вагомий внесок у розв’язання актуальних проблем історії східних слов’ян, Київ-
ської Русі та українського середньовіччя. Він автор близько 400 наукових праць, у тому числі 25 моно-
графій, серед яких "Історична топографія стародавнього Києва" (1970), "Древний Киев" (1983), 
"Історичні портрети" (1991), "Літописи Київської Русі" (1994), "Володимир Святий – Ярослав Мудрий" 
(1996), "Від Русі до України" (1997) та ін. За цикл робіт з історії та археології Києва П. П. Толочко 
отримав Державну премію УРСР у галузі науки і техніки (1983), а за цикл праць "Давня історія України" 
в 3 томах, а також монографію "Етнічна історія давньої України" він удостоєний звання лауреата Дер-
жавної премії України за 2002 р. За дослідження проблем урбанізації Київської Русі йому присуджено 
премію НАН України ім. М. С. Грушевського (1992). П. П. Толочко – один з ініціаторів створення Украї-
нського товариства охорони пам’яток історії та культури, з 1989 р. очолює його. Він головний редактор 
наукового журналу "Археологія", голова редакційної ради журналу "Культура народов Причерномо-
рья", член редколегій часописів "Київська старовина" та "Український історичний журнал" [2]. 

Пархоменко Микола Трохимович з 1990 р. працює першим заступником Голови Товариства. За 
його безпосередньою участю готуються і подаються до Адміністрації Президента, Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів численні пропозиції з питань збереження культурного надбання, за його ініціативою 
створено "Червону книгу культурної спадщини України". Незважаючи на складні фінансові умови, ре-
гулярно виходив журнал "Вісник" Товариства, що став сьогодні науково-популярним часописом "Від-
луння віків", головним редактором якого є М.Пархоменко. 

Микола Трохимович допоміг зберегти та підтримати розгалужену систему обласних організацій 
Товариства, яка була створена і діяла з 1969 р. На початку 90-х років, коли руйнувалися майже всі гро-
мадські організації без жодної фінансової підтримки держави, структура Товариства також похитнулася. 
Разом з Головою Товариства, академіком, народним депутатом України П. П. Толочком М. Пархоменко 
доклав і продовжує докладати всіх зусиль, щоб зберегти Товариство. Зараз більшість обласних органі-
зацій активно діє, долаючи труднощі і навчаючись працювати в нових політичних та фінансових умовах. 
Регулярно проводяться з'їзди та пленуми, на які з'їжджаються представники всіх областей України [5]. 

Телегін Дмитро Якович – один з найвідоміших українських вчених за межами України серед ві-
тчизняних археологів, фахівець широкого профілю, автор понад 300 наукових праць, присвячених різ-
ним галузям археології – від первісності до пізнього середньовіччя, серед них, 14 видрукуваних з 
Україні та за кордоном.  
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Розпочавши наукову діяльність з посади молодшого наукового співробітника у відділі первісної 
археології Інституту археології, Д.Я. Телегін через десять років став його завідуючим і очолював цей 
підрозділ майже 20 років.  

Понад 20 років очолює секцію охорони пам'яток археології Українського товариства охорони 
пам'яток історії та культури, керував численними новобудовними археологічними експедиціями.  

У 1990 році за його ініціативою при Українському товаристві охорони пам'яток історії та культури 
створено постійно діючу археологічну експедицію "Січі Запорозькі", яка з 1991 року переросла в Науково-
дослідний центр "Часи козацькі", директором якого став Дмитро Якович. Він ініціював організацію і прове-
дення науково-практичних конференцій "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні". Телегін Д.Я. 
є незмінним відповідальним редактором збірок матеріалів цих зібрань науковців та аматорів, що займа-
ються дослідженням пам'яток археології, історії, музейних колекцій, писемних джерел доби козацтва. Саме 
завдяки невтомній енергії Дмитра Яковича, його видатній науковій вдачі, сучасному мисленню Науково-
дослідний центр "Часи козацькі" став справжнім координаційним центром по вивченню пам'яток українсь-
кого козацтва [7]. 

Титова Олена Миколаївна – директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, вче-
ний секретар Українського комітету ІСОМОS. Досліджує археологію та історію неолітичної доби Схід-
ної Європи, пам'ятки доби українського козацтва ХVІ-ХVІІІ ст.; займається проблемами охорони 
культурної спадщини України.). З 1991 року досліджує Олешківську Січ (Херсонська обл.) ХVІІІ ст.  

Акуленко Віктор Іванович в 1968-1972 pp. працював молодшим науковим співробітником Інсти-
туту держави і права АН УРСР, в 1972-1979 pp. – старшим консультантом Правління Українського то-
вариства охорони пам'яток історії та культури. В 1979-1987 pp. Віктор Іванович – на журналістській 
роботі як кореспондент журналу "Пам'ятки України", в 1987-1990 pp. він – старший юрисконсульт Укра-
їнського фонду культури, редактор-юрист журналу "Пам'ятки України", у 1993 р. – старший науковий 
співробітник Центру пам'яткознавтва НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії 
та культури, з 1993 р. – провідний науковий співробітник відділу міжнародного права Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему "Проблеми становлення і розвитку законо-
давства про охорону пам'яток культури в Україні (1917-1991 pp.)", де проведено комплексне дослі-
дження історико-правової проблеми охорони та використання культурної спадщини. В. І. Акуленко по 
суті започаткував новий науковий напрям у галузі історії держави і права в Україні. 

Науковий доробок вченого – понад 200 наукових праць з питань правової охорони вітчизняної 
культурної спадщини та міжнародно-правової охорони культурних цінностей і повернення в Україну 
втрачених історичних реліквій. Він укладач збірників нормативних актів, автор 12 монографій, навча-
льних посібників, пріоритетною є його праця "Охорона пам'яток культури в Україні. 1917-1990 pp." [1]. 

Ним також започаткована систематизація нормативних актів і документів у цій галузі, наслідком 
чого стала публікація збірника "Законодавство про охорону пам'ятниківісторії та культури" (1970 p.). Нині 
В. І. Акуленко розширив наукове дослідження важливого пам'яткоохоронного напряму в міжнародно-
правовому аспекті. Він очолив авторський колектив, який провів систематизацію міжнародних докумен-
тів в сфері охорони культурних цінностей, а також національного законодавства України. В результаті 
підготовлено і видано збірник документів "Правова охорона культурних цінностей. Україна у міжнародно-
правових відносинах" (1997 p.). Науково-дослідна робота В. І. Акуленка знайшла належне практичне за-
стосування, зокрема при розробці Законів України "Про музеї та музейну справу", "Про ввезення, виве-
зення та повернення культурних цінностей", "Про охорону культурної спадщини", проведенні наукових 
експертиз законопроектів, а також у практичній діяльності Національної комісії з питань повернення в 
Україну культурних цінностей, Міністерства культури та мистецтв, Держбуду України та ін. 

Як член міжурядових українсько-німецької, українсько-польської та українсько-російської комі-
сій В. І. Акуленко брав участь у переговорному процесі про повернення культурних цінностей в Украї-
ну, втрачених в період Другої світової війни. Він розробив "Концептуальні засади і загальні принципи 
українсько-німецького співробітництва в сфері реституції та повернення культурних цінностей" тощо.  

В.І. Акуленком у співавторстві підготовлено і видано навчальний посібник "Культурна спадщи-
на людства. Збереження та використання" (2002 p.), який є першим в Україні з такої проблематики. 

Він є членом головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, чле-
ном вченої ради Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. Віктор Іванович вважається голо-
вним правознавцем з пам'яткоохоронних проблем в Україні [6]. 

Заремба Сергій Захарович – директор Центру пам'яткознавства НАН України і Українського 
товариства охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК), заступник Голови Головної ради Українсь-
кого товариства охорони пам'яток історії та культури, головний редактор "Праць Центру пам'яткознав-
ства", член редакційної ради журналу "Вісник" Товариства. 

Сергій Захарович з перших кроків свого трудового життя розпочав пам'яткоохоронну діяль-
ність, отримавши у вересні 1969 р. посаду методиста Одеської обласної організації Українського това-
риства охорони пам'яток історії та культури [11]. 

Наукові інтереси С. 3. Заремби обіймали широке коло питань, а саме: історія українського піз-
нього середньовіччя, зокрема, козацьке літописання, краєзнавчі дослідження, історія міст і сіл України. 
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Одне з провідних місць у науковій роботі Сергія Захаровича цього періоду займала участь у підготовці 
і написанні каталогу-довідника "Памятники истории и культуры Украинской ССР" (К., 1987), а також в 
організації Всеукраїнських наукових конференцій з історичного краєзнавства (з 1980 р.). 

З 1969 року Сергій Захарович активно співпрацював з УТОПІК, а в 1990 році його було обрано 
заступником голови цієї всеукраїнської громадської організації. 

У 1991 році С. З. Заремба став одним з ініціаторів створення Центру пам'яткознавства НАН 
України і УТОПІК та очолив його роботу. Своєрідним підсумком, узагальненням пам'яткознавчих роз-
робок можна вважати монографію С. 3. Заремби "Українське пам'яткознавство: історія, теорія, сучас-
ність" та захищену ним 1996 року за цією ж темою докторську дисертацію. Логічним продовженням 
наукового пошуку С. З. Заремби стали його наступні праці: монографія "Українське товариство охоро-
ни пам'яток історії та культури. Історичний нарис" та навчальний посібник "Нариси з історії українсько-
го пам'яткознавства". Він був членом редколегій часописів "Київська старовина", "Вісник УТОПІК", 
періодичних наукових праць "Нові дослідження ПАМ’ток козацької доби в Україні" (вип. 1–11), "Про-
блеми архівознавства і джерелознавства", головним редактором збірки НАУКОвих статей "Праці 
Центру пам'яткознавства" (вип. 1—5). Сергій Захарович був також одним з перших членів Українського 
комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць – ICOMOS. С. З. Заремба – це фахі-
вець у галузі пам'яткознавства, він зробив вагомий внесок у краєзнавчі дослідження України [8]. 

Ігор Кирилович Свєшніков – відомий дослідник стародавньої історії України, археолог широко-
го профілю, доктор історичних наук, професор. Його друковані праці – це багатий архівний матеріал у 
галузі вивчення історії населення культур лінійно-стрічкової кераміки, культур шнурового посуду куля-
стих амфор, тшинецької культури, пам'яток раннього залізною віку києворуського часу, а особливо 
українського козацтва ХVІ-ХVІІІ ст. Під його керівництвом у різні часи працювало близько 60 археоло-
гічних експедицій. Він був одним із фундаторів і постійний членом Науково-дослідного центру "Часи 
козацькі" при Українському товаристві охорони пам'яток історії і культурі. 

Ці науковці та багато інших видатних діячів України є невтомними трударями у справі рестав-
рації, охорони та збереження надбань минулого. Завдяки їх праці постають із небуття забуті імена та 
події і ми не втрачаємо зв’язок з нашим корінням, з нашою нацією, не забуваємо, хто ми є. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що, як раніше, так і сьогодні, незва-
жаючи на складне матеріальне становище, Українське товариство охорони пам’яток історії та культу-
ри продовжує свою діяльність по заданій траєкторії, об’єднує захисників пам’яті минулого.  
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керівних кадрів культури і мистецтв 
 

СПІВТВОРЧІСТЬ КОМПОЗИТОРА І. СТРАВІНСЬКОГО  
ТА ХОРЕОГРАФА ДЖ. БАЛАНЧИНА 

 
У статті розкривається процес створення "музичних" балетів ХХ ст. композитором Ігорем 

Стравінським та балетмейстером Джорджем Баланчиним в "неокласичний" період. Особливого зна-
чення надається аналізу формування двох геніїв у період створення безсюжетних хореографічних 
вистав.  

Ключові слова: співтворчість, творче взаєморозуміння, новаторство, геніальність, неокла-
сицизм, симфонізація, самореалізація, майстерність, точність, натхнення. 

 
The article reveals the process of creating "music" ballets of the twentieth century by composer Igor 

Stravinsky and choreographer George Balanchine in the "neoclassical" period. Particular important provided 
to analyze of the formation of two geniuses in period of creating dance performances without a plot. 

Keywords: co creation, creative understanding, innovation, genius, neoclassicism, symphonization, 
self-realization, mastery, accuracy and inspiration.  

 
Розуміння понять геніальності, новаторства, співпраці у творчому процесі двох геніїв у музиці 

та хореографії відкривають особливий погляд на створення "музичних" безсюжетних неокласичних 
балетів. Актуальною проблемою сьогодення є збереження особливих нюансів музичної та хореогра-
фічної творчої спадщини митців та осмислення того, як відбувався їх творчий процес під час створен-
ня хореографічних вистав та формування новаторської думки. 

До вивчення музичної творчості І. Стравінського звертались такі вчені, як: Б. Ярустовський, 
Б. В. Асафьєв, А. В. Вульфсон, М. Друзкін, А. Шенберг, С. Прокоф’єв та інші критики і композитори. 
Головним джерелом пізнання музичних, духовних та філософських пошуків є автобіографічні твори 
самого І. Стравінського. Їх аналіз розкриває та дає розуміння понять неокласицизму, новаторства в 
музичних композиціях, розкриває геніальність І. Стравінського як митця, філософа та багатогранність 
його особистості. Самодостатність, геніальність, точність, самодисципліна – всі ці якості відкривають 
новий погляд на творчий процес взагалі, передають унікальний досвід по-новому вчитись слухати му-
зику, відчувати її, працювати над музичним матеріалом. 

Серед вчених, дослідників хореографічної творчості Джорджа Баланчина (Жоржа Баланчивадзе), 
можна назвати: М. Михайлова, М. Константинову, В. Красовську, С. П. Дягілєва, С. Лифаря, М. Габовича, 
Ю. Слонимського, І. Стравінського та інших. Головне джерело дослідження хореографічної спадщини 
Дж. Баланчина – Фонд Дж. Баланчина у Нью-Йорку. Аналіз хореографічної творчості та спогади су-
часників Джорджа Баланчина розкривають творчий шлях засновника "Школи Американського Балету", 
балетмейстера та засновника трупи "Нью-Йорк Сіті Балет", новатора у класичному балеті. 

Мета дослідження: паралельно об’єднати та дослідити музичний аналіз музики І. Стравінсько-
го з хореографічним аналізом створення балетів Дж. Баланчина в єдиний творчий процес двох геніїв. 
Ця мета зумовила вирішення певної низки завдань: розкриття умов створення шедеврів, об’єднання 
філософії життя з філософією творчості, спроба відтворити творчу атмосферу у створенні хореогра-
фічних вистав, визнання Божого натхнення, погляд музичних митців та митців хореографічного мисте-
цтва на співтворчість балетмейстера та композитора, актуальність вивчення скарбів музичного 
аналізу творів І. Стравінського для балетмейстерів та артистів балету, вплив творчості І. Стравінсько-
го та Дж. Баланчина на сучасне мистецтво. 

Новаторство у хореографії являють не тільки постановки Баланчина, а в значній мірі його по-
гляди на сам танець, на особливе його відчуття та значення. Для Баланчина танець – абсолютно не-
залежне та величне з мистецтв, він не є доповнюванням ні до чого. Балетмейстер відчував музику і 
хореографію, як і Стравінський, рухи для нього були – як звуки. Баланчин вважав, що саме музика є 
головним елементом в постановці танцю, танцівники є інструментом, для нього візуальне – головний 
елемент, а не сюжет твору [16]. Візуальне бачення та відчуття музики – саме таке прагнення поєднати 
ці відчуття було метою створення балету композитором та хореографом. 

Баланчин ставив свої балетні твори за нотною партитурою, чим заклав основу, дав напрям 
для наступного покоління американських хореографів. Підтримуючи цю спадщину, вони продовжують 
традиції Баланчина. 

Цікавий погляд Баланчина на музику у створенні па-де-де: "Ось сидиш та думаєш: як зробити, 
щоб рух йшов разом з музичною лінією, а не за долями такту. Якщо в музиці сильна доля, зовсім не-
обхідно, щоб у танці був акцент. Дивіться, в музиці розмір 3\4, адже в нотах це може бути й 6/8. В свою 
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чергу, 6/8 – це не просто рівні шість долей: там акцент може бути на парну долю, а може – й на непар-
ну. Ось і виходить, що коли я роблю па-де-де на музику Чайковського, думаю не про па-де-де, а про 
музику, про Чайковського" [1, 122]. Це є підтвердженням того, що, дивлячись у партитуру, Баланчин 
робить свою хореографію відповідно до нот, темпу і перекладає це в рухи танцівників, де велику увагу 
приділяє тому, що хотів висловити композитор у музичному творі. 

Баланчин ставив хореографію так, як він сприймав на слух партитурні записи Стравінського, і 
ті, хто знаходився поряд в момент створення балету, мали можливість бачити зародження його жесту, 
руху, комбінації, композиції хореографічного тексту. Кінцевим результатом були діалоги, виражені 
танцем, які були ідеально гармонійні та узгоджені з діалогами музики. Баланчин не полюбляв в балеті 
сюжетів, заперечував фабулу. Танець для нього був на першому місці, як в музиці звук. Він вважав, 
що через танець можна було бачити та відчувати музику. Змістом танцю для нього була поява на сце-
ні чоловіка та жінки, цього було вже достатньо для створення сюжету. В балеті основну увагу він при-
діляв жінці, роль чоловіка завжди залишалася другорядною. 

До безсюжетного балету звертався ще М. Фокін в балеті "Сильфіди" ("Шопеніана"). Балет 
"Аполлон Мусагет" Стравінського-Баланчина на "грецьку" тематику заклав основу не тільки початку 
їхньої великої співпраці, але й визначив новий напрямок "музичних" балетів американського мистецтва. 
Баланчину, в свою чергу, було легко зрозуміти музику Стравінського не тільки тому, що хореограф 
мав консерваторську освіту, але й знаходився з ним, як-то кажуть, на одній хвилі світосприймання в 
мистецтві. 

Стравінський неодноразово підкреслював, що йому дуже легко працювати з Баланчиним, що 
він, як ніхто інший, розуміє його музику, всі її дрібниці, до тонкощів може передати її в танці, тобто 
танцем, рухами, позами всього тіла. Цим Баланчин висловлював все те, що Стравінський замислював 
та виражав в музиці. 

Класичний балет "за красою свого строю та аристократичної суворості форми, якнайліпше від-
повідає до мого розуміння мистецтва". Так висловився про класичний балет Стравінський, віддаючи 
перевагу цьому виду мистецтва [12, 156]. Його творча мета в музичному театрі – це "пластично стро-
гий образ, який не має позбавленої справжньої земної плоті, втілений в умовних формах класичного 
танцю" [15, 233]. 

На думку Стравінського, композитор – це винахідник музики [15, 225]. За його тридцятирічний 
період "неокласицизму" в створені музики він постійно звертався до структур італійської, російської та 
німецької класики, беручи за основу старовинні музичні моделі. 

Стравінський був людиною дуже пунктуальною, любив порядок, дисципліну, до всього мав 
професійний підхід, особливо цінував майстерність, для нього це було як заповіт. І не дивно, що його 
кумиром був Леонардо да Вінчі. Композитор в своїх творах – російських, грецьких, античних, біблейсь-
ких мотивах і т.д., переслідував головну мету – передати дух того чи іншого часу. 

Наскільки складна була балетна музика Стравінського, рівно на стільки була складна хореог-
рафія Баланчина. 

Талант генія Баланчина був зрощений творчістю М. Петіпа, А. Горського, Айседори Дункан, М. Фо-
кіна, В. Ніжинського. Він марив К. Голейзовським, який використовував в своїй хореографії елементи трюків, 
гімнастики, нестандартних поз, рухів та дуету.  

Головним натхненням у створені балетів Стравінського були мелодії П. Чайковського, Дж. Верді, 
Д. Россіні, Н. Римського-Корсакова, А. Шенберга, М. Глинки та інш.  

Виховані на творчості Чайковського-Петіпа, вони обидва були за збереження класичних традицій в 
музичному та балетному мистецтві. На цих основах митці створювали свої новаторські шедеври. Це не 
було копіюванням, не було відгалуженням – це була класика у сучасному вигляді у їх власній інтерпретації. 
"Знати – це зовсім не означає розбирати по частинах чи пояснювати. Знати – це приймати те, що бачиш. 
Але для того, щоб бачити, перш за все необхідно приймати участь. А це сувора школа…" [11, 205]. 

Спільні риси Стравінського та Баланчина полягали в тому, що їхні стилі були описані як "нео-
класичні". В цьому вони виступали як новатори, які намагалися зберегти класичні традиції та збагати-
ти їх своїм натхненням, сучасними тенденціями. 

У кожної людини є своя лінія долі. Для митців перехрестя цих ліній може бути дуже плодотворне 
в плані мистецтва. На заваді перехрестя цих ліній у Баланчина та Стравінського був Сергій Дягілєв 
(імпресаріо "Російських сезонів у Парижі"), як і для багатьох дуже талановитих, геніальних людей. Дя-
гілєв дуже чітко бачив талант та генія в людині і міг їх об’єднувати для створення шедеврів. Після 
першої спільної роботи Баланчина та Стравінського над балетом "Пісня Солов’я" стало зрозуміло, що 
цей творчий дует був геніальним, природно збалансованим. В балеті "Аполлон Мусагет", в якому два 
митця не тільки виявили повне взаєморозуміння та вираження музики хореографічною пластикою, це 
було значно більше – це була заява на "неокласичний" стиль сучасного балету. 

Дягілєв вважав балет "Аполлон Мусагет" найкращим балетом в репертуарі "Російських сезонів 
у Парижі": "Балет Стравінського – велика подія в музичному світі, "Аполлона" я вважаю одним з його 
шедеврів, це плід справжньої художньої зрілості. Стравінський прагне до величавого спокою… Хорео-
графічна частина, яку поставив Баланчин, в повній згоді з духом музики Стравінського. Це класика в 
сучасному аспекті – музи "тю-тю" особливої форми" [10, 259]. 
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Талант – це подарунок людині від бога, форма є головним в мистецтві, але не зміст, – така ду-
ховна позиція Баланчина [9, 55].  

За цей час Стравінський створив понад 40 вистав, з них 27 на його музику поставив Баланчин. 
Після смерті Стравінського на його честь хореограф зробив фестиваль, в якому було багато нових 
робіт. Цим він хотів показати, що творчість композитора продовжує жити. "Все, що ми робимо, – роби-
мо більшою частиною заради музики, – казав Баланчин. – Після фестивалю люди зможуть сказати – 
так ось яким був цей Стравінський, цей творець звуків" [4, 142]. 

Більш ніж сорок років існував плодотворний творчий тандем двох геніїв – композитор-
хореограф. До останніх років життя натхненний процес для композитора Стравінського залишався 
пов’язаним тільки з хореографією Баланчина. І так вийшло, що останній свій балет "Варіації для Ор-
кестру" Баланчин поставив саме на музику Стравінського. Хоча сам хореограф казав, що коли поми-
рає балетмейстер, з ним помирають і його балети. У цьому митець не став провидцем. Деякі балети 
Стравінського-Баланчина були зняті на кіноплівку та на відеокасети. Особливу цінність має те, що бу-
ли зафіксовані фрагменти самого процесу уроків майстра, створення балетів. Завдяки цьому ми має-
мо змогу бачити як показував рухи сам хореограф, їх музикальність, акценти, графічність поз та інші 
нюанси хореографії. Після смерті Баланчина, який залишив величезну спадщину, був створений Фонд 
Дж. Баланчина, який займається ретельним зберіганням та відновленням втраченої хореографічної 
спадщини балетмейстера. Доки живі ті люди, з якими він працював, Фонд намагається відновити 
втрачену хореографію [17]. Це унікальна можливість відтворити балет чи окремий танець митця. 

Як відомо, Петіпа був постановником усіх балетів Чайковського, а Баланчин, хоча і не є поста-
новником усіх балетів Стравінського, та їхній тандем співпраці, взаєморозуміння став не менш плід-
ним. Хоча не можна сказати, що у Стравінського були менш вдалі роботи з іншими балетмейстерами. 
Але, все ж таки взаєморозуміння має велике значення. Як каже філософська наука, для кожного ху-
дожника-творця повинно бути своє середовище, там і тільки там він зможе повністю самореалізуватися. 

На думку автора статті, співпрацю композитора І. Стравінського та хореографа Дж. Баланчина 
можна вважати еталоном для всіх хореографів та композиторів сучасності. У цьому процесі можна 
побачити ідеальне взаєморозуміння, творчий та професійний підхід до спільної справи – справи мистецтва. 
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КНИЖКОВІ ЯРМАРКИ-ВИСТАВКИ 

ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМИ КНИГ В УКРАЇНІ 
 
Наукова стаття присвячена питанням реклами книги, зокрема можливостям і потенціалу 

такого потужного, ефективного рекламного інструменту, як ярмарки або виставки. Наведено ви-
значення понять, окреслені характерні ознаки, специфіка та види виставок-ярмарків. Також ґрунто-
вно досліджені книжкові виставки та ярмарки, які відбуваються на теренах країни та за кордоном. 

Ключові слова: книга, книжкова виставка, вітчизняне книговидавництво, промоція книг, книж-
кові заходи. 

 
The scientific article is devoted the questions of advertising of book, in particular, to possibilities and 

potential of such powerful, effective publicity instrument as fairs or exhibitions. Determinations of concepts 
are also resulted, characteristic priznaki, specific and types of exhibitions-fairs is outlined. In the article 
ґрунтовно the exhibitions of books and fairs which take place on the walks of life of country and abroad are 
explored, description and time of the traditional conducting is given. 

Keywords: Book exhibition, Domestic publishing house, Book, Promotion of books, Measures of books. 
 
Видавнича галузь України є потужним каталізатором формування національних та культурних 

цінностей, впровадження високих моральних принципів у суспільстві, активізації етичних норм та діє-
вості наукового сектора країни. Важливість дослідження інструментів книжкової реклами, визначення 
їх ефективності, характеристики, унікальності, специфічності доводить успішність та високий потенці-
ал книжкового ринку на заході. На даний час книжковий ринок України та його суб’єкти – видавці – са-
мостійно апробують різні рекламні інструменти, керуючись головними запитами економічності та 
ефективності (кількості реалізованих примірників). Одним з таких інструментів, що дозволяє поєднати 
безмежні рекламні можливості та процес збуту книжок, є ярмарки -виставки.  

Актуальність дослідження полягає у визначенні та розкритті суті, цілей, форм та методів виста-
вок-ярмарків, а також у необхідності проаналізувати їх стан розвитку та виокремити основні тенденції у 
світі загалом та в Україні зокрема. Варто додати, що дослідження у цій сфері є важливим та ґрунтовним 
для подальшого активного розвитку книжкового сектору та процесів становлення вітчизняної культури. 

Для більш ґрунтовного осмисленні варто зрозуміти сутність та розглянути один з найефектив-
ніших інструментів реклами книг, який використовується вітчизняним книжковим бізнесом – виставку-
ярмарку, пропоную, по-перше, розглянути сутність терміна та зрозуміти основні характеристики ви-
ставкової діяльності, її цілі, специфіку та вигоди як рекламного інструмента, по-друге, дослідити досвід 
інших країн у виставковій діяльності. Ретельну увагу буде приділено дослідженню та аналізу вітчизня-
них книжкових виставок, результатом чого стане розуміння розвитку книговидавничої справи в Україні 
та реклами книги зокрема. 

Так, у Законі "Про рекламу" та законах, які регламентують книговидавничу діяльність, не має 
чіткого роз’яснення терміна "книжковий ярмарок" чи "книжкова виставка", але є загальне визначення 
терміна "ярмарок". Ярмарки – спеціальні виставкові заходи, які здійснюються з метою просування від-
повідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому 
майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених 
та професіоналів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до 
законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється {Ст. 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 145-VI (145-17 ) від 18.03.2008}.  

Ціллю будь-якої ярмарки є надання її учасникам–експонентам можливості виставити зразки 
свого виробництва, продемонструвати нові досягнення і технічні удосконалення з метою укладення 
торгівельних угод. 

За складом учасників, місцем проведення і економічному значенню розрізняють виставки-
ярмарки: регіональні, міжрегіональні, національні та міжнародні. По термінах і способі проведення ви-
ставки і ярмарки можна підрозділити на короткострокові (соло-виставки), пересувні та постійні.  

Так, короткострокові виставки-ярмарки у світі проводяться загалом не більше трьох тижнів. 
Вони можуть носити загальний характер, тобто представляти досягнення своєї країни у всіх галузях 
виробничої діяльності, або бути спеціалізованими. В Україні короткострокові виставки тривають мак-
симум 5 робочих днів. Це дозволяє книговидавцям підвищити ефективність своєї участі у виставці. У 
той же час це є показником незадовільного стану вітчизняного книговидання, де обмежені не тільки 
часові рамки проведення виставки, а й їхня кількість. 
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Пересувні виставки організовуються з метою розширення кола відвідувачів з використанням 
різних засобів транспорту. Набуває великого поширення організація плавучих виставок, зокрема орга-
нізованих Японією, Швецією, Англією. Такі виставки влаштовуються на борту великого судна, яке від-
відує портові міста декількох держав і здійснює презентацію, а також продаж виставлених товарів. 
Досить широко стали використовуватися пересувні виставки зразків товарів в автофургонах, салонах 
літаків. Варто додати, що в Україні не знайшлося практично втілення проведення пересувних книжко-
вих виставок-ярмарків через економічну неефективність та нерозвиненість використання рекламних 
інструментів українськими книговиробниками. 

Постійні виставки організовуються найчастіше при дипломатичних консульствах та інших 
представництвах своєї країни за кордоном з метою демонстрації іноземним покупцям зразків експорт-
ної продукції для укладення договорів на друк.  

На даний момент в Україні не ідентифікують визначення виставка та ярмарок, але доречним 
буде відзначити, що ці поняття суттєво відрізняються за цілями і формою проведення. Так, згідно з 
загальним визначенням, виставка – це публічна демонстрація досягнень різних сферах людської дія-
льності, що проводиться з ознайомчою метою. Свій початок виставки ведуть від французьких музеїв, 
початок котрим поклав ще Мазаріні та Кольбер. Але першою виставкою, яка найбільше за всіма озна-
ками найбільше відповідала сучасному її значенню є виставка "Ecole des beaux arts", що пройшла у 
1763 році. Її за приклад взяли такі європейські міста як Дрезден (1765), Берлін (1786), Мюнхен (1788) 
та інші. До речі, Ейфелева вежа була споруджена до Всесвітньої виставки 1889 року та служила їй 
вхідною аркою. Натомість поняття ярмарок означає експозицію товарів з метою їх безпосереднього 
розпродажу відвідувачам, так само як і тисячі років тому. Першим ярмарком вважається ярмарок у 
Сен-дені під Парижем в 629 році, але до X століття вони вже стали постійним явищем. Вже у серед-
ньовіччі ярмарки були однією з найважливіших подій в суспільстві. 

І згодом з розвитком ярмарки як центри оптової торгівлі перейшли у формат виставки, де екс-
понувалися лише найкращі взірці промисловості всіх видів, але у даному випадку відсутні можливості 
збуту продукції покупцям прямо на місці виставки. Таким чином, коротко проаналізувавши та розгля-
нувши історичний ракурс виставок та ярмарок, можу зробити висновок, що ярмарки є більш вигідні для 
продавців через можливість не тільки досягнути рекламні, маркетингові цілі, а ще й суттєво збільшити 
кількість реалізованого товару, що покриває не тільки технічні розтрати, а й дає можливість отримати 
прибуток. Тому з часом поняття виставка-ярмарок є більш поширеним і часто використовуються як у 
понятті та за функціональністю, зокрема у книжковій сфері. За аналогією та функціональністю можна 
визначити, що книжкова виставка-ярмарок – це експозиція книжкової продукції всіх напрямків вітчизня-
ними та зарубіжними видавництвами з метою досягнення маркетингових, рекламних та збутових цілей.  

Визначаючи суть ярмарки, її цілі та методи, важливим є сформувати головні переваги книжко-
вої виставки, як рекламного інструмента. Ними є цільова аудиторія виставки та форма контакту з нею. 
По-перше, на виставці потенційні клієнти, партнери знаходяться на "нейтральній" території, що дозво-
ляє обом сторонам спілкуватися в невимушеній обстановці. При цьому презентований товар на ви-
ставці, при якісному оформленні стенду, представлений в найкращому вигляді. По-друге, вартість 
обхвату в такий короткий термін такої кількості потенційних клієнтів набагато менша, ніж за допомогою 
інших видів реклами, особливо, якщо виставка вузькоспеціалізована. По-третє, відвідувачі виставки не 
лише цілеспрямовано йдуть поглянути на експонентів, але і платять за це гроші, тому вони постара-
ються отримати для себе як можна більшу кількість інформації. Окрім представлення книжкової про-
дукції, книговидавець чи автор, може на не тільки місці надати потенційному клієнтові (видавцю), 
вичерпну інформацію про вашу пропозицію, а й забезпечити його будь-якими матеріалами – від візит-
ки до вичерпної інформації про вашу компанію на cd-диску. 

Треба відзначити, що книжкова виставка може служити і засобом для вивчення попиту на ту чи 
іншу книжкову продукцію завдяки підрахуванню кількості зацікавлених читачів, які купують книги. Та-
ким чином, якість рекламного контакту з цільовою аудиторією на виставці найвища в порівнянні з ін-
шими засобами просування. При цьому чистота і розмір цільової аудиторії досить високий за умови 
правильного вибору виставки. 

Додатковими особливостями участі у книжкових виставках також є можливість вивчити пропо-
зиції конкурентів і загальну ситуацію в галузі; безкоштовно вийти у матеріалах журналістів в різних 
ЗМІ, які висвітлюють виставку; можливість контакту з органами державної влади, професійними об'єд-
наннями, видавництвами і іншими суб'єктами, що працюють у книжковій галузі бізнесу; збільшити по-
пулярність видавця чи автора; збільшити популярність книги. Всі перераховані переваги можуть бути 
використані лише за умови якісної організації участі у виставці, професійної роботи менеджерів ком-
панії і так далі. У зворотному випадку, виставка може не лише не принести користь видавцю, але і 
принести їй серйозний збиток, не лише не окупивши витрати, але і представивши компанію не кращим 
чином в порівнянні з конкурентами.  

Для більш глибокого розуміння питання важливо дослідити виставкову діяльність як ефектив-
ний рекламний інструмент на прикладі іноземних країн, де виставкова діяльність приносить високі 
прибутки та ефективно працює на позитивний імідж та популярність фірм-експонатів та самої країни. 
Так, сьогодні у світі безумовним лідером по числу виставок, що проводяться, і їх відвідуваності є Західна 
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Європа. Кожен шостий житель країн ЄС щорічно відвідує ярмарок або виставку. При цьому лідируюче 
положення в ярмарковій і виставковій діяльності належить Німеччині – ця держава містить приблизно 
2 млн. м2 ярмаркової і виставкової площі, де можна розмістити до 80 тис. експонентів і що дозволяє 
прийняти близько 7 млн. відвідувачів в рік. Приблизно чверть вказаної площі знаходиться в місті Ган-
новері (489900 м2). 

Важлива роль в проведенні ярмарків і виставок на європейському континенті належить Фран-
ції, Італії, Великобританії, Іспанії, Бельгії та іншим високорозвиненим країнам. 

Ярмарки і виставки користуються великою популярністю і в Північній Америці, зокрема в США; 
досить сказати, що в 90-і роки сумарна виставкова площа збільшилася на 43%. У США і Канаді, згідно 
з даними видання "Trade Show Week Data Book", щорічно проводиться близько 4,2 тыс. виставок. 

Проте найдинамічніший розвиток ярмарково-виставкової діяльності в порівнянні з Європою і 
Америкою спостерігається в країнах Південно-східної Азії. Найбільш великими міжнародними ярмар-
ками і виставками, що проводяться в країнах, які розвиваються, є ярмарки і виставки в Дамаску (Сі-
рія), Тріполі (Чилі). Отже, на підставі цих даних, Європа з історичних, геополітичних, економічних і 
інших причин продовжує бути метрополією торгових ярмарків і виставок, що, проте, не знижує значен-
ня виставкової діяльності на північноамериканському континенті та у Південно-Східній Азії, що харак-
теризується бурхливим розвитком. 

Навпаки українська виставкова діяльність не може конкурувати з західними країнами через іс-
нування певних несприятливих для розвитку галузі чинників, тим більш вона не може конкурувати у 
такому сегменті бізнесу, як книжковий. Знову ж таки, безумовними лідерами книжкових виставок є Ні-
меччина, Франція, Італія, Росія. Найбільш популярна у вітчизняних книговидавців є всесвітня книжкова 
експозиція, що проводиться щорічно у Франкфурті. 

До речі, у 2009 році ця виставка відбулася 61 раз і зібрала більш як 380 тис. книг 7 тис. видань 
з понад 100 країн світу. Ярмарок відвідали більше 280 тис. гостей. В рамках виставки пройшло близь-
ко 2,5 тис. заходів. Цього року українські книги були розміщені на площі 5 м2 і представляли близько 
100 видавництв України. На виставці всі охочі могли ознайомитися з художньою, довідковою, науково-
популярною, дитячою літературою, творами українських класиків і сучасників, а також з виданнями на 
мовах національних меншин та домовитись про угоди.  

Для розуміння ефективності використання виставок-ярмарок в книжковій галузі, зокрема до-
слідженню питання реклами книг, був зроблений моніторинг найбільших виставок-ярмарок в Україні, 
за рахунок котрих відбувається масова популяризація книжкової справи та її продукту діяльності книж-
ки, ознайомлення відвідувачів із новинками та планами книговидавництв, зустрічі з авторами, прове-
дення автограф-сесій та прес-конференцій, презентацій нових книжок, заходи посольств світу. 

Національна виставка-ярмарка "Форум видавців у Львові" вважається наймасштабнішим книж-
ковим ярмарком в Україні завдяки успішній щорічній реалізації проекту. Більш того, львівський форум 
видавців успішно поєднав три складові популярності – ярмаркову, виставкову та фестивальну. Прове-
дення книжкової виставки відбувається у історичному місті Лева, де зароджувалась видавнича справа, 
утверджувалась письменність українців, формувались основи язикової нормативної лексики. Виставка 
триває чотири вересневих дні. У 2009 році вона пройшла 16 раз та презентувала відвідувачам проду-
кцію 652 видавництв. Кількість відвідувачів сягнула 75 тисяч чоловік. Це рекордний показник за весь 
час існування Львівського книжкового форуму.  

Київський міжнародний книжковий виставка-ярмарок вважається однією одним з найбільш 
престижних і масштабних в Україні та триває 5 днів у серпні. Заснований 2005 року з метою форму-
вання позитивного міжнародного іміджу України як країни, де турбуються про книговидання та розви-
ток суспільної думки, популяризації української книги, державної підтримки вітчизняного книговидання, 
поповнення україномовного літературою ринку, фондів бібліотек. Засновниками і щорічним організа-
тором є Державний комітет телебачення та радіо України згідно розпорядження кабінету Міністрів 
України від 06.06.2007 року "№ 378-р "О проведении Киевской международной книжной выставки-
ярмарки". В рамках проведення виставки-ярмарки вручаються дипломи лауреатам Премії Кабінету 
Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-художні твори, премії ім. Івана Франка в галузі інфо-
рмаційної діяльності, а також оголошені переможці національного конкурсу "Краща книга України" в 
дев'яти номінаціях. 

Міжнародний книжковий ярмарок "Форум видавців в Києві". З метою розширення географії та 
за наявності успішного досвіду проведення виставки у Львові, засновниками Львівського книжкового 
форуму було вирішено провести аналогову книжкову експозицію у Києві. Так виставка у 2009 році тра-
диційно відбулася втретє у травні і тривала чотири дні. Але високі орендні ставки, відсутність держав-
ної підтримки не сприяють активному розширенню виставки у Києві, що характеризуються найвищою в 
Україні платоспроможністю, кількістю населення, особливо великою часткою студентів, так як у столи-
ці розташовані масштабні провідні вищі навчальні заклади.  

Київська міжнародна книжкова ярмарок "Книжковий світ". У 2009 році пройшов у дванадцятий 
раз у листопаді та тривала чотири дні. Цей ярмарок проводиться з метою розширення фахових 
зв’язків між вітчизняними суб’єктами видавничої справи і книгорозповсюдження та їх зарубіжними пар-
тнерами, пропаганда української мови, української книги й читання, знайомство українських книгороз-
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повсюджувачів, бібліотек та читачів із літературними новинками, а також можливість спілкування між 
тими, хто творить книгу, хто її продає, хто нею опікується та тими, хто її читає. 

Книжковий ярмарок-виставка "Хортицькі джерела". У 2009 році пройшла у сьоме та тривала 
чотири дні. Традиційно проходить у жовтні. 

Книжкова виставка "Освіта". Проходить у місті Сімферополь у лютому.  
Спеціалізована виставка-продаж "Світ книги". Місцем проведення є Чернігів. Проходить щоріч-

но у лютому. 
Міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні" у 2009 році відбулася у 

дванадцятий раз. Проводиться щорічно у лютому та триває три дні.  
Фестиваль книговидавців і книгорозповсюджувачів "Світ книги". Також триває три дні, але міс-

цем проведення є Харків у квітні.  
Виставка "Українська книга на Одещині" у 2009 році у травні відбулася ювілейна десята виставка. 
Спеціалізований дитячий книжковий ярмарок "Форум видавців – дітям". 2009 року у Львові від-

бувся вчетверте. Проводиться щорічно у травні та триває три виставкові дні.  
Міжнародний книжковий ярмарок "Кримська весна". У 2009 році відбувся у дванадцятий раз. 

Традиційно проводиться у місті Сімферополь у червні.  
Книжковий ярмарок "Зелена хвиля". Одеська щорічна традиційна ярмарок-виставка. У 2009 

році пройшла тринадцятий раз у червні.  
Виставка "Книжковий калейдоскоп". Проходить у столиці України – Києві у жовтні.  
Міжрегіональна спеціалізована виставка-ярмарок "Книжковий салон". Місцем проведення є 

Херсон у жовтні.  
Книжкова виставка-ярмарок "Книжкове свято". Проходить щорічно в Ужгороді напередодні свят-

кування Нового року. 
Київська міжнародна виставка-ярмарок "Книжкові контракти". Проходить у Києві також напере-

додні нового року. У 2009 році відбулася вдруге.  
Аналізуючи виставки-ярмарки як рекламний інструмент у просуванні книги, потрібно відмітити 

основні характеристики, проблеми та тенденції розвитку: було виявлено близько 18 книжкових виста-
вок, які проходять в Україні, більш-менш регулярно; найбільшими і впливовими є Національна ярма-
рок-виставка "Форум видавців у Львові" та Київський міжнародний книжковий ярмарок "Книжковий 
світ", які за кількістю відвідувачів разом можуть складати більш ніж 100 тисяч чоловік. Франкфуртський 
ярмарок збирає близько 280 тис. відвідувачів; книжкові виставки в Україні проводяться максимум 
5 виставкових днів. За міжнародними виставковими нормами мінімальна кількість днів проведення 
виставки складає сім днів; участь у виставках і ярмарках є дійовим ефективним засобом комунікацій-
ної політики в міжнародному, національному, регіональному маркетингу, що стимулює продаж книжок.  

У сфері вітчизняного книжково-виставкового бізнесу потрібно відзначити появу важливих тен-
денцій: кількість вітчизняних книжкових виставок зростає; зростання кількість книговидавництв, що 
залучаються до виставкової діяльності; поступово з'являється інтерес зарубіжних країн до українських 
книжкових виставок.  

Підводячи підсумки, можна відмітити позивні тенденції у виставковій діяльності книжкової 
сфери, які вказують на розвиток книговидавничої діяльності і популяризації книжкової продукції у ма-
си. Книговидавнича сфера стикається з проблемою фінансування, яка також пов’язана з фінансовим 
станом кожної людини, тому вартість книги може суттєво впливати на її придбання.  
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ОСВІТА ТА ЇЇ МУЗИЧНИЙ КОМПОНЕНТ 
ЯК ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ:  

ВІННИЦЯ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.) 
 
У статті здійснено історичний огляд становлення і розвитку освіти на Поділлі, зокрема у 

Вінниці, яка була помітним торгово-промисловим та освітнім центром України. 
Ключові слова: регіон, освіта, музичний пансіон, музична освіта, культурне будівництво. 
 
In the article the historical review of becoming and development of education is carried out on Podilli, 

in particular in Vinnytsya. 
Keywords: region, education, musical boarding-school, musical education, cultural building. 
 
Початок ХІХ ст. в Російській імперії ознаменований реформами народної освіти, які безпосередньо 

торкнулися всіх її регіонів. Однак зміни, що відбулися в освіті на Поділлі, зокрема у її головному повітовому 
місті Вінниця, мали свою специфіку. Після поразки визвольної боротьби поляків під проводом Костюшка і 
другого переділу Польщі у 1793 році Східне та частина Західного Поділля в складі Правобережної України, 
а також частина білоруських земель було приєднано до Росії. Створюється Мінське генералгубернаторст-
во, куди увійшли три губернії, серед інших – Брацлавська, з центром Вінниця. Однак польська мова, куль-
тура тривалий час культивувалися у регіонах, що до того були під Польщею. Лише у 1798 офіційним 
рішенням судочинство і все діловодство було переведено на російську мову. 

Становлення освіти на Поділлі, зокрема у Вінниці, значною мірою інспірували представники 
польської інтелігенції, які гуртувалися довкола Віленського університету, де вчилися Ю. Словацький, 
А. Міцкевич та інші видатні діячі науки і культури. За університетським статутом було визначено вілен-
ський учбовий округ, що об’єднав усі нижчі та середні навчальні заклади. Згідно статуту у більших міс-
тах навчального округу, сюди входила також Вінниця, відкривалися нові гімназії, повітові училища, а 
також міські парафіяльні училища, що діяли переважно при костьолах. У великих селах почали діяти 
початкові школи.  

Першу гімназію у Вінниці було відкрито 27 вересня 1814 року. Її директору надаються повнова-
ження керівника усіх навчальних закладів Поділля. Навчання в гімназії вирізняли високий професійний 
рівень, а також велика увага до культурно-естетичного виховання учнів. Вже у 1815-1816 рр. у Вінниць-
кій гімназії існував учнівський інструментальний оркестр, а від 1817 року – ще й хор, балетний колектив 
дівчат під керівництвом Даніеля Куртза, театральний гурток, інагураційною виставою якого стала п’єса 
Богомольця "Клопоти панів". Заклад мав неабияке значення для розвитку освіти краю. У ньому в різний 
час навчалися відомі діячі багатьох національних культур. Серед них С. Олійничук (український пуб-
ліцист-демократ, борець проти кріпацтва), брати А.-К. Гроза (поет, драматург, редактор і видавець) і 
С.-В. Гроза (літератор і публіцист), Тимко Падура (Томаш; поет), С. Гощинський (польський поет), 
Й.-А. Роллє (лікар, історик Поділля і громадський діяч; у літературі відомий під іменем Юзеф) та ін.  

Мистецькі предмети – гру на фортепіано, хоровий спів, танці, малювання – тощо викладалися 
також у пансіонах, переважно дівочих, де здебільшого навчалися дворянські діти [1].  

Антимонархічні виступи у Віленському університеті в 1825 році, пов’язані із повстанням в Росії 
"декабристів", спровокували розформування цього відомого у всій Європі науково-освітнього центру. 
На його базі було відкрито в Санкт-Петербурзі Медично-хірургічну та Духовну Академії. Тоді ж частко-
во реорганізується також Вінницька гімназія, а після поразки польського повстання 1830-1831 років її 
зовсім закривають. 

Після 1831 року, вже під протекторатом Росії, у Вінниці відкриваються державні та приватні 
навчальні заклади з викладанням предметів російською мовою, оскільки українська мова в імперії 
офіційно була заборонена. Серед інших, російська губернська гімназія (1832р., у 1847р. її перевели до 
Білої Церкви), дві початкові школи для заможних міщан, кілька приватних жіночих загальноосвітніх 
пансіонів, жіноча гімназія Драганової, приватне народне училище Є. Коренєвої тощо. Навчальні про-
грами цих закладів включали музичні та інші мистецькі предмети. Поряд діяли також приватні спеціа-
льні музичні школи, або, як їх тоді називали, музичні пансіони. Саме у таких закладах від 1832 року 
викладали музику Ігнаци Платон Козловський – композитор, піаніст, учень Джона Фільда (вчителя М. 
Глинки) та його дружина. 

27 грудня 1834 року І. Козловський звернувся до попечителя Київської учбової округи з про-
ханням дозволити йому та його дружині відкрити у Вінниці "музичний сирітський інститут для 12-ти бі-
дних дівчат з тим, щоб вихованки з цього інституту, навчившись ґрунтовно музики…, могли згодом 
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викладати як слід це мистецтво в приватних домах" [19]. На той час у 1835 р. у Петербурзі виходить 
його літературна праця "Лист Квінти Міноровича до Генрика Рітардандо. Музична подорож", в якій по-
ряд з принципами педагогіки Дж.Філда, автор із сарказмом критикував деяких вінницьких музикантів та 
вчителів музики, що й спровокувало заборону проекту. Згодом Козловський і сам відмовився від ідеї 
відкриття інституту і покинув Вінницю. За одними джерелами Козловський очолював музичний інститут 
(1834 – 1840), що побудував власним коштом на високій скелі над Бугом, яку з тих пір називають "скелею 
Козловського"; за другими – відмовився від подальшої боротьби за існування інституту [19, 140-141].  

Після скасування в Росії кріпацького права відбулися позитивні зрушення в економіці західних 
околиць імперії. Реформи 60-х років ХІХ ст. торкнулись також Вінниці. Повітове місто поволі ставало 
помітним торгово-промисловим центром не лише Подільської губернії, а й України. Тут почало розви-
ватися кустарне ремесло, торгівля, будівництво. У 1866 році Вінницю було включено до проекту побу-
дови Києво-Балтської залізниці. Спорудження нової, другої в Україні залізниці, забезпечувало зв’язок з 
її південною "морською брамою" Одесою, що мало важливе стратегічне значення. В 1871 році Києво-
Балтську залізницю було здано в експлуатацію, і Вінниця стала одним з важливих центрів, поєднаних 
з Одесою, Києвом, Москвою та іншими великими містами.  

У пореформених роках в місті активно розпочалося будівництво шкіл, лікарень, народних біб-
ліотек, відкриваються народні училища, семінарії. У 1896 році у Вінниці діяло реальне училище та 
п’ять ремісничих [9]. Для подальшого розвитку освіти все більш відчутною ставала проблема педагогі-
чних кадрів. Стає нагальною підготовка вчителів у закладах педагогічного профілю. 

У першому десятилітті нового століття особливо поширюються на Поділлі учительські семінарії, 
що утримувалися на кошти казначейства і субсидій від земств. Перша учительська семінарія відкрива-
ється у 1907 році в селі Потоки Вінницького повіту, однак вже у жовтні 1909 року заклад переводять до 
Вінниці. Семінарію очолив статський радник, випускник Київського університету Святого Володимира, 
викладач педагогіки В. М. Осташков, а Почесним попечителем стає граф Д. Ф. Гейден. До навчального 
плану семінарії, що мала готувати викладачів початкових і середніх шкіл, входили такі предмети, як ро-
сійська мова, гімнастика, ручна праця, сільське господарство, а також співи і музика. 

Процес розвитку освіти у Вінниці сповільнила тотальна розруха, спричинена Першою світовою 
війною та політичними подіями, що відбувалися в Росії після лютневого державного перевороту 1917 
року. Значно підвищується плата за навчання, звільняються вчителі, обмежується право користування 
міською бібліотекою ім. М. В. Гоголя тощо – все це значно вплинуло на зменшення кількості учнів, де-
які заклади взагалі закриваються [3].  

Від березня 1917 року школи жили за законами Тимчасового російського уряду. Міська дума на 
засіданні 14 вересня 1918 року ухвалила рішення про створення шкільних рад, що мали керувати на-
вчально-виховним процесом у нижчих школах. До складу таких рад входили 5 гласних від думи та 7 
представників від спілки учителів. Ради розробляли проекти з питань народної освіти, контролювали 
підвідомчі міському самоуправлінню заклади, затверджували навчальні програми, визначали трива-
лість та розпорядок занять, переміщення і звільнення учителів та завідуючих, розглядали скарги на дії 
педагогів та шкільної адміністрації тощо. Через економічні труднощі та політичну нестабільність роз-
почата Тимчасовим урядом реформа школи не була завершена [16].  

Жовтневий переворот у Петрограді та збройне захоплення України не лише не сприяли, а на-
впаки, гальмували національно-визвольні процеси в Україні. Двічі зайнявши Київ (у березні-лютому 
1918 та в липні-серпні 1919), більшовики не знали, або не хотіли знати потреб і прагнень українського 
народу, тому й терпіли, хоча й тимчасові, поразки. З цього приводу партійним керівництвом були 
зроблені певні висновки, опубліковані ЦК РКП(б) у листопадовій резолюції 1919 року.  

18 вересня 1918 року гетьманський уряд оголошує про створення Українського Національного 
Союзу (УНС), що очолив відомий письменник та громадський діяч В. Винниченко. У Вінниці філія Сою-
зу існувала від жовтня 1918 року і, поряд із політичними партіями, до її складу увійшли міська учи-
тельська спілка, "Просвіта", повітове земство, повітова шкільна рада, повітова учительська спілка та 
інші товариства. На початку листопада 1918 року загострюється внутрішньополітична ситуація, при-
скорюючи падіння гетьманського уряду. Невдоволення політикою гетьмана зросло після підписання 
ним 14 листопада 1918 року Федеративної грамоти, що передбачала федерацію України із не більшо-
вицькою Росією. В Києві, на таємному зібранні УНС було створено Директорію, що очолила повстання 
проти гетьмана, розпочате 15 листопада того ж року. 

Вже за кілька днів філія Вінницького Українського Національного Союзу від імені Директорії 
УНР перебирає владу на Поділлі. Відновлюють роботу органи міського самоврядування. У листопаді 
1918 року Директорія переїжджає до Вінниці для організації подальшої боротьби (Вінниця стала пер-
шим містом в Україні, звільненим від гетьманського уряду). В цей час у місті створюється Тимчасова 
Рада Завідуючих державними справами, що з від’їздом Директорії автоматично припинила свою дія-
льність. Одним з його лідерів був Ю. О. Щириця, який від 7 по 30 грудня 1918 року завідував відділом 
освіти [2].  

14 грудня 1918 року гетьман П. Скоропадський зрікається влади і 19 грудня того ж року Дирек-
торія офіційно переїздить із Вінниці до Києва, однак вже 2 лютого 1919 року знову повертається до 
Вінниці, що на короткий час стає столицею України. На початку березня 1919 року Директорія залишає 
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Вінницю і переїздить до Жмеринки, а за кілька днів – до Проскурова. Органом Директорії була газета 
"Вістник Української Народньої Республіки" (виходила від 17 грудня 1918 року у Вінниці, а від червня 
1919 року – в Кам’янці-Подільському). У місті також виходила щоденна газета "Республіканські вісті" 
(орган Вінницької філії УНС; з 29 листопада 1918 р.); "Свободное слово" (грудень 1918 р.; видавницт-
во "Логос").  

У Вінниці Директорія приймає постанову щодо народної освіти та культури: про заснування в 
усіх вищих школах УНР лектури української мови, про право Київського та Кам’янець-Подільського 
Державних Українських Університетів проводити іспити на здобуття ступенів магістра та доктора наук, 
про управління освітою в УНР, про зміну та доповнення законів від 5 грудня 1917 р. та 9 січня 1919 р. 
про Українську Державну Академію Мистецтва, про український текст титрів фільмів тощо [9]. Вийшло 
також ряд документів, що стосувались музичної освіти, а саме, про необхідність навчання музиці усіх 
бажаючих [4]. На потреби освіти, утримання ремісничих шкіл, облаштування українських бібліотек при 
учительських семінаріях та інститутах, видання книжок, діяльності регіональних товариств "Просвіти" 
тощо урядом УНР у 1919 році було виділено 6 млн. гривень [18]. 

Національна революція і утворення УНР вплинули на тактику більшовиків стосовно України. Праг-
нення завоювати довіру українського суспільства, а також набути реноме поборника національної рівності, 
призводять до внесення певних змін у політиці щодо української культури і освіти. У грудні 1919 року в те-
зах ЦК РКП (б) "Про Радянську владу на Україні" зазначалося: "Зважаючи на те, що українська культура 
(мова, школа і т. ін.) протягом віків придушувалася царатом, експлуататорськими класами Росії, ЦК РКП(б) 
ставить за обов’язок усім членам партії всіма засобами сприяти усуненню всіх перешкод до вільного роз-
витку української мови і культури". Ця резолюція по суті так і залишилася на папері. Згодом, у серпні 1921 р. 
було прийнято декрет РНК УСР "Про запровадження української мови у школах та радянських установах", 
що з великими труднощами втілювався в життя, оскільки переважна частина партійних керівників вважали, 
що російська мова має бути "єдиною можливою у всіх сферах діяльності" [12].  

В добу національно-демократичних зрушень 1917-1920 років відбулися позитивні зміни в держав-
ному і культурному будівництві. В. Винниченко видає Універсали, веде переговори з Тимчасовим, а потім 
із Радянським урядом; М.Грушевський очолює парламент; І.Стешенко розпочинає реформування народ-
ної освіти; О.Мурашко, Г.Нарбут організовують Академію мистецтв; К.Стеценко, Я.Степовий, О.Кошиць, 
М.Леонтович, Б.Яворський – провадить реформування музичної культури, відбувається реформа музичної 
освіти в Україні. 

Музично-освітніми справами та культурно-мистецькими питаннями відав Музичний відділ при 
Генеральному Секретаріаті Освіти УНР, з яким була пов’язана діяльність К. Стеценка, одного із най-
більш авторитетних і послідовних поборників національної ідеї в культурі. К. Стеценко вбачав переду-
мови національного життя насамперед в розвитку освітянської мережі. Особливо це мало стосуватися 
віддалених від центру регіонів. 25 квітня, виступаючи на з’їзді вчителів шкіл Ямпільського повіту По-
ділля, композитор говорив: "Ми переживаємо зараз щасливі і знамениті хвилини в житті України і є 
свідками того, як, заспані і приборкані суворим режимом недавньої минувшини, відроджуються духовні 
сили її синів. Одним з перших і головних факторів в справі відродження Вкраїни повинно поставити 
націоналізацію народних шкіл, … а разом з тим, через школу, й націоналізацію нашого, дуже обмоско-
вленого народу" [15]. 

19 березня 1917 року відкривається Перша українська гімназія. В квітні цього ж року відбувся І 
Всеукраїнський з’їзд учителів (в серпні – ІІ з’їзд), на якому було ухвалено, окрім вже існуючих чотирьох 
кафедр (історії, літератури, мови, права), впровадження кафедр історії української етнографії, геогра-
фії та мистецтва; відкрити кілька українських вузів, заснувати Українську Академія наук, Академію ми-
стецтв, національні бібліотеки, видавництво, часопис "Українська школа" тощо.  

К. Стеценко, як автор проекту реорганізації системи музичної освіти в Україні, обстоював засади 
удержавлення музичних шкіл і консерваторій, надання музичній освіті не лише масовості і доступності, 
але й належного професійного рівня. Вже в перші роки Радянської влади державою націоналізуються 
консерваторії, бібліотеки, концертні організації, фабрики музичних інструментів тощо. Нажаль, в пода-
льшому, далеко не всі задуми композитора вдалося втілити в життя, та все ж перші кроки у цьому на-
прямку були зроблені.  

Разом із К. Стеценком питаннями реформації музичної культури активно займалися також Я. 
Степовий, О. Кошиць, М. Леонтович, Б. Яворський, які розробляють нові законопроекти, зокрема сто-
совно заснування Диригентського інституту, Першого українського національного хору, Української 
республіканської капели, Української опери, Народної консерваторії, кобзарської школи, факультетів 
музикології в університетах, створення і утримання концертних колективів, музичних бібліотек, видав-
ництв, товариств тощо [17].  

Процес самопізнання і самоутвердження нації тривав майже до кінці 20-х років і торкнувся усіх 
сфер культурної діяльності, зокрема і музичної освіти. Вершинним у її розвитку стала організація Му-
зичного товариства імені М. Леонтовича, що на певному етапі згуртувало митців, зорієнтованих на 
розвиток національної культури. Серед досягнень новоствореної організації назвемо розробку навча-
льних курсів історії української музики, що базувалися на праці М. Грінченка "Історія української музи-
ки", виданої за сприянням Музичного товариства. 
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На початку 1918 року типовою формою освіти стають різноманітні курси. Так у Києві діють кур-
си хорового співу, де пріоритетними предметами були сольфеджіо і постановка голосу (керівник І. Да-
видовський), режисерсько-інструкторські курси, на яких, поряд із історією українського, європейського 
театрів, естетикою, К. Квітка викладав історію української музики. З метою поширення кобзарського 
співу в Україні готувалося відкриття школи кобзарів. 

27 квітня 1919 року у Харкові на Першому Всеукраїнському з’їзді профспілок оркестрантів го-
ловним було питання перебудови музичної освіти. Відділ художньої освіти Головпрофосу визначив 
структуру навчальних закладів, розробив програми й учбові плани Музичного інституту й технікуму. 
Проте проведення реформи музичної освіти було здійснено Наркомосом України тільки у 1923-1925 рр. 
За ідеєю К.Стеценка інфраструктура музичної освіти мала поділятися на музично-технічні заклади 
(музичні школи) та музично-академічні (консерваторії та музичні факультети при університетах). Було 
визнано доцільним утворити три ланки музичної освіти: профшкола, технікум й інститут, що мали від-
повідати програмам початкового, середнього та вищого закладів [11].  

У 1919-1921 роках більшість шкіл не функціонували, діти і підлітки віком 12-16 років залишали-
ся неписьменними. В цей період українські навчальні заклади перетворюються на радянські трудові 
школи, а керівництво ними переходить до педагогічних рад. Створюються відділи народної освіти при 
губернському та повітових ревкомах. Так у Вінниці, постановою від 30 червня 1920 року, обов’язки за-
відуючої Губвідділом Народної Освіти виконувала Тарнопольська, а її заступником і завідуючим Пові-
товим відділом було призначено Молдавського [8].  

У травні 1921 року вийшов декрет про ліквідацію неписьменності, а у 1924 році у Вінниці ство-
рюється Товариство сприяння ліквідації неписьменності. На той час у місті існувало 20 шкіл, де навча-
лося близько 700 неписьменних дітей різних національностей, заняття проводилися різними мовами – 
українською, російською, польською, єврейською (14). На 1 грудня 1921 року в Подільській губернії 
нараховувалося 2.365 трудових загальноосвітніх шкіл, в яких навчалося 153 тис. учнів, що становило 
25 % всіх дітей які тут проживали [13]. За документами 1924 року в регіоні було 1.830 українських, 88 
єврейських, 85 польських і 13 змішаних шкіл [5]. Статистика 1925 року засвідчує наявність 1.979 тру-
дових шкіл та 58 профшкіл. Серед установ професійної освіти у Вінниці діяли також механічна та буді-
вельна профшколи, фармацевтичний і музичний технікуми, музична профшкола та художня школа, 
акушерські курси, курси лікарського персоналу, школа будівельних десятників, поліграфічні та елект-
ротехнічні курси й інші заклади [14].  

У липні-серпні 1923 року були прийняті перші документи української радянської влади щодо 
українізації освіти та культури: декрети Раднаркому "Про заходи в справі українізації шкільно-виховних 
і культурно-освітніх установ" та "Про заходи рівноправності мов і про допомогу розвиткові української 
мови". Українська мова запроваджується в початкових школах усіх губерній. До процесу українізації 
приєдналися діячі науки та культури. Його центром став наркомат освіти, який очолив О. Шумський, а 
після його усунення, від 1927 року – М. Скрипник [10].  

На Поділлі перші кроки українізації були зроблені влітку 1923 року. Згідно з постановою про 
розвиток української мови, планувалося створити відповідні курси, перевести всю документацію на 
українську мову та поширювати знання з історії України та української культури. Майже у всіх сільсь-
ких культурних установах була впроваджена українська мова. 

Українізація шкільних закладів Поділля відбувалася поступово, бракувало навчальної літера-
тури українською мовою і грамотних вчителів, які володіли літературною мовою. У Вінниці організову-
ються курси української мови для безробітних при біржі праці, у військових частинах, для працівників 
обслуговуючого апарату населення тощо. 

У 1922 році у Вінниці та Кам’янці-Подільському створюються філії музичного товариства ім. М. 
Леонтовича, що пропагували українську музику, народні пісні, організовували концерти тощо. Перебіг 
подій процесу українізації висвітлювався на сторінках місцевої преси, зокрема газет "Червоний край" 
та "Червоний кордон".  

Згідно з рішенням пленуму губкому від 28 липня 1924 року українізація повинна була заверши-
тися до 7 листопада того ж року, однак цей термін неодноразово продовжували. У 1928 році при Нар-
коматі освіти УСРР відкривають Центральні державні курси українознавства, а від 1927 року почали 
діяти Центральні заочні курси українознавства, що передбачали вивчення, окрім мови, історії, еконо-
мічної географії, культури України [6].  

Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці СРСР відбулися значні зміни. У боротьбі за владу 
Сталін утверджує одноосібну диктатуру партії. Централізація і відродження імперської політики повні-
стю відкидають вже здійсненні напрацювання в галузі національних культур, повертаючись до русифі-
кації. В Україні розпочалися жорстокі репресії. Знаком кінця політики українізації стало усунення з 
посади наркома освіти М. Скрипника і його самогубство в липні 1933 року. У тотальному прославленні 
радянської влади нівелювалися національні традиції і вже здобуті творчі досягнення, занепадають 
українська мова і культура в цілому. Кульмінаційним в розгромі українського культурного життя стало 
жорстоке знищення української еліти – мистецької і наукової інтелігенції. Як і в усій Україні, національ-
но-культурне піднесення у Вінниччині надовго гальмується. На зміну йому наступають зловісні роки, 
що увійшли до історії України як "розстріляне відродження". 

Культурологія  Черкашина О. В. 
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НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ (ФОЛЬКЛОР) 
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У статті проведено культурологічний аналіз народної культури, зокрема її складової фольк-

лору. Розкривається зміст та функціональне навантаження фольклору в контексті культурогенезу. 
Ключові слова: народна творчість, народна культура, народна художня культура, фольклор. 
 
In the article there is the coultourologichniy analysis of folk culture, in particular its constituent – folk-

lore. Maintenance and functional loading of folk-lore in the context of coultourogenezou opens up. 
Keywords: Folk creation, folk culture, folk artistic culture, folk-lore. 
 
Важливими складовими народної культури як вихідної засади національної культури є усвідо-

млення приналежності до певного етносу; генетичного зв’язку з іншими представниками даної групи; 
уявлення про походження; знання особливостей одягу, фольклору, народних промислів, традицій, 
звичаїв та інших ознак самобутності народу. Тому, культурологічний аналіз народної культури, зокре-
ма її складової – фольклору, є актуальним в теорії та практиці культури. Репрезентація змісту та фун-
кціонального навантаження фольклору в контексті культурогенезу є одним з головних завдань нашого 
дослідження. 

Народна культура містить у собі фольклорне ядро. Народна культура "самодостатня, знахо-
диться на повному самозабезпеченні і їй немає ніякої справи до іншої культури. Принципом її існуван-
ня є ізоляціонізм" [5, 256]. Вона не має потреби в трансляції і є, як правило, культурою дописемною, 
має культовий характер. Її основу становлять "освітлені міфологічною символікою норми і зразки по-
ведінки людей, дбайливо охоронювані й незмінні надособистісні "святині", що визначають устрій на-
родного буття" [5, 266]. Водночас у науці немає єдності поглядів на феномен "народної культури". 
Сучасна західна соціологія й етнографія свідомо фальсифікують сутність поняття "народна культура", 
щоб затушувати соціальну неоднорідність культури і представити народну культуру як нейтральне 
вираження національного. 

На нашу думку, під "народною культурою" розуміються народні знання, цінності, норми; зразки, 
що виражають етнічну картину світу, визначають соціальну поведінку і додають ціннісно-нормативного 
характеру життєдіяльності членів певної спільності. Вона відрізняється від елітарної і масової культур 
аксіологічним змістом. За структурою народна культура є багатоскладовою цілісною системою. В даний 
час вона вбирає в себе не тільки традиційні етнічні, побутові, а й сучасні форми вираження знань, ціннос-
тей, норм і зразків життєдіяльності народу, перетворюючись у культуру народу. Включення сучасних 
форм у її структуру означає, що вона постійно розвивається і не обмежується реліктовою культурою. 

У структурі народної культури значне місце займає художня. Поняття "художня" вказує на предмет 
діяльності – мистецтво. Багато років це зумовлювало дослідження народної художньої культури як народ-
ного мистецтва, хоча їх не можна ототожнювати. Вивчалися окремі елементи народного мистецтва – сло-
весного, пісенного (фольклор), музичного (інструментального), танцювального, ігрового (театрального) і 
декоративно-прикладного. Зазвичай вони ставали предметом дослідження з мистецтвознавчої і естетич-
ної точок зору як продукти творчості з описом і аналізом конкретних надбань, що в результаті приводило 
до обмеженості, вузькості аналізу окремо взятих видів і жанрів без взаємозв'язку. При цьому народне мис-
тецтво не розглядалося як явище культури, тобто як носій духовних цінностей.  

Сам термін "народна художня культура" використовується досить рідко, переважно користу-
ються поняттям "народна художня творчість", хоча вони не тотожні. Народна художня культура є еле-
ментом усієї художньої культури, що представляє собою частину культури суспільства.  

Актуальним у цьому напрямі дослідження є закон загального взаємозв’язку соціотехнічних уні-
версалій, які започатковують особливу бінарну систему у вигляді двох (взаємопов’язаних) національно-
історичних тенденцій. Перша з них пов’язана з національною диференціацією художніх культур, їх 
внутрішнім розвитком на основі кристалізації етностильової самобутності у фольклорних процесах, 
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внутрішньо-національної взаємодії народного і професіонального мистецтва. Друга тенденція виявляє 
спрямованість до творчого єднання художніх культур і розвитку їх міжнаціональної основи [6].  

На філософському рівні національно-історичні тенденції постають як свого роду спеціалізація 
системи "загальне–окреме", де перша ланка (загальне, тобто інтернаціональне) прагне до розімкнен-
ня системи, а друга (окреме, тобто національно-специфічне) – до збереження і розвитку її внутрішньої 
якісної визначеності, тобто до замкнутості системи. На ґрунті законів дивергенції та конвергенції виро-
стає не лише раціональна, а й емоційна, чуттєва культура людства. В її лоні народжується мистецтво, 
в якому панує художнє мислення асоціативними образами-картинами або (як у поезії й музиці) обра-
зами асоціативно-інтонаційними. Ідеологічна і психологічна сфери людської свідомості тут злиті в єди-
ному естетичному, що отримує в конкретних творах мистецтва друге життя як продукт взаємодії 
національного характеру та національних традицій у процесі творення художньої культури світу. 
Пов’язаний з історично мінливою соціальною психологією, національний характер (завдяки стійкості 
своїх властивостей та особливостей) за певних умов набуває в художніх процесах значення націона-
льно-образного феномена. Варто зазначити, що до творення національних образів художнього антро-
покосмосу (картини світу) причетні: суб’єкти творчості, тобто творці мистецтва – письменники, 
художники, композитори; суб’єкти художнього сприйняття (реципієнти), тобто споживачі художньої 
творчості – читачі, слухачі; інтерпретатори художнього мислення – виконавці, музиканти, співаки, ана-
літики-мистецтвознавці, художні критики, педагоги, вихователі художньо-гуманітарного профілю 

Первісна художня культура була єдиною, цілісною, народною, соціально однорідною, тому не-
має необхідності говорити про фольклор докласового суспільства. Але фольклор не міг виникнути в 
класовому суспільстві з нічого, на порожньому місці. Він виділився з єдиної культури первісного суспі-
льства в результаті розпаду її синкретизму в зв'язку з поділом праці. З одного боку, утворилася особ-
лива сфера художньої культури, що задовольняла потреби пануючого класу і поступово ставала 
сферою професійної діяльності людей розумової праці, з іншого – всередині землеробської громади в 
селянському середовищі на основі первісної художньої культури в класовому суспільстві розвивалася 
народна культура – фольклор з іншим змістом і в інших формах, що дає підстави розглядати його як 
особливий тип культури. У народі продовжували існувати святково-обрядові форми, що включали в 
себе елементи художньої культури – поезію, пісню, інструментальну музику, танці, лицедійство. У їх-
ньому смислі відображалася картина світу вільного общинного селянства, що на той час сформувало-
ся у певний етнос, отже, у надбаннях фольклору знаходила втілення етнічна картина світу, зумовлена 
язичеською релігією, яка походить від міфології. Вона була пов'язана насамперед з явищами природи, 
з найближчим середовищем, що сприймалося як усемогутня, неприступна сила. 

Запровадження християнства на Русі наприкінці IX ст. зумовило безліч змін, зокрема в картині 
світу, і, відповідно, у змісті фольклору. Нова ідеологія наклала на духовний світ людини аскетизм і 
створила атмосферу непримиренності між церковними догмами і людською совістю, віддалила людину 
від її природної основи, природної сутності. Картина світу повільно і поступово змінювалася: від покло-
ніння природі, Богам і духам – до поклоніння єдиному всемогутньому Богові; від сприйняття радості жит-
тя на землі – до вищого блаженства душі після смерті; у фольклорі з'являлися відтінки смутку, горя, туги. 

Картина світу, сформована християнством, була протилежною язичеському світорозумінню, 
тому християнство на Русі поширювалося повільно, переборюючи опір простого люду в житті і побуті. 
Однак запровадження християнства на Русі все-таки мало позитивне значення, позаяк сприяло утво-
ренню централізованої держави і призвело до поступової зміни картини світу, що наклало відбиток і 
на фольклор. Значно розширився предмет художньої творчості, що охопив не тільки явища природи, а 
й соціальні процеси суспільства. Фольклор набув рис соціальних груп, став класовим явищем культу-
ри. Відбулася його диференціація, з'явилося багате жанрове різноманіття, викликане розширенням 
предмета осмислення, ускладненням народного світосприймання, світорозуміння. Продукти художньої 
творчості почали усвідомлюватися як естетична цінність, фольклор став задовольняти естетичні по-
треби. Водночас у творчому процесі естетичний аспект продовжував синтезуватися з утилітарним, що 
походить від первісного синкретизму. 

У картині світу віддзеркалювалися інтереси патріархальної родини і громади, що переломлю-
валися і в художньому мисленні. У фольклорі втілилися особливості життя, побуту, смаку, думок, по-
чуттів, надій і сподівань народу. У період розвитку феодального суспільства були створені найцінніші 
надбання фольклору, що було викликано історичною ситуацією і розвитком усієї культури. Селянський 
фольклор виявився основною формою побутування народної культури, що виражає світогляд і всю 
картину світу, у якій переломлювалися протиріччя феодальної епохи. Картина світу визначила зміст 
фольклору, в якому були присутні історичні, трудові, соціальні, сімейно-побутові та інші мотиви. 

Термін "фольклор" уперше запропонував англійський учений В. Томі для позначення старо-
винної поезії, обрядів, вірувань. Задовго до цього аналогічні терміни існували в німецькій науковій і 
художній літературі. Фольклор у даний час ототожнюється з вузькими поняттями "усна народна твор-
чість", "народнопоетична творчість", "уснопоетична творчість народу", а також з досить широкими "на-
родне мистецтво", "народна творчість" та ін. 

Пильну увагу дослідників проблеми фольклору привернули в 60–70-і роках XX ст. Виникла 
загальна теорії, відповідно до якої фольклор розглядався не як вид або жанр мистецтва, а як цілісна 
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система. У результаті затвердилося розуміння фольклору як особливої сфери мистецтва, що включає 
всі основні види і жанри художньої творчості й виконавства: поезію, пісню, інструментальну музику, 
танець, театр, святково-обрядові форми. Тісно пов'язують з фольклором народне образотворче і де-
коративно-прикладне мистецтво, включаючи народні промисли і ремесла. 

Ці дослідження становлять естетичний, мистецтвознавчий, етнографічний підходи, що вивчають 
фольклор "зсередини". При цьому він розглядається як мистецтво й охоплює питання природи, сутності, 
жанрів, національних особливостей, історичного розвитку, художнього змісту, формоутворення тощо. 
Цілям нашого дослідження відповідає розуміння фольклору як "мусичного" і "пластичного" (В.Є. Гусєв, 
М.С. Каган). До "мусичного" відносяться "словесно-музично-ігрові і хореографічні форми народного мис-
тецтва як колективної творчості" [3], до пластичного – образотворче і декоративно-прикладне мистецтво, 
у тому числі народні промисли, ремесла. Останнє не є усною творчістю, але в ньому також реалізована 
народна мудрість, вона лише має матеріально-речовинну форму.  

Розуміння фольклору як уснопоетичної творчості уявляється вузьким, обмеженим, застарілим 
навіть у межах мистецтвознавчої науки, позаяк і музичні, й хореографічні, й ігрові його форми засновані 
на поезії. Підхід до аналізу даного явища, виходячи з етимології самого слова, що означає народну муд-
рість, на нашу думку, дає можливість використовувати даний термін щодо народного декоративно-
прикладного й образотворчого мистецтва. Отже, у визначенні фольклору в нашому дослідження най-
більш доцільним уявляється його широке розуміння – як мусичного і пластичного. З соціологічної точки 
зору фольклор можна розглядати як тип культури, відмінний від професійної і масової, що виражає етні-
чну картину світу і ціннісно-нормативну систему життєдіяльності народу. 

Розуміння фольклору як народної мудрості, як актуалізації картини світу дає підстави розгля-
дати образотворче і декоративно-прикладне мистецтво народу як пластичний фольклор, а головне – 
досліджувати фольклор ніби з боку, ззовні й аналізувати його як соціальне і культурне явище з погля-
ду його ролі й місця в різних системах.  

Методологічний підхід до фольклору як до типу культури, що виражає картину світу суб'єкта і 
систему його соціокультурних орієнтації, дає можливість зрозуміти його трансформацію й історичну 
соціодинаміку.  

Усе вищезазначене свідчить про наявність численних точок зору, часом – протилежних. Така 
кількість дослідницьких позицій свідчить, з одного боку, про багатогранність фольклору і характерис-
тику різних його аспектів; з іншого – про відсутність єдиного методологічного підходу до з'ясування 
його природи і сутності. Проблема полягає в тому, що різні аспекти – естетичний, мистецтвознавчий, 
соціологічний – ізольовані один від одного, а виділені ознаки застосовні лише до традиційного фольк-
лору. Ознаки сучасного фольклору слабо аргументовані, застосування усності, колективності, варіа-
тивності до сучасної художньої творчості звужує його сферу. 

Сучасний фольклор не може створюватися і поширюватися за традиційними законами. В умо-
вах технізації, загальної грамотності, могутньої поліграфічної бази народ навряд чи задовольняють 
тільки усні способи створення, збереження, поширення і споживання художніх творів. Високий рівень 
розвитку людської індивідуальності вже не вписується в рамки колективної творчості. Йдеться про ко-
лективність не як співавторство, а про колективність, що розуміється як відсутність опредмечування в 
створюваних надбаннях індивідуальних сутнісних сил народного майстра або виконавця. Те, що у пе-
вний історичний період надбання фольклору створювалися тільки усним способом і колективно, не є 
правилом, а, скоріше, виключенням з нього. Сучасний фольклор уже не відповідає основним ознакам 
традиційного народного мистецтва. Спроби виявити його основні ознаки поки що не увінчалися успіхом. 

На нашу думку, фольклор потрібно розглядати не як явище з незмінним набором ознак, при-
датним для всіх історичних епох, а з урахуванням реального змісту навколишньої дійсності і людської 
діяльності, з урахуванням його суб'єкта (носія), соціального змісту, форм побутування і функцій тощо. 
Такий підхід стає можливим, якщо розглядати фольклор як відображення картини світу, що змінюєть-
ся відповідно до соціально-історичних процесів. Вартує уваги розуміння фольклору не тільки як виду 
мистецтва, а насамперед як народної мудрості, яка утворює духовний світ, духовну культуру всього 
народу й окремої людини, як втілення знань, цінностей, норм і зразків соціальних груп, спільнот та ін-
дивідів. 

Картина світу, що лежить в основі фольклору, дає можливість зрозуміти особливості його по-
бутування в сучасних умовах. Щодо сучасного фольклору існує багато суперечок і міркувань, дискусії 
точаться з 50-х років ХХ ст. Дотепер не існує єдиної думки про те, що вважати сучасним фольклором, 
хоча ще 1961 р. нарада радянських фольклористів у Києві підсумувала, що масова художня творчість 
народу принципово відрізняється від традиційних форм фольклору і характеризується розмаїтістю 
видів і естетичною значимістю. Існували розбіжності з двох питань: Чи можуть всі сучасні види народ-
ної творчості вважатися фольклором? Чи в змозі фольклористика займатися усіма видами? Одні ви-
словлювалися за розширене розуміння фольклористики, вважаючи, що до сучасного фольклору варто 
віднести і художню самодіяльність, в інших ця концепція викликала заперечення. 

Водночас не можна ставити знак рівності між фольклором і художньою самодіяльністю. Фоль-
клор сформувався як тип художньої культури в середньовіччі, в його основі лежить етнічна свідомість і 
етнічна картина світу, обумовлені життям і побутом народу в ту історичну епоху. З цієї причини до су-
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часного фольклору ми відносимо ті традиційні форми народної творчості, що збереглися в силу того, 
що народ, незважаючи на цивілізаційний процес і поширення інших зразків культури, зберіг картину 
світу, традиційні елементи життя, побуту і художньої культури. 

Фольклор у даний час ще існує в селі, збережений у пам'яті минулого покоління, але він 
трансформується і розвивається, набуваючи нового змісту і форм прояву. У багатьох місцях зберіга-
ються вогнища фольклору, живуть фольклорні твори в пам'яті талановитих народних виконавців, що 
демонструють їх під час концертів і оглядів народної художньої творчості. Сучасні дослідження свід-
чать про якісні зміни форм побутування традиційного фольклору, пов'язані переважно зі збереженням 
і поширенням, а не з власне колективною творчістю. Ідуть з життя казки, балади, залишаються прислі-
в'я, приказки, усні розповіді, анекдоти, частівки, пісні, танці, елементи обрядового фольклору. Особли-
во нежиттєздатними виявилися традиційні ліричні пісні, міський романс. 

Прагнення низки вчених показати трансформацію фольклору призвело до появи терміна "фольк-
лоризм", що використовується для позначення вторинних форм його побутування – сувенірних, сценічних, 
театралізованих. На думку В.Є. Гусєва, фольклоризм з'явився ще в 20–30-і роки ХХ ст., тому що справжній 
фольклор – це відкриття на рубежі ХІХ–ХХ ст., а все, що існує потім, – фольклоризм, що представляє 
складний і суперечливий процес освоєння фольклору в різних сферах культури сучасного суспільства. 
Російський вчений І.І. Земцовський виділяє п'ять сфер прояву фольклору: 1) у професійній художній твор-
чості всіх видів; 2) у науці і педагогіці; 3) на сцені; 4) на фестивалях і святах; 5) у засобах масової комуніка-
ції (включаючи грамплатівки і рекламу) [4]. Фольклоризм припускає великий або малий ступінь вторгнення 
в безпосередній, традиційний фольклорний процес. Це питання про вторинну форму існування фольклору 
в сучасності, але аж ніяк не вмирання, згасання і зникнення первинних його форм. 

Отже, художній простір – завжди самобутній, має власний зміст і форму, є продуктом творчого 
генія народу, відображенням його історичної долі та національних особливостей. Уявлення про мистецтво 
формується в людини через "національний образ світу" як один із варіантів єдиної світової цивілізації, 
єдиного історичного процесу. Кожна нація, як етносоціальна спільнота, характеризується єдиним семіо-
тичним полем – системою загальновідомих усім представникам знакових засобів, зокрема засобів худож-
ньої символіки, що, у свою чергу, забезпечує взаєморозуміння та взаємодію членів суспільства.  
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Сучасна культура характеризується наявністю великої кількості культурних повідомлень. Майже 
всі культурні системи використовують різноманітні канали передачі культурних повідомлень, зокрема 
звукові, які, у свою чергу, виокремлюються на три категорії: мова, музика, мова почуттів, шум, мова ре-
чей; та зорові повідомлення: знакові повідомлення друкованого тексту, повідомлення форм – природні 
та штучні, художні повідомлення. 

Необхідно зазначити, що якими б не були повідомлення, всі вони підпорядковуються загаль-
ним законам. Сукупність цих законів і складає теорію комунікації, що вивчає загальні риси всіх актів 
комунікації. 

Французький вчений Абраам Моль, обґрунтовуючи основні категорії соціодинаміки культури, 
уявляє останню як систему функціонування наборів елементарних фактів культури, або "культурем", а 
розуміння культури (наукове дослідження чи художній твір) як певне повідомлення. Подібно до будь-
якого повідомлення, "культурне повідомлення" має свою циклічність: від творця повідомлення (або за 
термінологією автора "ідеї") до мікрогрупи (яка певним чином схвалює цю ідею) і вже від неї через за-
соби масової комунікації до розповсюдження у макрогрупі, або суспільстві в цілому. При такому підхо-
ді до проблеми культуротворення Моль розуміє культуру як комунікаційні відносини. Тобто вчений 
зазначає, що культурна взаємодія є актом комунікації [9, 11-12]. Всебічно обгрунтовуючи зміст культу-
рної комунікації, вчений продовжує та доповнює теоретичні доробки дослідників масових комунікацій, 
зокрема Ласвела, Лазарсфельда, Левіна. 

Міжнародна культурна взаємодія є однією з основних засад формування сучасного європейсь-
кого та світового культурного ландшафту. Метою міжкультурної взаємодії або міжкультурного діалогу 
є всебічна презентація національних культурно-мистецьких практик, тобто ознайомлення світової спі-
льноти з найяскравішими надбаннями національної культури і мистецтва, що сприяє у свою чергу: 
створенню позитивного іміджу країни, налагодженню міждержавного та міжособистісного діалогу, змі-
цненню культурних зв’язків, формуванню єдиних загальнолюдських цінностей, врешті-решт економіч-
ному зростанню країни [5]. 

Отже, презентація основних засад культурної взаємодії України є актуальним в теорії та прак-
тиці культури. До основних завдань нашої статті ми можемо віднести, зокрема, висвітлення форм та 
змісту міжнародної культурної співпраці України та діяльність Міністерства культури і туризму України 
у цьому напрямі. 

Міжнародна співпраця належить до найважливіших напрямів роботи Міністерства культури і 
туризму України. 2009 рік був присвячений розбудові стратегії міжнародного культурно-мистецького 
співробітництва України та інтеграції української культури до сучасного європейського й світового 
культурно-мистецького простору [10]. Основними напрямами діяльності МКТ у сфері міжнародного 
культурного співробітництва були: 

- вдосконалення законодавчої бази міжнародного культурного співробітництва, її гармонізація 
із законодавством ЄС; 

- подальша розробка договірної бази міжнародного співробітництва; 
- участь у роботі міжнародних та міждержавних організацій; 
- реалізація Плану дій Україна – ЄС, зокрема, через заходи, передбачені програмою "Київська 

ініціатива"; 
- максимальне залучення українського культурно-мистецького середовища до культурного 

життя у світовому культурному просторі, популяризація української культури у світі; 
- збереження та розвиток етнокультурного розмаїття; 
- забезпечення культурної співпраці з закордонним українством. 
З метою запровадження в Україні європейських норм та засобів регулювання культурної полі-

тики в березні 2009 р. прийнято Закон України "Про ратифікацію Європейської Конвенції про спільне 
кінематографічне виробництво". 5 листопада 2009 р. на розгляд ВР подано урядовий проект Закону 
України "Про ратифікацію Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження", розроблений МКТ. 20 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла закон про 
ратифікацію Конвенції. Це є значним успіхом, адже внутрішньодержавні процедури щодо ратифікації 
цієї конвенції тривали з 2006 року. Набуття чинності згаданою Конвенцією ЮНЕСКО, яка є частиною 
законодавства ЄС, уможливить повноцінну участь України в культурницьких програмах та проектах 
Європейської Комісії.  

Стратегічна побудова міждержавних стосунків у галузі культури виражається в оновленні під-
ходів до формування договірно-правової бази. Двосторонні угоди, підписані протягом 2009 року, фік-
сують основні напрямки двосторонньої співпраці на відповідні періоди та надають нового виміру 
культурно-мистецькому співробітництву країн.  

У 2009 році підписано двосторонні міжнародні договори про культурне співробітництво із Сер-
бією, Китаєм, Польщею, Литвою, Бразилією та Марокко. Найближчим часом планується здійснити під-
писання міжнародних договорів із Росією та Білоруссю. Готуються до підписання угоди (програми) про 
співробітництво в галузі культури з Італією, Киргизією, Узбекистаном, Люксембургом, Чеською Респу-
блікою, Португалією, Мальтою, Румунією, розробляються угоди з Албанією, Чорногорією та Македонією.  
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У 2009 році МКТ продовжувало працювати над реалізацією завдань низки державних програм, 
зокрема:  

• Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 
на 2008-2011 роки; 

• Державної цільової програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки; 
• Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 

2007-2010 роки та інших. 
МКТ забезпечує представництво України в роботі численних міждержавних, міжурядових, між-

відомчих комісій, комітетів та робочих груп, що їх діяльність сприяє поглибленню взаєморозуміння та 
зміцненню дружніх відносин між Україною та іноземними державами, дає можливість розширити та 
поглибити співробітництво з країнами світу у різних галузях, зокрема й у культурній.  

Відповідно до Плану дій Ради Європи для України на 2008-2011 рр. МКТ у партнерстві з не-
державними організаціями здійснює реалізацію регіональної програми "Київська ініціатива для демок-
ратичного розвитку через культуру Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України" та проекту 
"Інтеркультурні міста: управління та політика щодо різних громад". 

"Київська ініціатива" – це регіональна програма Ради Європи, спрямована на розвиток культур-
ної політики та стратегій задля консолідації демократії, міжкультурного діалогу та культурного розмаї-
ття, що відображає бачення сталого розвитку, якого дотримується Рада Європи і розглядає питання 
культури, спадщини, захисту навколишнього середовища та містобудування в їхньому взаємозв'язку. 

У рамках цієї програми в 2009 році в Україні відбувалася активна робота за проектами "Куль-
турна політика і культурний обмін", "Транскордонна кінокультура", "Виноробство, культурний туризм та 
обміни" (ВКТО), зокрема:  

• проведено Міжнародний семінар-тренінг "Ефективні інструменти формування культурної по-
літики: європейський досвід, проблеми, можливості, перспективи" (Київ); 

• завершено внутрішньодержавні процедури з ратифікації Європейської конвенції про спільне 
кінематографічне виробництво;  

• розпочато процедуру вступу України до Європейського фонду підтримки спільного кіновиро-
бництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт (Eurimage);  

• здійснено відбір кінопроектів із подальшим проведенням семінару в рамках програми 
"Hermes" (Італія);  

• проведено семінар "Режисери крізь кордони" за участю кінематографістів країн учасниць 
"Київської ініціативи"; 

• в рамках міжнародного кінофестивалю в Тбілісі (Грузія) проведено Форум документальних 
проектів за участю країн-учасниць "Київської ініціативи"; 

• розроблено комплексний турпродукт "Винне намисто Чорного моря", що пролягає територі-
єю України, Молдови, Румунії та Туреччини; 

• у березні в Стамбулі (Туреччина) відбулася зустріч Робочої групи ОЧЕС із співробітництва в 
галузі туризму за участі представника МКТ, де прийнято рішення про підтримку країнами ОЧЕС проек-
ту "ВКТО"; 

• в межах комплексного Міжнародного культурно-мистецького та навчального проекту "Украї-
на – країна замків та фортець" у Закарпатті відбувся обмін досвідом між учасниками проекту "ВКТО" 
Одеського регіону та виноробами Закарпаття. 

Також стартував новий пілотний проект "Реабілітація культурної спадщини історичних міст", 
що дозволить продовжити позитивні зрушення в галузі охорони і відродження культурної спадщини в 
Україні та сприятиме тісній інтеграції з іншими країнами Європи.  

Пілотний проект "Інтеркультурні міста: управління та політика щодо поліетнічних громад", за-
планований на 2008-2010 рр., успішно реалізується у співпраці з територіальною громадою м. Меліто-
поля. Серед найцікавіших досягнень року – підготовча стадія створення у місті Інтеркультурного 
парку, до якого вже висловили бажання долучитися європейські спеціалісти. Представники Ради Єв-
ропи, учасники програми "Інтеркультурні міста" з десяти країн на робочій зустрічі, що відбулася в 
Україні у червні, визнали стрімкий прогрес у реалізації проекту в Мелітополі. В Україні до спільноти 
"Інтеркультурних міст" планують долучитися Одеса, Донецьк, Сімферополь та Ужгород, які мають різ-
номанітну культурно-етнічну палітру.  

Одне з найважливіших питань міжнародного культурного співробітництва – це залучення укра-
їнської культури до європейського культурного простору. Українське мистецтво було різноманітно 
представлене протягом року у Франції та Італії, попри фінансові труднощі кризового періоду.  

На виконання міжнародних домовленостей у 2009 році проведено такі культурно-мистецькі заходи: 
• 5-20 квітня 2009 року – Дні культури Сербії в Україні (Київ, Львів); 
• 20-24 травня 2009 р. – Дні культури Азербайджану в Україні (Київ, Ірпінь). 
2009 рік був оголошений ЮНЕСКО роком Миколи Гоголя для вшанування 200-річчя від дня наро-

дження письменника. У квітні проведено Тиждень Гоголя в ЮНЕСКО (Париж), в рамках якого відбулися: 
виставка робіт Сергія Якутовича; концерт гурту Олега Скрипки "Ле Гранд Оркестр"; демонстрація фільмів 
за мотивами творів М. Гоголя "Вечір на Івана Купала", "Пропала грамота", "Сини Тараса Бульби". 
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Цього року Україна вп’яте брала участь у Венеціанському бієнале. Спільний українсько-
японський проект "Степи мрійників" куратора П.Дорошенка був створений Іллею Чичканом та Міхара 
Ясухіро (Японія).  

З метою популяризації кращих зразків українського мистецтва понад 2500 учасників у складі 
50 художніх колективів з різних регіонів України виїздили до різних країн світу, зокрема, до Білорусі, 
Франції, Німеччині, Естонії, Данії, Швейцарії, Росії, Нідерландів, Бельгії, Туреччини, Польщі, Велико-
британії та інших країн.  

Питання збереження та розвитку культурного розмаїття належить до числа пріоритетних у сьогодніш-
ній Україні, та й у світі. Міжкультурний діалог в усіх його вимірах розглядається як головна передумова забезпе-
чення культурного розмаїття світу. Саме тому збереження та розвиток культури та мистецтва національних 
меншин України на основі міжкультурного діалогу належать до пріоритетних завдань Міністерства.  

На жаль, за умов кризи майже в 10 разів було зменшено державне фінансування культурно-
мистецьких проектів, спрямованих на підтримку культур національних меншин. Тому заходи з підтрим-
ки культури та мистецтва етносів України було здійснено за рахунок інших коштів.  

У березні 2009 року МКТ, спільно з іншими державними та громадськими організаціями, широ-
ко відзначало 150-річчя видатного єврейського письменника Шолом Алейхема. Відбулися літератур-
но-мистецькі вечори, численні виставки, у Києві відкрито музей письменника.  

У вересні відбулася низка заходів, присвячених 200-річчю видатного польського поета і драма-
турга Юліуша Словацького. Зокрема, у м. Кременці Тернопільської області відбувалися Українсько-
польські літературно-мистецькі зустрічі "Діалог двох культур", наукова конференція "Словацький зна-
ний і незнаний", наукова конференція літераторів, конференція співробітників музеїв України та 
Польщі, презентація творів польських і українських письменників та інші заходи.  

19 травня Міністерством було проведено широкоформатну нараду з питань культурної політи-
ки в сфері підтримки та розвитку культури етносів України "Україна. Європа. Культурне розмаїття" за 
участі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних організацій, ди-
пломатичних установ, науковців, керівників національно-культурних товариств. Захід був націлений на 
презентацію та обговорення оновленої концепції Всеукраїнського форуму національних культур.  

30-31 жовтня 2009 р. пройшов Всеукраїнський форум національних культур "Україна: мистець-
ке розмаїття та діалог культур", у якому взяли участь понад 300 учасників з різних регіонів країни, що 
представляли різні етнічні культури.  

Програма заходів Форуму включала:  
- Міжнародну науково-практичну конференцію "Міжкультурний діалог та українська етнокуль-

турна політика";  
- Виставку літератури мовами національних меншин;  
- Всеукраїнську фотовиставку "Етнічне розмаїття України";  
- Концерт творчих колективів "Всі ми діти твої, Україно!".  
Все це продемонструвало відповідальне ставлення державної влади України до культурного 

розмаїття як значного потенціалу розвитку країни.  
Культурні зв’язки з українською діаспорою постійно залишалися серед пріоритетів МКТ. У 2009 ро-

ці культурна співпраця із закордонним українством була спрямована, передусім, на пошук нових шляхів 
розбудови культурних стосунків з діаспорою, що відповідають викликам часу. На жаль, Законом України 
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" кошти на фінансування бюджетної програми "Заходи щодо 
встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою" не були передбачені. Це значно утруднило 
проведення планомірної роботи з підтримки культурних зв’язків із закордонним українством.  

МКТ є співвиконавцем Міжвідомчого плану заходів, спрямованого на посилення ролі українсь-
кої громади в Російській Федерації, в якому передбачено забезпечення проведення низки заходів з 
українською громадою Російської Федерації у 2009 році. Творчі колективи та окремі виконавці україн-
ських громад Російської Федерації, Литви, Польщі, Молдови, США, Естонії, Німеччини, Словаччини, 
Узбекистану взяли участь у концерті закордонного українства "Збираймось воєдино!" в рамках прове-
дення Фестивалю мистецтв України 21 серпня 2009 року.  

МКТ спільно з МЗС працює над реалізацією Плану першочергових заходів щодо розвитку 
зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації 
культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі на 2008-2009 рр. МКТ погодило 
подану МЗС Концепцію проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про правовий 
статус закордонних українців" та подало пропозицію щодо включення до цього проекту положення про 
необхідність щорічно передбачати у Державному бюджеті України кошти на фінансування культурних 
зв'язків з українською діаспорою. Згаданим Планом передбачено видання Білої книги, присвяченої 
культурним надбанням світового українства. МЗС спільно з МКТ зібрало матеріали щодо української 
культурної спадщини (матеріальної і нематеріальної) у 80-ти країнах проживання українців.  

Окрім того, у 2009 році були проведені такі заходи:  
• З 10 по 21 грудня 2009 р. – участь хореографічного колективу "Покуття" з м. Коломия в 17 

фестивалі українського танцю у м. Марінга (Бразилія), доповнена низкою концертів та майстер-класів 
для української діаспори;  
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• З 14 по 20 грудня 2009 р. – участь Національного оркестру народних інструментів України у 
відкритті Першого Українського Дому в м. Тімішоара (Румунія);  

• 15-16 грудня 2009 р. – культурно-мистецька акція для української громади Москви за участі 
Національної заслуженої академічної хорової капели "Думка"; 

Останнім часом розгорнулася плідна співпраця з українськими громадами Бразилії. У ближчих 
планах МКТ – відзначення 80-річчя українського фольклорного гурту з Бразилії "Барвінок" у 2010 році 
та спільне святкування 120-ї річниці української імміграції до Бразилії у 2011 році. 

Подальше дослідження проблеми міжнародної культурної співпраці України в контексті євро-
пейської політики полікультурності потребує висвітлення та аналізу наукових доробок вітчизняних та 
зарубіжних вчених, зокрема Вінера Н., Бацевича Ф. С., Бєлової А. Д. Біблера В.С., Бондирєвої С. К., 
Гриценка О.А., Дрожжиної С.В., Мурашова О.О., В.Шрама. 

Отже, розглянувши основний зміст та форми міжкультурної взаємодії України, ми можемо за-
значити, що існують невирішені проблеми в площині інтеграції української культури і мистецтва. Так, 
результатами зменшення фінансування МКТ у 2009 році, відповідно, недостатньої презентації на між-
народному рівні досягнень української культури, браку уваги до питання представництва у міжнарод-
них організаціях, форумах та проектах є недостатньо активне формування позитивного іміджу України 
за кордоном, неповне представлення української культури в світі.  

Існує нагальна необхідність розбудови загальнодержавної стратегії і тактики представлення 
світові культури та мистецтва України як найважливішої складової іміджу країни.  
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Стаття присвячена педагогічній діяльності одного із засновників кінофакультету Київсь-
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Педагогічна діяльність відомого українського режисера театру і кіно, народного артиста Української 

РСР (1960), Лауреата Державної премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка (1967) Віктора Іларіоновича 
Івченка (09.11.1912, м. Богодухів, Харківської обл. – 07.09.1972, м. Ростов-на-Дону, похований в м. Києві) 
до сьогодні ретельно не досліджувалась, хоча серед його учнів – Іван Миколайчук, Раїса Недашківська, 
Броніслав Брондуков, Володимир Горпенко, Володимир Савельєв, Борис Івченко, Аркадій Микульский, 
Валерій Бесараб та багато інших людей, які плідно працювали і продовжують працювати на теренах укра-
їнської культури. Тому актуальність і нагальність цього дослідження не викликає сумнівів.  

Володимир Немирович-Данченко вважав, що професія режисера має три складові: режисер – 
дзеркало, тобто "контролер" акторської гри, режисер – організатор та режисер – педагог. Всі ці три 
складові частини режисерської діяльності були притаманні Івченку.  

Борис Крижанівський та Юрій Новиков в своїй книзі "Віктор Івченко" відзначають, що їхньому 
герою притаманна ще одна функція – "режисера – першовідкривача, відкривача талантів" [2, 100].  

У багатьох спогадах про В.І. Івченка акцент робився на патріотизмі видатного українського режи-
сера, вчителя, громадянина, щиро закоханого в свою Батьківщину. Віктор Івченко не був поза політикою, 
інша річ, що він не був політиканом – життя не залишало його байдужим. Він завжди був громадянином, 
відчував свою відповідальність за те, що відбувається, "не міг уявити себе в "другому ешелоні", якої б 
сфери життя це не стосувалося – був людиною непростою. "…якщо беруся, я мушу робити це чесно і з 
повною самовіддачею", – так учив своїм безпосереднім прикладом митець, громадянин" [1].  

У 1954 році поблизу острова Тайвань чанкайшистами був захоплений у полон радянський тан-
кер "Туапсе". Після триста дев’яносто семи днів виснажливого протистояння сучасним піратам екіпаж 
судна переміг.  

Після ознайомлення з лібрето сценарію "Надзвичайна подія", написаного на основі спогадів 
капітана танкеру В. Калініна та замполіта Д. Кузнєцова, В. Івченко відразу назвав цю тему "моєю".  

Дуже вимогливий до себе, Віктор Івченко вимагав того ж і від інших. Якщо порівняти літературний 
сценарій з першим варіантом режисерського сценарію, а потім і з фільмом, то навіть і неозброєним оком 
можна побачити різницю в якості розробки кожної деталі, мотивів поведінки, надзвичайній конкретиці вчинків. 

Івченку вдалося не переступити межу звичайної агітки, а також втриматися на відстані від 
спрощеної моделі майже дискредитованого на той час жанру пригодницького фільму, зробивши ак-
цент на психологічних аспектах поведінки людей, що потрапили в надзвичайну ситуацію.  

Головною принадою сценарію був глибинний аналіз людських стосунків та метаморфози їхньої 
поведінки – що зробить та чи інша людина в екстремальній ситуації і як серед звичайних людей наро-
джуються герої. Глядачеві, ідентифікуючи себе з персонажами фільму, завжди цікаво спостерігати за 
цим процесом. Плеяда чудових акторів допомагала режисерові в цьому: Михайло Кузнєцов (помполіт 
Коваленко), Володимир Дальский (чанкайшистський розвідник Фан) і, звичайно ж, В’ячеслав Тихонов 
(Віктор Райський), який блискуче показав себе в новому для себе амплуа: дотепного, трохи зухвалого 
одесита, "рубахи-парня". 

Віктор Івченко завжди прислухався до чужої думки, навіть коли вона не співпадала з власною. 
Як згадує Аркадій Микульский, на іспиті відбулася суперечка стосовно режисерського втілення "Лісо-
вої пісні", і вже визнаний режисер зумів вислухати аргументи молодого хлопця, що поступав до його 
майстерні і, навіть не зважаючи на притаманний молодості максималізм і гостроту думок, зумів роз-
гледіти в їжакуватому хлопцеві режисера і запросив до себе на курс.  

Для цього потрібно бути не тільки професіоналом, а в режисурі це означає бути фахівцем в 
багатьох суміжних галузях мистецтва, а й психологом, який здатен розрізнити під шаром молодості й 
відсутності досвіду перлину справжнього таланту. В майбутньому лауреат Шевченківської премії Ар-
кадій Миколайович Микульський буде не тільки знімати фільми, а й займатися педагогічною діяльніс-
тю на кафедрі кіно- та телемистецтва Київського міжнародного університету. 

У 1961 році Івченко набрав спільну режисерсько-акторську майстерню: 
1. Андрощук Володимир Іванович – кінорежисер 
2. Городько Володимир Сергійович – кінорежисер 
3. Івченко Борис Вікторович – кінорежисер  
4. Кондратенко Альберт Данилович – кінорежисер 
5. Кондратов Віталій Сергійович – кінорежисер 
6. Лінійчук Майя Яківна – кінорежисер 
7. Марченко Володимир Петрович – кінорежисер 
8. Микульский Аркадій Миколайович – кінорежисер 
9. Савельєв Володимир Олексійович – кінорежисер  
10. Хоменко Юрій Петрович – кінорежисер 
11. Шевчук Анатолій Григорович – кінорежисер 
12. Шиленко Борис Олександрович – кінорежисер 
13. Бабій Віталій Миронович – актор кіно, у 1968 отримав диплом кінорежисера. 
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14. Бесараб Валерій Олександрович – актор кіно  
15. Брондуков Борис Миколайович – актор кіно  
16. Волошина Ада Петрівна – актриса кіно 
17. Гаврилюк Юрій Кирилович – актор кіно  
18. Драпа (Манара?) Олена Іванівна – актриса кіно 
19. Кополовець (Федоринська) Агафія Василівна – актриса кіно 
20. Минко Любомир Васильович – актор кіно, під час навчання призваний до лав Радянської 

Армії, демобілізувався і поновився в інституті у 1964 році, був переведений на 2 кінорежисерський 
курс, на 5 курсі перейшов на заочне відділення . 

21. Новосядлова Нона Миколаївна – актриса кіно. У 1963 році переїхала до Москви. 
22. Миколайчук Іван Васильович – актор кіно 
23. Симоненко Іван Олександрович – актор кіно  
24. Храмченко Василь Якович – актор кіно, переведений на театрознавчий курс. 
25.  Недбай Зоя Василівна – актриса кіно. 
Приставши до якоїсь думки, Віктор Іларіонович Івченко вже ніколи не відступав від неї, навіть 

якщо її доводилось відстоювати на килимах великих начальників. Одного разу новий декан кінофаку-
льтету Кудін наказав вигнати студента з курсу Івченка за досить незвичну переддипломну роботу – 
вчитель відстояв свого студента, заявивши, що хоча і він не дуже розуміє роботу свого студента, але 
вона, безперечно талановита, а тому нікого виганяти не буде. 

У 1970 році Віктор Івченко очолив кафедру майстерності актора та кінорежисури. "Скільки сили 
вкладено ним в своїх учнів на кінофакультеті, та й в становленні факультету взагалі. Прийнявши кері-
вництво кафедрою кінорежисури, він вважав себе відповідальним за справу в цілому. – згадував В.Г. 
Горпенко. – Йому навіть на думку не спадало, що можна обмежитися "своїми" лекційними годинами. 
Він не "проводив занять", не "керував дипломними роботами " – він виховував режисерів і акторів, 
вкладаючи в них душу, заражаючи своїм світосприйняттям, та й просто пригощаючи їжею перед сти-
пендією. І ніколи не робив знижок – вимагав від усього серця" [1].  

Майстер піклувався про долю своїх учнів, не боявся їх відстоювати, але це не був корпоратив-
ний захист власних інтересів – свого часу Івченко допомагав захистити і фільм Миколи Мащенка "Ко-
місари", і роботи ще багатьох талановитих митців. Щедрість душі, одна з основних рис Івченка, він 
немов магніт притягував до себе людей, в його квартирі за великим дубовим столом завжди збирали-
ся актори, режисери, художники, студенти і просто чисельні друзі. 

Віктор Іларіонович Івченко був дуже чемним, ніколи не підіймав голос на людей, але його дуже 
поважали. Актори боялися кахикання Івченка – це було виявленням його невдоволення. Як згадує до-
нька, батько ніколи не підіймав руки, не застосовував фізичне покарання, найтяжчою карою був його 
погляд, який давав зрозуміти, як же він засмучений неправильною поведінкою.  

Існують педагоги, які нав’язують студентами лише свою точку зору, свій погляд на кінематог-
раф, то Віктор Іларіонович, як згадував Аркадій Микульский, "дозволяв все, але при одній умові – а 
куди будете наводити фокус, яка головна думка?" Віктор Івченко зумів виховати людей, які спромогли-
ся в першу чергу собі відповісти чого вони хочуть, у яких екран ніколи не був порожнім, без думок, а 
наповнений власною особистістю. Якщо в тебе щось є в душі, в серці – то воно буде і на екрані. Мето-
да Віктора Іларіоновича Івченка безпрограшна, недаремно ж його учні становлять цілий шар, певний 
пласт української культури. 

Окремо в творчому доробку режисера стоїть "Лісова пісня" Лесі Українки, яка була найулюб-
ленішим твором В. Івченка. До війни він грав Перелесника, потім ставив п’єсу в театрі і, нарешті у 
1961 році екранізував цей твір.  

Віктор Івченко мав дар передбачення, коли в юній учасниці художньої самодіяльності Раїсі Не-
дашківській він зумів розгледіти майбутню велику актрису, спочатку затвердив, незважаючи на сумніви 
деяких колег, на роль Мавки, потім прийняв до своєї майстерні. 

Схожа ситуація відбулася з Інною Бурдученко, на той час нікому ще невідомою студенткою Ки-
ївського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, яка, до речі, змогла 
потрапити до Театрального інституту лише з третьої спроби, а Івченко запросив її на досить складну 
роль Іванни в однойменному кінофільмі.  

Віктор Іларіонович Івченко відкрив для кінематографа Леоніда Бикова, Катерину Литвиненко, 
яка зіграла в "Долі Марини" свою кращу роль у кіно, допоміг розкритися талантам Н. Мишкової, 
С. Олексенка ("Гадюка", "Падав іній", "Десятий крок", "Софія Грушко") та багатьох акторів. 

Але відкриття в кінематографі – це не лише дати першу роль, а намагання знайти акторові но-
ві барви, нові можливості, які дозволили б йому, вже маючи кінематографічний досвід, засяяти з но-
вою силою там, де їх появи ніхто не очікував – це, до речі, теж відкриття. В. Дальский в "Надзвичайній 
події" та Б. Мірус в "Іванні" відкрили нові грані свого таланту саме завдяки Івченку. 

Почувши спогади багатьох людей про В.І. Івченка, хотілося б звернути увагу на те, що він не 
тільки відкривав таланти, а й намагався пильно простежувати їх подальший шлях, допомагаючи в їх 
подальшому творчому і навіть особистому житті.  
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Як згадувала Раїса Недашківська, вчитель допоміг Івану Миколайчуку, який після своїх блис-
кучих ролей у "Сні " і "Тінях забутих предків " досі мав житлові проблеми і спав у коридорі, отримати 
квартиру.  

Увесь свій курс Віктор Івченко влаштував на кіностудію, а це була не тільки творча реалізація, 
але й вирішення побутових проблем. Він, за словами Недашківської, був батьком для всіх і у всьому. І 
то є актом вищої справедливості, що підтримані Івченком початківці намагалися віддячити вчителю 
гарною грою, ролями, фільмами, педагогічною діяльністю. 

Серед студентів, які навчалися у Віктора Іларіоновича, були й такі, яким майстер відкрив шлях 
і до педагогічної діяльності – як, наприклад, Володимиру Григоровичу Горпенку 27 липня 1959 року 
Володимир Горпенко був зарахований на перший курс акторського факультету Київського державного 
театрального інституту ім. І.К. Карпенка-Карого, де й провчився три роки, аж доки його не примітив 
один із засновників кінофакультету Віктор Іларіонович Івченко. Талановитий студент настільки сподо-
бався керівнику першого спільного кінорежисерсько – акторського курсу, що 27 лютого 1962 року Вік-
тор Іларіонович вмовив студента приєднатися до його майстерні. Ані вчитель, ані учень ніколи не 
пожалкували про цей крок. Горпенко був блискучим студентом з чудовими перспективами, а тому за-
кономірно, що відразу після закінчення з відзнакою кінофакультету КДІТМ за фахом "режисер кіно", 
вступив до аспірантури, де й продовжив навчання з 1лютого 1968 року по 30 червня 1971 року.  

Віктор Іларіонович Івченко відкривав молоді таланти не задля власних корпоративних інтере-
сів, щедро випускаючи їх у "велике плавання " – головне, щоб молодий митець "робив власні відкрит-
тя" [2, 101]. І в багато разів В. Івченкові було приємніше, коли його учні починали плідно працювати 
разом з ним.  

Як згадував В.Г. Горпенко, після випускних іспитів Віктор Іларіонович Івченко зателефонував 
йому в чверть першого ночі додому і запитав, чи не зміг би Горпенко зараз приїхати до нього. Віктор 
Іларіонович в спортивному костюмі перепросив за пізнє запрошення і запропонував своєму вчораш-
ньому студенту о десятій ранку бути поруч з ним в приймальній комісії. 

Так розпочалася педагогічна кар’єра майбутнього відомого українського кінорежисера-
педагога, доктора мистецтвознавства, професора Володимира Григоровича Горпенка. Досить плідна, 
до речі, бо на його рахунку не одна книжка з теорії та практики кіномистецтва, чисельні виступи на на-
укових семінарах і конференціях, і, головне, багато вже власних учнів. 

Івченко умів слухати актора, разом з ним вибирати ту єдину інтонацію, яка дозволяла глядаче-
ві повірити акторові, і, певна річ, режисеру. Але ніколи не нав’язував свого рішення, не гасив полум’я 
ініціативи. Допомогти розкритися митцю, навіть якщо крім нього в це не вірив. Домінуючою думкою 
багатьох учнів Віктора Іларіоновича була вдячність саме за те, що Майстер повірив, дав розквітнути 
таланту і підтримка в пошуках і становленні молодих митців.  

Повіривши в когось, Віктор Іларіонович Івченко робив все, аби не згасли під холодним вітром 
буденності і байдужості ніжні паростки таланту, і робив це інколи досить не ординарно, тактовно, з 
притаманним йому почуттям гумору.  

Гумор у нього був, за словами Аркадія Микульського, справжній, чоловічий. Після вступних іс-
питів, коли абітурієнти з острахом чекали результатів, Івченко вийшов і сказав: "Ось ви і провалили-
ся..." Витримав паузу і додав вже піднесеним голосом: "Але як... всі будуть аплодувати нам...завтра!". 
А потім, хоча це і здається непедагогічним, повів студентів до "Троянди Закарпаття ". 

Володимир Івченко, не зважаючи на зраду друга – комсорга в студентські роки, завжди вмів 
довіряти людям, а тим більш своїм студентам, яких вважав своїми дітьми. Пройшовши і акторську, і 
режисерську школу, Івченко вважав студентів – режисерів старшими дітьми. І як в родини, коли старші 
діти піклуються про молодших, але всі за словами Володимира Горпенка "повинні знати своє місце", 
тому акторів на ці розмови у "Троянді Закарпаття" не допускали, це було корпоративно, режисер з ре-
жисерами. Віктор Іларіонович Івченко наливав всім по сто п’ятдесят вина "Червоної Троянди", один 
фужер накривався хлібом "за тих кінематографістів, яких не було вже з нами" і казав: "Що ж, давайте 
боротися за те, щоб в наступному семестрі наші ряди не поменшали".  

Після цього Віктор Іларіонович Івченко випивав свій фужер і залишав своїх учнів в "Троянді..." 
з повною певністю, що наступного дня всі будуть в інституті. П’ять років навчання, десять семестрів, і 
ніколи ніхто не підвів свого вчителя, якого вважали другим батьком. 

В ньому переплелися в чудовому симбіозі вимогливість до підлеглих і майже батьківська тур-
бота, щоб не скривдити когось без поважної причини. Віктор Іларіонович міг простити все, окрім не-
дбалості, лінощів та відсутності творчої жаги. 

Один із учнів В.І. Івченка Ярослав Ланчак згадував: "Прекрасний педагог і чудова людина – Ві-
ктор Іларіонович Івченко привчав до самовіддачі, вчив працювати з людьми і поважати всіх. Він вва-
жав, що тільки той художник, хто "мучиться" [4].  

Івченко любив творчі "муки" , творчі пошуки, прищеплюючи своїм учням цей чудовий дар. Він 
ніколи не показував як це повинно бути, знищуючи ініціативу студентів власним авторитетом, навпаки, 
полюбляв шукати разом з учнями, знаходячи після чисельних спроб те єдине вірне мистецьке рішення.  

Нагородою йому була мить осяяння учня, що знайшов власне трактування образу. В.І. Івченко 
хотів, аби фільми його учнів робили людей кращими: "Хочеться, щоб наша молодь, переглянувши 
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фільм, придбала такі духовні цінності, котрі б зробили її внутрішній світ ще багатшим і прекрасні-
шим..." [3].  

Театральна режисура привчила з повагою ставитися до творчого опанування літературного 
твору, кропіткої розробки акторського втілення образу; подальше кінематографічне життя навчило 
творчо трансформувати літературний образ у кінематографічний – цей досвід Віктор Іларіонович на-
магався прищепити своїм учням. 

"Кожен фільм – відкриття, – говорив Віктор Івченко. – І це можливо за однієї умови: коли за но-
вий фільм, за нову роль береться митець... Поняття "митець " включає в себе багато складників: та-
лант, своє бачення світу, принциповість творчих позицій, благородність ідей, філігранна виконавча 
техніка... Ось чому я повторюватиму своїм учням: 

– Акторе, вийти на знімальний майданчик – величезна відповідальність перед людьми" [5, 22].  
Івченко продовжував вчитися все своє життя. "Вчилися у нього і вчителі, які працювали поруч, – 

згадував В. Горпенко. – Вчився, до речі, і він. Почувши про декілька "точок зіткнення" в картині І. Рєпі-
на "Не чекали", В. Івченко міг тиждень, як справжній учень, слухати лекції про виразні можливості зо-
браження. Інколи сперечався, інколи просто всміхався, жартом прикриваючи крихти ніяковості, але 
день за днем слухав" [1]. 

Творчим кредо, яке Віктор Іларіонович сповідував сам і завжди намагався прищепити своїм учням, 
було намагання знайти свій шлях в мистецтві і в житті: "Самобутність – ось що відрізняє справжнього мит-
ця від ремісника" [5, 21]. Мистецтво було сенсом усього його життя. Навіть у кіноекспедиціях Івченко зна-
ходив час відвідати місцевий театр, познайомитись з акторами, привчав до цього своїх студентів. 

Найкращий шлях передачі досвіду – поєднання теоретичних занять з практичною роботою. 
Тому в свої фільми Віктор Іларіонович Івченко завжди запрошував своїх студентів акторами, асистен-
тами режисера, другими режисерами. Івченко завжди підтримував своїх учнів не тільки порадою, сло-
вом, але й конкретною справою, якщо щось спочатку не виходило у їх перших самостійних кроках.  

Свою душу, своє внутрішнє багатство Віктор Іларіонович Івченко зумів передати своїм учня, і 
тепер вони передають своїм учням. І ця естафета є найбільшим подарунком, які змогли зробити його 
учні своєму вчителю. 

Його життя не пройшло даремно, вона залишилась в його кінофільмах, театральних виставах, 
кінофакультеті і, найголовніше, учнях, які завжди були і залишаються тим прижиттєвим пам’ятником 
вчителю, тією казкою і легендою, тим актом щирої дяки за добрий талант педагога і щире серце спра-
вжньої людини.  

Красномовним є вчинок В. Савельєва, який отримавши на республіканському кінофестивалі 
студентських фільмів одну з найкращих нагород фестивалю – приз Держкіно УРСР за кращу режису-
ру, з вдячністю передав його своєму вчителеві. 

Але Володимир Івченко і сам отримував фестивальні нагороди – рішенням журі та комітету 
комсомолу Київського педінституту, він був нагороджений спеціальним дипломом як викладач за під-
готовку для українського кіно гідної зміни. 

Після другого інфаркту в палаті Феофаніі Віктор Іларіонович дуже зрадів приходу своєї студен-
тки, яка зуміла пронести крізь щільний лікарняний заслін яблука і маки: "Яке чудове життя, як мені не 
хочеться вмирати!"  

На превеликий жаль, Івченко так і не встиг написати книжку, що була задумана ним – книжку-
розповідь про власне мистецьке життя, книжку-сповідь, книжку-підручник про режисера театру, кіно і 
телебачення.  

Проте деякі свої погляди на кінопедагогіку В. Івченко виклав у фахових виданнях, зокрема у 
1964 році в журналі "Мистецтво". Цікавим видається використання щоденників О. Довженка у навча-
льному процесі спільної режисерсько-акторської майстерні В.І. Івченка. 

Перші записи в надрукованих Довженкових щоденниках датуються 6 березня 1942 року, записа-
ними у Ворошиловграді (нині Луганськ). Вперше записні книжки під назвою "Із записних книжок воєнних літ" 
були надруковані в №№ 3 і 4 журналу "Дніпро" за 1958 рік, потім під назвою "Щоденник" у №№ 7-12 жур-
налу "Дніпро" за 1962 рік. А вже в наступному році педагоги кінофакультету, як писав Івченко, "у творчих 
бесідах з студентами режисерського та акторського курсів кінофакультету заглибились у довженкіану" [6]. 

Віктор Івченко намагався ознайомити своїх учнів не лише із засадами власної режисерської 
майстерності, але й інших кінорежисерів. Останньою публікацією Віктора Іларіоновича була стаття в 
"Новинах кіноекрану " за 1972 рік з красномовною назвою "Шукати своїх шляхів ", у якій майстер ви-
словив свої міркування про виховання талантів.  

Останньою публікацією Віктора Іларіоновича була стаття в "Новинах кіноекрану " за 1972 рік з 
красномовною назвою "Шукати своїх шляхів ", у якій майстер висловив свої міркування про виховання 
талантів.  

І хоча теоретичної праці не було написано, в творчому доробку Віктора Іларіоновича Івченка 
залишилося десятки поставлених вистав, тринадцять фільмів, заснування факультету кінематографії і 
телебачення при Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого і 
чисельна плеяда учнів і послідовників щедрого педагогічного таланту великого майстра українського 
кінематографу.  
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Красномовними видаються слова одного із учнів В.І. Івченка, доктора мистецтвознавства 
В.Г. Горпенка: "Уроки народного артиста республіки, лауреата Державної премії УРСР імені Т.Г. Шев-
ченка Віктора Іларіоновича Івченка – не перелік істин, залишених після себе. Уроки – це шлях, ним 
пройдений і пережитий, це радощі і рани на серці, яке не завжди витримує " [1].  

Підсумовуючи вищевикладене, хочеться відзначити, що, незважаючи на проведене дослі-
дження, в творчій і педагогічній спадщині видатного українського кінорежисера-педагога В.І. Івченка 
залишається ще багато недосліджених сторінок, що спонукає до нових пошуків. 
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У статті здійснено стислий огляд-аналіз регулярних музичних конкурсів "Молоді піаністи на 

батьківщині Сергія Прокоф’єва", "Солов’їний ярмарок" та "Отчий дім", розкрито їх значний культур-
ний, виховний, особистісний практичний потенціал та роль у формуванні нового культурного об-
разу Донецького краю. 

Ключові слова: конкурс, фортепіано, академічний вокал, лірична пісня, Сергій Прокоф’єв, 
Анатолій Солов’яненко, Євген Мартинов. 

 
The compressed review-analysis of regular musical competitions "The Young pianists on the 

motherland of Serhej Prokofyev", "Nightingale fair" and "Paternal house", is carried out in the article, they are 
exposed a considerable cultural, educate and personality practical potential and role in forming of new 
cultural appearance of the Donetsk edge. 

Keywords: competition, pianoforte, academic vocal, lyric song, Serhej Prokofyev, Anatoliy 
Solovyanenko, Yevhenij Martinov. 

 
На межі ХХ–ХХІ століть Донецьк став батьківщиною багатьох відомих регіональних, всеукраїнських 

і міжнародних фестивалів, серед яких виділяються "Театральний Донбас", "Зірки світового балету", "Золо-
тий ключик", "Золоті голоси України", фестиваль дитячих балетних спектаклів "Гран-Па" та ін. Масштабні 
акції цих фестивалів демонструють велику культурну значущість донбаського регіону і формують новий 
культурний образ шахтарського міста як великого культурного центру на сході України. Фестивалі як фор-
ма культурного життя не лише привертають широку увагу глядачів, дають можливість обміну творчими 
здобутками між колективами та окремими виконавцями, але й допомагають у створенні нових стратегій 
культурних програм, які дозволяють враховувати найсучасніші тенденції у галузі певного жанру та рівень 
інтересу публіки до нових мистецьких акцій. 

Головне завдання різноманітних конкурсів, що проходять самостійно або у рамках фестивалів – 
надати можливість, здебільшого, молодим митцям продемонструвати рівень власної майстерності, 
познайомитись з досягненнями своїх колег, а також виявити перспективні мистецькі кадри, що можуть 
влитися у творчі колективи. Окрім того, конкурси сприяють інтеграції різноманітних музично-
педагогічних та виконавських шкіл, адже саме під час їх проведення не лише молоді виконавці, але й 
їх наставники у процесі активного безпосереднього спілкування обмінюються досвідом і творчими зна-
хідками, розширюють репертуар, на практиці перевіряють власні педагогічні принципи і досягнення. 

У розвитку музичної культури Донеччини останньої третини ХХ – початку ХХІ століття важливу 
роль відіграють Донецька музична академія ім. С. С. Прокоф’єва та регіональна організація Національної 
Спілки композиторів України, що розпочали свою активну діяльність на межі 60 – 70-х років ХХ ст. Ці за-
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клади стали не лише осередком підготовки високопрофесійних мистецьких кадрів, але й ініціаторами та 
організаторами різноманітних фестивалів і конкурсів, що отримали значний суспільний резонанс не лише 
на теренах краю, але й далеко за його межами. Так, на початку 90-х років рівень розвитку донецької музично-
педагогічної школи та її кадровий потенціал дозволив ініціювати проведення конкурсу "Молоді піаністи на 
батьківщині Сергія Прокоф’єва", а на початку 2000-х – "Солов’їного ярмарку" ім. Анатолія Солов’яненка. 
Відкритий телевізійний фестиваль-конкурс ліричної пісні "Отчий дім" також проводився за активної підтримки 
та участі донецьких композиторів, викладачів і студентів музичної академії. Проте, незважаючи на регуляр-
ність проведення музичних конкурсів, їх значний суспільний резонанс, позитивний вплив, який вони здійс-
нюють на розвиток виконавських і педагогічних шкіл, свого наукового вивчення та узагальнення вони ще не 
отримали, як і не визначена роль музичних конкурсів у формуванні нового культурного образу Донеччини. 
Результати їх проведення на сьогодні знайшли своє висвітлення лише на шпальтах періодичних видань 
"Вечерний Донецк", "Акцент Украины", "Жизнь", "Стахановец", "Негоциант", "Донбасс", "Донецкий кряж". 

Стислий огляд-аналіз регулярних музичних конкурсів "Молоді піаністи на батьківщині Сергія 
Прокоф’єва", "Солов’їний ярмарок" та фестивалю-конкурсу "Отчий дім", що проходять у Донецьку, 
здійснено з метою виявлення їх культурного, виховного, особистісного практичного потенціалу та 
впливу на формування нового культурного образу Донецького краю. 

Перший конкурс виконавців "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" відбувся у 
1991 році з нагоди святкування 100-річчя зі дня народження композитора. Організатором конкурсу ви-
ступив завідувач кафедри спеціального фортепіано, професор Донецької державної консерваторії ім. 
С. С. Прокоф’єва В’ячеслав Бойков. Саме завдяки ініціативі професорсько-викладацького складу кон-
серваторії відбулись три всеукраїнських конкурси "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва". 
Великий інтерес, який викликали ці заходи у виконавців та їх наставників, рівень і масштаб конкурсу 
дозволили надати йому статусу міжнародного. Як зазначає В. Бойков, "авторитет конкурсу, досвід йо-
го організаторів надали основу перетворити його із всеукраїнського у повномасштабний міжнародний, 
який вперше відбувся у квітні 1999 року" [1, 3]. Почесним президентом журі Першого міжнародного 
конкурсу було обрано президента Академії російського мистецтва, народного артиста Росії Миколу 
Петрова. Головою журі став заслужений артист України Євген Ржанов, а членами – заслужений праців-
ник України Тетяна Ким (Севастополь), заслужений артист України, професор Афінської консерваторії 
Валерій Сагайдачний, доцент Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Борис Архимович. 

У Першому міжнародному конкурсі "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" приймали 
участь 114 виконавців віком від 7 до 18 років з України, Росії, Молдови, Казахстану та Китаю. Гран-прі і 
перше місце у старший групі дісталися Ельмару Гасанову з Севастополя. Концерти переможців конкурсу 
Валерії Мірош, Вадима Холоденка, Ельмара Гасанова, Карини Магакян і Катерини Куликової пройшли у 
Норвегії, Франції та на Кіпрі. 

II Міжнародний конкурс "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" проходив у 2001 році. 
Його урочисте відкриття відбулося 2 квітня на сцені Донецького академічного театру опери та балету 
ім. А. Б. Солов’яненка. Сім переможців попереднього конкурсу продемонстрували свою виконавську 
майстерність у супроводі симфонічного оркестру обласної філармонії під орудою його головного дири-
гента Олександра Долинського та художнього керівника Національного симфонічного оркестру України, 
лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Володимира Сіренка. 

Самі конкурсні заходи проходили з 3 по 8 квітня у приміщенні Донецької державної консерваторії 
та обласної філармонії. Цього разу участь у конкурсі взяли 104 молодих піаніста з України, Росії, Білору-
сії та Китаю. Головою журі був народний артист Росії, професор Московської державної консерваторії 
Олексій Насєдкін. Окрім конкурсантів, свою виконавську майстерність у концертах продемонстрували і 
члени міжнародного журі Михай Дуффек (Угорщина), Ленс Марк Вайсман (США) та інші. 9 квітня 2001 року 
на сцені оперного театру пройшов концерт переможців конкурсу. Дипломи лауреатів і перші премії отри-
мали у першій вікової групі (до 10 років) – Анастасія Осояну (Донецьк), у другій групі (з 10 до 13 років) – Оле-
ксандр Куликов (Нижній Новгород, Росія) і Валерія Кучеренко (Донецьк), у третій (з 13 до 15 років) – 
Ліана Панієва (Донецьк), у четвертій (з 15 до 18 років) – У Цунь (Китай) і Кирил Звегінцев (Київ). 

III Міжнародний конкурс "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" (2003 р.) проводи-
вся, як і багато інших фестивальних і конкурсних заходів на Донеччині, у рамках Року Росії в Україні. 
Традицією вже став виступ лауреатів попереднього конкурсу у супроводі академічного симфонічного 
оркестру обласної філармонії. До складу міжнародного журі під головуванням професора Московської 
консерваторії ім. П. І. Чайковського, народного артиста Росії Олексія Насєдкіна увійшли найкращі пе-
дагоги і піаністи України, Росії, Угорщини, Ізраїлю та Німеччини. 

Колектив педагогів, який очолив художній керівник конкурсу, професор Донецької музичної академії, 
завідувач кафедрою спеціального фортепіано В’ячеслав Бойков змусив був здійснити велику підготовчу ро-
боту, адже до участі у конкурсній програмі подали свої заявки більше 250 молодих піаністів. Після ретельного 
відбору залишилось сто найкращих виконавців з України, Росії, Китаю і Болгарії. Російська піаністична школа 
була представлена учасниками з міст Москва, Санкт-Петербург, Мурманськ і Тюмень. 

Цього разу у двох молодших вікових групах не було перших премій. У двох старших перемож-
цями одностайно були оголошені учні музичного відділення Донецького коледжу – Дина Писаренко 
(клас професора В. Бойкова) та Артем Ясинський (клас А. Орищук). 
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IV Міжнародний конкурс "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" проходив з 28 бе-
резня по 4 квітня 2005 року. У результаті попереднього відбору до участі у конкурсних прослуховуван-
нях було допущено 85 виконавців віком від 8 до 19 років (чотири вікових категорії) з Вірменії, Китаю, 
Росії та України. Традиційно очолив журі Олексій Насєдкін, до складу якого увійшли ректор Дебрецен-
ської консерваторії Михай Дуффек (Угорщина), голова об’єднання і конкурсу Шопена у Москві Михай-
ло Александров (Польща), заслужений працівник культури України Тетяна Ким (Севастополь) та інші 
відомі педагоги і піаністи. Перші премії були присуджені не у всіх вікових категоріях, але дві з них 
отримали українці Надія Кисельова (Керч) і Павло Мингальов (Харків), а також Ван Ширан з Китаю 
(Пекін). Окрім того, виконавцям з Донецьку дісталися одна друга і три треті премії та призи "Надія" 
(Надія Барташ з Димитрова) і "Гармонія" (Анна Пристромська). 

V Міжнародний конкурс "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва" було відкрито 2 
квітня 2007 року концертом переможців попередніх конкурсів у супроводі академічного симфонічного 
оркестру Донецької філармонії. Цього разу змагалися 57 молодих виконавців віком від 8 до 20 років з 
України, Росії та Білорусії. Головував у журі професор В’ячеслав Бойков. Оцінювали виступи молодих 
виконавців Мі Кьюнг (Корея), Ева Осинська (Польща), заслужений діяч мистецтв Російської Федерації 
Анатолій Рябов (Росія), заслужений діяч культури Польщі Михайло Александров (Росія), завідувач 
відділом Міністерства культури і туризму України, доцент Національної музичної академії ім. П. І. Чай-
ковського Олександр Полусмяк. Гран-прі конкурсу було поділено між вихованцем В. Бойкова Михай-
лом Ткачовим (Донецьк) та Алісою Стекольщиковою (Москва). 

Протягом проведення п’яти міжнародних конкурсів "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Про-
коф’єва" найповніше і найширше була представлена російська фортепіанна школа, до якої, за свідчен-
ням В’ячеслава Бойкова, належать й українські представники і яка є "таке ж саме надбання світової 
культури, як італійський живопис епохи Відродження. Наша місія – зберегти цей потенціал" [21, 21]. 

Авторитет, який отримав у мистецьких колах донецький міжнародний конкурс, високий рівень 
його проведення, компетентність і принциповість журі дозволили йому стати одним із співзасновників 
Асоціації академічних музичних конкурсів України та бути включеним до авторитетного довідника між-
народних конкурсів. 

Ідея проведення у Донецьку конкурсу молодих вокалістів "Солов’їний ярмарок" також належа-
ла представнику Донецької державної консерваторії, а саме – її ректору В’ячеславу Воєводіну. 

Вперше Міжнародний конкурс вокалістів "Солов’їний ярмарок" ім. Анатолія Солов’яненка 
пройшов у рамках Другого міжнародного фестивалю "Золотий Скіф". За умовами конкурсу, в ньому 
приймали участь студенти четвертих і п’ятих курсів консерваторій. Таким чином, найкращі студенти-
вокалісти не лише продемонстрували свою виконавську майстерність, але й отримали шанс на гідне 
працевлаштування і можливість вибору майбутнього місця роботи. 

Кожний навчальний заклад України мав можливість представити на конкурсі 5 виконавців, а 
зарубіжні консерваторії – по одному учаснику. У Першому конкурсі взяли участь 25 випускників вищих 
музичних закладів України, Росії, Білорусії та Молдови. Очолив журі, до складу якого увійшли відомі 
представники українського академічного вокального мистецтва, народний артист України Іван Гамка-
ло, який у шістдесяті роки ХХ століття був головним диригентом симфонічного оркестру Донецької фі-
лармонії, а на час проведення першого конкурсу працював у Національному театрі опери та балету. 

У результаті двох турів Гран-прі було присуджено студентці Львівського вищого музичного ін-
ституту ім. М. В. Лисенка Любові Качала. Володарем першої премії став Олег Сичов (Національна му-
зична академія України ім. П. І. Чайковського), другої – Ірина Беспалова (Донецька консерваторія ім. 
С. С. Прокоф’єва) і Марія Березовська (Одеська консерваторія ім. А. В. Нежданової). Третю премію 
було поділено між Анною Усовою (Донецька консерваторія ім. С. С. Прокоф’єва), Ольгою Єрмаковою і 
Андрієм Калюжним (обидва – студенти Харківського інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського). 

Голова журі Іван Гамкало досить влучно підбив головний підсумок творчого змагання: "На мій 
погляд, – перемога тут – не головне. "Солов’їній ярмарок" дає кожному виконавцеві можливість звер-
нути на себе увагу преси і телебачення, показати свої здібності потенційним працедавцям – предста-
вникам театрів і консерваторій, які були присутні на конкурсі. І, звичайно, цим він сприяє підвищенню 
культури в регіоні і країні. Адже Донецьк зростає не лише як промисловий мегаполіс" [11, 24]. Про ва-
жливість конкурсу для працевлаштування свідчить професійна доля його переможців. Так, володарка 
Гран-прі Любов Качала (Львів) стала солісткою Львівської опери, Ірина Беспалова (II премія, Донецьк) – 
солісткою Київської оперети; Анна Усова (III премія, Донецьк) – солісткою Донецького академічного 
театру опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка. Отже, для молодих вокалістів конкурс у Донецьку був 
важливим етапом у становленні їх талантів, а шахтарська столиця, на думку Івана Гамкали "поряд із 
славою краю вугілля, металу, хімії, Азовського моря і чорнозему забезпечила собі і статус центру 
культурних традицій" [12, 26]. 

II Міжнародний конкурс молодих виконавців "Солов’їний ярмарок" ім. Анатолія Солов’яненка, 
який знову проходив у рамках Міжнародного фестивалю "Золотий Скіф", у 2002 році був присвячений 
70-річчю з дня народження "золотого тенора", пам’яті якого він і присвячений. Цього разу його учасни-
ками стали більше 20 студентів консерваторій України, Росії, Білорусії та Молдови. 
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До складу журі увійшли завідувачі кафедр академічного співу п’яти українських консерваторій 
(Києва, Харкова, Одеси, Львова, Донецька), які працювали під головуванням професора В. М. Куріна 
(Київ) та академіка В. В. Воєводина (Донецьк). 

Підведення підсумків II Міжнародного конкурсу молодих виконавців співпало у часі з прове-
денням фестивалю "Золоті голоси України" та відкриттям пам’ятника Анатолію Солов’яненку біля 
приміщення оперного театру (скульптор Олександр Скорих, архітектор Віталій Вязовський). Тому пе-
реможці конкурсу одразу отримали можливість виступити у концертах фестивалю. Гран-прі отримав 
Максим Пастер (Харків), першу премію – Євген Удовин (Донецьк), другу – Анна Коваленко (Львів) і 
Наталя Ахінько (Саратов), третю – Аліна Перетятько (Одеса) і Віктор Циркунович (Мінськ). Максим 
Пастер і Євген Удовин, разом із солістами Донецького театру опери та балету, Національної опери 
України, учнями Зураба Соткилави з Московської консерваторії прийняли участь у гала-концерті, який 
відкрив фестиваль "Золоті голоси України". 

У травні 2004 року було проведено ІІІ Міжнародний конкурс молодих вокалістів ім. Анатолія 
Солов’яненка "Солов’їний ярмарок". Участь у ньому прийняли 21 вокаліст з України, Білорусії, Молдо-
ви та Росії. Очолював журі народний артист України і Молдови, професор Національної музичної ака-
демії ім. П. І. Чайковського Віктор Курін. 

На цьому конкурсі було започатковано традицію проведення творчих змагань у вигляді вечірніх 
концертів у залі Донецької обласної філармонії. У результаті конкурсу Гран-прі дісталося контртенору 
Юрію Миненку (Одеська музична академія ім. А. В. Нежданової, клас доцента Ю. Тетери), диплом I сту-
пеню – сопрано Оксані Крамаревій (Харківський університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, клас 
професора Л. Цуркан), дипломи II ступеню – мецо-сопрано Ользі Табуліній (Донецька музична академія, 
клас професора П. Ончула) і баритону Олександру Бойку (Національна музична академія ім. П. І. Чай-
ковського, клас професора В. Куріна), дипломи III ступеню – баритону Віктору Коротичу (Донецька музи-
чна академія, клас професора А. Коробко-Захарової) та сопрано Соломії Приймак (Львівська музична 
академія, клас професора В. Ігнатенко). У заключному гала-концерті прийняли участь не лише переможці 
Третього, але й попередніх конкурсів. 

ІV Міжнародний конкурс молодих співаків "Солов’їний ярмарок" ім. Анатолія Солов’яненка, що 
проходив у травні 2006 року, було присвячено 10-річчю Академії мистецтв України. 27 вокалістів з 
України, Росії та Молдови протягом двох турів виконували дві оперні арії у супроводі фортепіано (пе-
рший тур) та ще дві – у супроводі симфонічного оркестру Донецької обласної філармонії. Журі очолю-
вав народний артист України, соліст Національної опери ім. Тараса Шевченка, доцент Національної 
музичної академії ім. П. І. Чайковського Олександр Дьяченко. На його думку, "цей конкурс – справжнє 
свято класичного співу, яскравої музики, сходинка у високе творче майбутнє і прекрасна можливість 
для молодих співаків перевірити свої сили, так би мовити, в бойовій обстановці. Це тест на професій-
ну зрілість, поштовх, який стимулює розвиток усієї української вокальної школи" [3, 4]. 

Найкраще тест на професійну майстерність склали студент 4 курсу Національної музичної академії 
України ім. П. І. Чайковського Олександр Островський (Гран-прі); студент 4 курсу Харківського університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського Сергій Замицький (перша премія); студентка 4 курсу Національної музич-
ної академії ім. П. І. Чайковського Ірина Житинська, студентка 5 курсу Російської академії музики ім. Гнесі-
них Лариса Тимчинська і студент 4 курсу Одеської музичної академії ім. А. В. Нежданової Олег Злакоман 
(усі – друга премія); студентка 5 курсу Одеської музичної академії ім. А. В. Неждановой Анна Іфтоді, студент-
ка 5 курсу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Світлана Калиниченко та студентка 5 
курсу Донецької музичної академії ім. С. С. Прокоф’єва Марія Соловйова (усі – третя премія). 

Один з резонансних конкурсних проектів, що реалізувався у Донецьку – телевізійний фести-
валь-конкурс ліричної пісні ім. Євгена Мартинова. Завдяки своєму телевізійному формату він тривав 
декілька місяців. Вперше конкурс було проведено з грудня 1999 по травень 2000 року. Автором ідеї 
проведення конкурсу ліричної пісні був брат Євгена Мартинова Юрій. Виконавчий директор фестива-
лю "Отчий дім", директор культурного центру "Парнас" Тетяна Омельченко так згадує початок проекту: 
"Колись на "Останкіно" я готувала передачу "Отчий дім", присвячену пам’яті нашого земляка. А потім 
зателефонував Юрій Мартинов і запропонував на згадку про свого брата створити фестиваль у Доне-
цьку, оскільки дитинство і юність Євгена минули в Донбасі. Спочатку ставилися дві мети – знайти та-
лановиту молодь, дати їй путівку на сцену і повернути духовність на екран. Ми вирішили, що на 
естраді повинна знову зазвучати лірична пісня, яка була дуже популярна. Крім того, Євген Мартинов 
визнаний кращим мелодистом серед композиторів XX століття і став першим пісенником, якого прийн-
яли в Союз композиторів СРСР. ... Обов’язковою умовою відкриття "Отчого дому" стала безкоштовна 
участь конкурсантів" [15, 4]. 

На перший конкурс було подано більше 620 заявок. Попереднє прослуховування пройшло у 
15 містах та 4 районах Донецької області. У результаті проведених двох турів у Донецьку було відібрано 
44 конкурсанти. Вони стали учасниками півфіналу, що пройшов у Дзержинську. Журі на чолі з ректо-
ром Донецької консерваторії В’ячеславом Воєводіним відібрало 25 учасників заключного гала-
концерту, на якому було названо остаточних переможців. 

Фінальні виступи конкурсу, де розігрувались премії у декількох номінаціях, оцінювало журі під 
головуванням Олександри Пахмутової. У номінації "Молоді голоси" перемогли 9-річна Ілона Чародій і 
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15-річна Маргарита Позоян (обидві з м. Артемівськ), у номінації "Дуети-ансамблі" – чоловіча шоу-група 
"Титанік" і жіночий вокальний ансамбль "Мелодія". У номінації "Пісні "Отчого дому"" найкращими було 
визнано "Любов – моя земля" композитора Сергія Воєводіна (Луганськ) і "Лебідь" Михайла Хохлова 
(Авдіївка). У номінації "Вокалісти" Гран-прі було вручено студентці Російської академії музики ім. Гне-
сіних Наталії Афанасьєвій, а першу премію поділили Дар’я Бур’ян (Слов’янськ) та випускник Донецької 
консерваторії Сергій Шеремет. Йому дістався і спеціальний приз "Материнське благословення", який 
він отримав з рук матері Євгена Мартинова Ніни Тимофіївни. 

Масштабним і чисельним був і Другий відкритий телевізійний фестиваль-конкурс "Отчий дім", 
що проходив у 2001 році. Фіналісти конкурсу (Євген Удовин, Валерій Биков, Володимир Слєпенков, 
Богдана Васильєва, дует "Сузір’я" та група "Титанік") отримали можливість виступити у концертному 
залі "Росія" під час проведення "Днів Донбасу у Москві" у вересні 2001 року. 

Третій телевізійний фестиваль-конкурс ліричної пісні "Отчий дім" (2002 р.) отримав статус між-
народного. У попередніх турах конкурсу, що проходили у містах і районах Донецької області, Лугансь-
ку, Москві та Підмосков’ї, взяли участь біля 500 виконавців. Фінальні виступи конкурсу проходили на 
сцені Донецького театру опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка. Гран-прі фестивалю цього разу не 
було присуджено. Переможцями номінації "Молоді голоси" стали Станіслав Гунчак (12 років, м. Вугле-
дар), "Ансамблі та дуети" – народний ансамбль студії вокальної майстерності А. Сунашева "Галатея" 
(м. Донецьк), "Вокалісти" – Олександр Щербаков (студент Донецької музичної академії). Нагородою 
для лауреатів конкурсу стала подорож у Словакію з місією миру і дружби. 

Більш, ніж 500 кандидатів з України, Росії, Білорусії і Чехії змагались у відбірковому турі, щоб 
взяти участь у заключному концерті Четвертого телевізійного фестивалю-конкурсу ліричної пісні "От-
чий дім". Фінал конкурсу проходив 30 листопада 2003 року на сцені театру опери та балету ім. А. Б. 
Солов’яненка, де виступили 55 виконавців та ансамблів. 

Журі на чолі з Олександрою Пахмутовою визнало найкращими Марі Карне (12 років, м. Моск-
ва) і Катерину Бурик (14 років, м. Горняк) у номінації "Молоді голоси"; ансамбль "Давекс" (м. Ровеньки) 
у номінації "Ансамблі"; Вікторію Кривощекову (м. Селідове) у номінації "Вокалісти". У номінації "Пісні 
"Отчого дому"" перемогла Марія Паладій (м. Донецьк). 

Протягом двох тижнів 5 переможців "Отчого дому" разом із головою журі відбіркового туру фе-
стивалю В’ячеславом Воєводіним здійснювали місію миру і дружби у Чехії та Словакії. "Окрасою деле-
гації був асистент-стажист музичної академії, володар Гран-прі конкурсу "Отчий дім – 2002" Євген 
Удовин. Шістнадцятилітня Євгенія Джевага з Дружківки заспівала "Маті, мати жде свого солдата, а 
солдат спить вічним сном ..." у посольстві Росії. Її сильний, приємний голос схвилював всіх присутніх. 
Їм сподобалася і пісня "Ой ти, степ широкий ...", популярна "Марічка" у виконанні тринадцятирічного 
Станіслава Гунчака" [14, 6]. 

Під час проведення регіонального туру Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу ліри-
чної пісні "Отчий дім" у 2004 році було запроваджено нову, п’яту номінацію – "Я люблю тебе, життя". Її 
учасниками стають виконавці з обмеженими фізичними можливостями. Переможцями у цій номінації 
стали Тетяна Пешкова (м. Маріуполь) і Наталя Хандий (м. Краматорськ). 

Регіональні відбіркові тури оцінювало журі під керівництвом народного артиста України, поета-
пісняра Юрія Рибчинського, а головою журі на заключному етапі Міжнародного телевізійного фести-
валю-конкурсу ліричної пісні "Отчий дім", що відбувся у квітні 2005 року, став народний артист СРСР, 
професор, композитор Ігор Лученок. 

У 2006 – 2007 роках регіональне журі конкурсу очолював народний артист України, композитор 
Олександр Злотник, а фінальне – народний артист СРСР Йосиф Кобзон і народний артист СРСР, бі-
лоруський композитор Ігор Лученок. Новацією цього конкурсу стало заснування неофіційного глядаць-
кого журі. Від глядачів учасники отримали спеціальні дипломи "За найкраще виконання пісень Євгена 
Мартинова" (Денис Адамов, м. Москва), "Надія і перспектива" (Кирило Каплуновський, м. Дзержинськ) 
та "Приз глядацьких симпатій" (Наталя Май, м. Полтава). 

Огляд-аналіз музичних конкурсів "Молоді піаністи на батьківщині Сергія Прокоф’єва", "Со-
лов’їний ярмарок" та "Отчий дім" дозволяє зробити висновок про їх значний культурний, виховний та 
особистісний практичний потенціал. Не лише знамениті балетні, театральні та хорові фестивалі, але й 
конкурси молодих виконавців привертають увагу професійних митців до фортепіанної і вокальної школи 
Донецького краю, стверджуючи його значущість як культурного центру на сході української держави. 

Не дивлячись на достатньо молодий вік донецької професійної музичної школи, що сформу-
валась набагато пізніше інших регіональних осередків, її представники демонструють високий рівень 
не лише виконавських, але й організаторських можливостей. Спілкування з представниками інших 
професійних шкіл сприяє обміну досвідом між педагогами і молодими виконавцями з різних країн, ін-
теграції культурних традиції, поширенню культурної інформації. 

Особистісний практичний результат конкурсних заходів полягає не лише у тому, що молоді ви-
конавці удосконалюють свої професійні навички, перевіряють на міцність свою здатність до змагання, 
а й у тому, що конкурсні площадки стають своєрідним кадровим ярмарком для менеджерів у мистець-
кій галузі і надають молоді можливість знайти таке місце працевлаштування, де вони з найбільшою 
силою зможуть розкрити увесь свій творчий потенціал. 

Мистецтвознавство  Ущапівська О. М. 
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СТАТИКА І ДИНАМІКА ЖАНРУ ДИТЯЧОЇ ОПЕРИ  

У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ХХ ст. 
 
Робота присвячена малодослідженому жанру української театральної музики – дитячій опе-

рі. На основі аналізу клавірів дитячих опер здійснено їх порівняльний аналіз, визначено жанрові особ-
ливості та узагальнено стилістичні засади, статику та динаміку жанру у творчості композиторів 
української діаспори ХХ ст.  

Ключові слова: дитяча опера, композитор, жанр, західна діаспора. 
 
The work presents genre of Ukrainian theatrical music, notably children's opera that was researched 

a little. Comparative analysis of children's operas was done on the basis of children's operas claviers; genre 
specific features were determined; stylistic bases, statistics and dynamics of genre in the creative work q 
composers of Ukrainian Diaspora of XX century were generalized. 

Keywords: children's opera, composer, genre, West Diaspora. 
 
Творцем національної і світової дитячої опери є видатний український композитор, корифей 

української музики Микола Віталійович Лисенко. Першу для дітей "оперку" (як її називав сам компози-
тор) Коза-Дереза він написав у 1888 році, але оскільки цей факт через нашу бездержавність і немож-
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ливість своєчасно оприлюднювати творчі здобутки довгий час залишався невідомим в Європі та і за 
океаном, то творцем цього жанру вважається німецький композитор Е. Гумпердінк, який створив дитя-
чу оперу Гензель і Гретель у 1893 році. Дитячі опери М.Лисенка, зрісши виключно на народнопісен-
ному, народно-казковому ґрунті, відобразили найкращі риси українського музичного фольклору.  

Згодом жанр дитячої опери розвивався у творчості українських композиторів К.Стеценка, 
Л.Лісовського, В.Сокальського, Ю.Рожавської, А.Філіпенка, М.Завалишиної, Г.Компанійця, І.Польського, 
І.Драго, В.Довженка, Б.Алексеєнка, Г.Фінаровського та ін.  

Зверталися до нього і композитори української діаспори. С.Туркевич-Лукіянович, В.Безкоровайний, 
Є.О.Садовський, Є.Звоздецький та інші активно розвивають цей жанр в другій половині XX ст. 

Через різні суспільно-політичні умови, бездержавність багато українських композиторів змуше-
ні були залишити рідну Україну і творити за її межами національну музику, яка єднала їх єдиним "міст-
ком" з рідним краєм. Усі їхні твори сповнені любові до Батьківщини, туги за рідним краєм, вони глибоко 
народні і національні за своїм корінням.  

Незважаючи на певну кількість дитячих опер українського зарубіжжя (біля 30), музикознавчого 
аналізу вони поки що не отримали. Дослідження цієї проблематики обмежуються невеликим розділом 
в монографії Стефанії Павлишин про С.Туркевич-Лукіянович [5], статтями драматурга Леоніда Полта-
ви (США) [6], С. Голубенка [2]. 

Отже, суперечність, яка існує між об’єктивно існуючим жанром дитячої опери української діас-
пори і станом його наукового вивчення актуалізує наше дослідження. Мета статті – проаналізувати 
розвиток жанру дитячої опери у творчості композиторів західної діаспори. Відповідно до зазначеної 
мети зроблено спробу розв’язати наступні завдання: на основі клавірів здійснити порівняльний аналіз 
дитячих опер М.Лисенка, Є.О.Садовського, В.Безкоровайного, Є.Звоздецького, С.Туркевич-Лукіянович; 
визначити жанрові особливості та узагальнити стилістичні засади української дитячої опери західної 
діаспори. 

Основні стилістичні засади дитячої української дитячої опери сформовані у творчості Миколи 
Лисенка: сюжети опер базуються на українських народних казках, що зумовлює їх велике естетичне та 
морально-виховне значення; у його творчості яскраво формуються провідні жанри дитячих опер: каз-
кова, казково-фантастична опера; щодо музичного тематизму, то М. Лисенко у своїх операх викорис-
товує українські народні пісні (як окремі елементи, так і цитати), як засіб характеристики дійових осіб; 
композитор застосовує різні вокальні форми: пісні, арії, дуети, хори, речитативи; велике значення у 
перших дитячих операх має фортепіано; М.Лисенко широко використовує інструментальні номери – 
вводить увертюру, танці, оркестрові антракти між діями; в дитячих операх композитор еволюціонує: 
від казкової опери Коза-Дереза – до казково-фантастичної Зима і Весна або Снігова краля. 

Українська дитяча опера широко використовує народну казку або історичні сюжети, тематично 
базується на житті українського народу, нашої природи; в музиці – черпає зі скарбниць фольклору. 
Правда, сьогодні маємо трансформацію жанру: драматурги використовують у творах вже не казкові 
сюжети, а свої власні, і не конче казкові, а композитори висловлюються не мовою народної музики, а 
власною, авторською, використовуючи інколи народні мотиви. 

Звернення композиторів зарубіжжя до цього жанру не було випадковим, адже казки вводять 
дитину в національне життя, знайомлять із світоглядом, "духом" народу. Вони мають велике пізнава-
льне значення, розширюють уявлення дитини про дійсність, яка її оточує, спонукають творити добро. 
Відома етична і художньо-естетична цінність казок, які виховують художній смак, розвивають творчу 
фантазію дитини, приваблюють своєю поетичністю і простотою, чудовою народною мовою. 

Донині жанр української дитячої опери не має впорядкованого синтетичного огляду творів ком-
позиторів, які працюють на Батьківщині, а тим більше тих творів, які були написані за кордоном, в за-
хідній діаспорі (не враховуючи те, що багато імен відомих драматургів і композиторів, які працювали 
для дітей, просто не згадувалися і їх творчість зникла). 

Серед композиторів зарубіжжя, які писали дитячі опери: у США –Михайло Гайворонський 
(1892 –1949 рр.; музика до чотирьох дитячих п’єс Червона Шапочка, Лісова казка, Соняшник, Сон Іва-
сика); Ярослав Барнич (1896–1967 рр.; оперета Чародійна сопілка – 1969 р.); Василь Безкоровайний 
(1880–1966 рр.; дитяча оперета Червона шапочка), Ігор Білогруд (1916–1992 рр.; дитяча опера Червона 
шапочка), Василь Витвицький (1905–1999 рр.; дитячі п’єси Півник та Курочка, Гусеня), Осип Залеський 
(1892–1984 рр.; дитяча опера Цвіркунчик), Ярополк Ласовський (1941 р.н.; опера-казка В царстві Оха), 
Зиновій Лисько (1895–1969 рр.; дитяча опера Золоте весілля); Іван Недільський (1895–1970 рр.; п’єса-
казка Голуба Хустина), Василь Овчаренко (1899–1974 рр.; оперета для дітей Лісова Царівна, опера Лис 
Микита, автор редакції музики оперети Чародійна сопілка Я.Барнича), Євген Орест Садовський (1913 р.н.; 
дитяча опера Ведмежа порада), Микола Фоменко (1894–1962 рр.; опери Котик Кікі, Листоноша, Івасик-
Телесик), в Канаді – Євген Звоздецький (дитяча опера Зачарована ялинка), в Англії, Ірландії – Стефанія 
Туркевич-Лукіянович (1898–1977 рр.; дитячі опери Цар Ох, Серце Оксани, Куць, Яринний городчик), в 
Австрії – Андрій Гнатишин (дитяча опера на одну дію Бабусина пригода, лібрето автора за казкою 
О.Олеся, 1985–1988), в Арґентині та США – Олег Стратичук (1910 р.н.; п’єса-казка Вовк в овечій шкурі, 
оперета Мишача війна), у Чехословаччині – Борис Левитський (1893–1965 рр.; дитячі опери Івасик Теле-
сик і Солом’яний бичок на тексти О.Олеся). 
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Для аналізу взято найдоступніші для нас клавіри дитячих опер Червона шапочка В. Безкоро-
вайного, Зачарована ялинка Є. Звоздецького, Ведмежа порада Є. О. Садовського, Цар Ох, Серце Ок-
сани, Куць, Яринний городчик С.Туркевич-Лукіянович. Вони різняться за жанровими та стилістичними 
ознаками, принципами драматургії. Хоч композитори по-різному означують назву жанру свого твору 
(опера, оперета, дитяча опера, дитяча оперета, опера-казка, п’єса-казка, оперета для дітей), проте 
мова йде про один жанр – дитячу оперу. Типологія жанру представлена казковою оперою з яскраво 
вираженими національними мотивами (Ведмежа порада Є. О. Садовського, Червона шапочка В. Безко-
ровайного, а також усі чотири опери С. Туркевич-Лукіянович – народно-національний колорит в кожній 
опері виражений по-своєму, в більшій чи в меншій мірі) та казково-фантастичною оперою Зачарована 
ялинка Є. Звоздецького.  

В основу сюжетів опер композитори зарубіжжя беруть казки Шарля Перро (В. Безкоровайний 
Червона Шапочка), самостійно творять їх (усі чотири опери С. Туркевич-Лукіянович, Ведмежа порада 
Є. О. Садовського) або використовують творчість канадських авторів (так Є. Звоздецький оперу Зача-
рована ялинка пише на тексти О. Григора-Гулуцана). Лібрето своїх опер композитори писало переважно 
самі, окрім Червоної шапочки В.Безкоровайного, лібрето якої написав Леонід Полтава та Зачарованої 
ялинки Є. Звоздецького – лібрето О. Григора-Гулуцана. Усі опери призначені для виконання дітьми і 
були пристосовані до їх виконавських можливостей. Проявляючи індивідуальний стиль, композитори у 
дитячих операх опираються на український музичний фольклор, який використовують і цитуючи і опо-
середковано. Як писав С.Голубенко: "Хоч як різняться українські дитячі опери своїм національним 
колоритом і пісенними мотивами…, але творча метода в них одна – казковий сюжет, опертий на ба-
гатстві народної пісні" [2, 263]. 

Кожна опера має своє стилістичні ознаки, виходячи з напрямку та стилю творчості кожного з 
композиторів та з умов, в яких вони перебували. Так, опера Ведмежа порада Євгена Ореста Садовсь-
кого [7] базується на українських народних інтонаціях, весь музичний матеріал пройнятий української 
пісенністю і мелодійністю. Фактично, вона вся побудована на українських інтонаціях. Тут яскраво 
виражена народність автора та його любов до Батьківщини. Музичних номерів в опері менше, ніж роз-
мовних діалогів. Вони нескладні і зручні для виконання. Опера Зачарована ялинка Євгена Звоздецько-
го [3] не має яскраво розвинених мелодій, вона є швидше монологічною камерною оперою, 
побудованою на одному тематичному матеріалі. Тут немає завершених музичних номерів, вони немов 
би переходять в наступні, проте автор широко використовує українські мелодії. 

Опера Червона шапочка Василя Безкоровайного свідчить про обдарування композитора як 
мелодиста [9]. Усі теми опери – яскраві, наспівні і мелодійні. Композитор використовує тут гуцульські 
мотиви, зокрема у пісні мисливця Верховино (це музична цитата). Вся опера пронизана яскраво вира-
женим національним колоритом і має велике виховне значення: вчить любити і берегти природу, по-
важати рідних, допомагати один одному, засуджує захланність, зло. В опері переважають розмовні 
діалоги.  

Музична мова всіх цих опер традиційна, близька і зрозуміла дітям. Щодо композиторського 
стилю, то всі вищеназвані автори працювали в пізньоромантичному напрямку. 

Стефанія Туркевич-Лукіянович у своєму творчому спрямуванні відрізняється від попередніх 
композиторів. Це – представниця модернізму в музиці, проте її модернізм був завжди поміркованим. 
Композиторка ніколи не користувалася ортодоксійною серійністю, хоча були періоди панування в її 
творчості додекафонії – серіальності, пуантилізму. У неї є традиційна тональна музика, поєднання 
неоромантизму з неокласицизмом, наявні риси експресіонізму і експресіонізму. 

Чотири дитячі опери С. Туркевич-Лукіянович дещо відрізняються між собою, хоча у всіх яскра-
во виражений індивідуальний почерк композиторки. У жанрі дитячої опери вона еволюціонує. Найпро-
стішою оперою є Цар Ох (1930 р.), призначення якої "не так музичне, як виховне, педагогічне" [5, 91], а 
тому музика перемежовується з розмовними діалогами, як і в попередніх авторів. 

Хоч опера Серце Оксани (1960 р.) не втілює найхарактерніших рис стилю композиторки, проте, 
як підкреслює С.Павлишин, саме вона принесла їй короткочасну славу [5, 92]. Це по-суті складніший 
варіант Царя Оха. Твір має важливе значення для творчості С. Туркевич-Лукіянович – тут вперше 
опера поєднана з балетом, що породжує новий синтетичний жанр – оперу-балет, а також яскраво 
проявляється патріотична ідея. Написана з урахуванням можливостей дітей української діаспори, во-
на передбачає відповідний склад виконавців: солісти-вокалісти, хор, флейта, струнний квінтет і фор-
тепіано. Дослідниця творчості композиторки С.Павлишин, характеризуючи музичну мову опери, 
відзначає її чудову колористичність [5, 93-94]. Це єдиний твір композиторки із жанру дитячої опери, 
який мав сценічне втілення. 

В операх Куць і Яринний городчик (1969 –1971 рр.) авторка опирається на музичний фольклор 
і свідомо спрощує музичну мову, щоб пристосувати її до виконання дітьми. В опері Куць вона викорис-
товує цитати – колядки Нова радість стала, Просим, Тебе Царю, Бог предвічний, а також зразки ін-
тонаційно близькі до українського фольклору. Важливу роль у опері відіграє лейттембр – сопілка, як 
спогад про рідні гори [5, 96]. 

Найскладнішою оперою С. Туркевич-Лукіянович є Яринний городчик, де поряд з клавіром на-
писана партитура. Вона призначена для складнішого виконавського складу. Авторка за допомогою 
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оркестру і поділу голосів створює колоритні характеристики, які будуються на інтонаціях українських 
обрядових пісень. Головну роль в опері відіграють гармонія і тембр [5, 97-98]. В кожному із чотирьох 
творів, написаних на власні лібрето, чітко виражена патріотична ідея любові до України і боротьби за неї. 

Велику роль у стимулюванні композиторської творчості в ділянці дитячої опери відіграв Український 
дитячий театр у Вінніпеґу (Канада), створений в 1960 р. за ініціативою тодішньої голови Центрального Комі-
тету Українок Канади Наталії Леонтович-Башук на основі учнів Рідної Школи при Українському народному 
домі [4]. Мистецьким керівником театру стала колишня співачка львівської опери Ірина Туркевич-Мартинець, 
хореографом – солістка балету того є театру Дарія Нижанківська-Снігурович. Дитячим театром було постав-
лено дві дитячі опери М.Лисенка – Коза-Дереза та Зима і Весна, а також опера Серце Оксани Стефанії Тур-
кевич-Лукіянович – сестри Ірини Туркевич-Мартинець. До речі, всі дитячі опери композиторки були написані 
спеціально для цього театру. Із цим репертуаром дитячий театр виступив не тільки у Вінніпеґу, але в бага-
тьох великих містах Канади, а також на телебаченні. На основі всіх трьох опер були відзняті фільми. 

Опера Серце Оксани С.Туркевич-Лукіянович отримала високу оцінку вінніпезького критика Ма-
делєн Берні, яка відзначала цікаву музику цієї модерної опери [4, 539-540]. У привітанні мера Вінніпеґа 
напередодні прем’єри опери було відзначено, що за семирічний час свого існування театр приніс сла-
ву для всіх мешканців міста [4, 540]. 

Дитяча казка-оперета Червона шапочка Василя Безкоровайного вперше була поставлена ре-
жисером Ганною Тагаїв та балетмейстером Лесею Шанта в Торонто (Канада) 16 травня 1965 р. за 
участю дітей-акторів. О. Бризгун-Соколик у своїх спогадах відзначала: "Оперета пройшла з колосаль-
ним успіхом. Маленькі актори виводили присутнього композитора на сцену і оплескам не було кінця… 
36 моїх учнів були співтворцями чудової, мелодійної, зворушливої, приємної казочки на сцені" [1]. 

З того часу опера багаторазово виставлялася в Америці, Канаді, Австралії. 
Так, у Філадельфії її інтерпретація була здійснена в 1971 р. ляльковим театром По дорозі в ка-

зку під керівництвом Дарії Шуст. Театр показував її у Нью-Йорку, Джерзі Ситі, на Бронксі та ін. [10]. 
Ряд постановок дитячих опер було здійснено у США. В 1970 р. зусиллями Українського музич-

ного інституту у Філадельфії під керівництвом дириґента Юрія Оранського відбулася прем’єра дитячої 
опери Лис Микита Василя Овчаренка (лібр. Л.Полтави за І.Франком), яка була написана в 1969 р. 
Г.Черінь, у рецензії на постановку, відзначала широке використання композитором мелосу українських 
народних пісень, особливо в увертюрі, милозвучність арій [11]. 

Для дітей школи св. Йосафата у Клівленді (США) композитор і дириґент Євген Орест Садовсь-
кий, де він керував шкільними хором та оркестром (1951 –1972 рр.), пише музику і лібрето дитячої 
опери Ведмежа порада (1968 р.), а також здійснює постановки дитячих опер Коза-дереза М.Лисенка, 
Лісова царівна В.Овчаренка (1969 р.), Червона шапочка В.Безкоровайного (1970 р.) [8].  

Отже, дитячі опери композиторів діаспори не тільки мали сценічне втілення, але й викликали 
широкий резонанс в музичних колах. 

На основі проведеного аналізу дитячих опер композиторів українського зарубіжжя та їх сценіч-
ного втілення виділяємо їх основні стилістичні засади та певні статично-динамічні ознаки. 

Щодо стилістики проаналізованих творів, то сюжети опер базуються не тільки на українських на-
родних казках, але й створюються оригінальні новотвори, які все ж таки зберігають казковість сюжету; 
провідні жанри дитячих опер, сформовані М.Лисенком (казкова, казково-фантастична опера), розши-
рюються за рахунок створення казкової опери з яскраво вираженими національними і патріотичними 
мотивами; щодо музичного тематизму опер, то композитори зарубіжжя продовжують, започатковане 
М.Лисенком, використання українського музичного фольклору (як окремих елементів, так і цитат), як за-
собу характеристики дійових осіб; використовуються різні вокальні форми: пісні, арії, дуети, хори, речи-
тативи, з переважанням останніх; у драматургії дитячої опери поряд із фортепіано композитори ширше 
використовують оркестр та його виразові можливості; широке використання інструментальних та хорео-
графічних номерів приводить до створення синтетичного жанру опери-балету. 

Динаміка жанру відзначається активністю, яка стосується кількісного (більше 30 творів), часо-
вого (1930 – 1980 рр.), географічного (країни Європи, Північної та Південної Америки) та сценічного 
(постановки як стимул творчості композиторів) параметрів; проявляється в ідейності та змістовності 
творів, в їх глибокому патріотизмі (у М.Лисенка казкові сюжети мають суто етичне значення), присто-
суванні літературних джерел до місцевості, де жили автори опер, пояснюється індивідуальною стиліс-
тикою композиторів. Найбільше динаміка жанру проявляється у творчості С. Туркевич-Лукіянович, яка 
створює новий синтетичний жанр – дитячу оперу-балет. 

Статичні ознаки виявляються з позицій засобів музичної виразності. Якщо інші жанрові сфери 
модифікуються, то в дитячій опері засоби залишаються незмінними, оскільки вони пристосовані до 
виконавських можливостей дітей. Композитори діаспори звертаються до фольклору, цитуючи та уза-
гальнюючи його та використовуючи монотематизм.  

Щодо порівняльного аналізу з операми М. Лисенка, то, на жаль, бачимо, що опери композиторів 
зарубіжжя є менш яскравіші, масштабніші, у них переважають розмовні діалоги. Виникає питання: чому? 

Перш за все слід виходити з того, що опера для дітей – це складний мистецький твір, який по-
требує вирішення завдань великої складності – синтетично поєднати все в одному жанрі. Дитячі опери 
потребують значних коштів для постановки, відповідної атрибутики, костюмів, декорацій, зрештою, як і 
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кожен синтетичний жанр. Звичайно, щодо коштів в умовах зарубіжжя було набагато легше, ніж на 
Україні, проте підготовка та організація виконавського складу були досить складними проблемами. 
Проте, незважаючи на ці обставини, дитячі опери композиторів зарубіжжя мали своє сценічне втілення. 

Отже, розвиток жанру дитячої опери в українському зарубіжжі впродовж п’ятдесяти років 
(1930–1980 рр.) засвідчив певну його динаміку, хоч внутрішньо-композиційна будова окремих зразків 
вказує на його статику.  

Дитячі опери композиторів діаспори – цінний здобуток і яскрава спадщина в українській музиці. 
Завдяки їх виконанню діти краще відчували і розуміли рідну музику, якою вони просякнуті. Рух і звук, 
пісня і вистава завжди йшли разом. Пізнання дітьми українського фольклору через оперну виставу 
відбувалося природно і органічно. З огляду на проведений аналіз, можемо стверджувати, що жанр 
дитячої опери композиторів західної діаспори в другій половині XX ст. розвивався активніше, ніж на 
теренах України, а повернення кращих з творів в Україну та актуалізація їх у навчально-виховній, му-
зично-мистецькій діяльності сприятиме покращенню естетичного виховання дітей та молоді.  

 
Використані джерела 

 
1. Бризгун-Соколик О. Василь Безкоровайний: Спогади / Оксана Бризгун-Соколик // Свобода (США). – 

1983. – 3 серп. 
2. Голубенко С. Хто започаткував жанр дитячої опери / Сергій Голубенко // Наш театр: Книга діячів украї-

нського театрального мистецтва: 1915–1975. Том І /Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький (гол. ред.), Л.Полтава та ін. – 
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Об’єднання мистців української сцени (ОМУС), 1975. – С.261–263. 

3. Зачарована ялинка. Лібрето З. Гулицан, музика Є. Звоздецького. – Едмонтон, Канада, 1988. – 30 с. 
4. Леонтович-Башук Н. Український дитячий театр у Вінніпеґу, Канада /Наталія Леонтович-Башук // Наш 

театр: Книга діячів українського театрального мистецтва: 1915 – 1991. Том ІІ. /Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький 
(гол. ред.), Л.Полтава та ін. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Об’єднання мистців української сцени (ОМУС), 
1992. – С.538 –540. 

5. Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович /Стефанія Па-
влишин. – Л.: Бак, 2004. – 160 с.: фотогр. 

6. Полтава Л. Українська дитяча опера і оперета / Леонід Полтава // Альманах Українського Народного 
Союзу. – Джерзі Ситі – Нью-Йорк: "Свобода", 1971. – С. 119–131. 

7. Садовський Є.О. Ведмежа порада. Діточа вистава на три дії із співами, Надрукована у пластовому жу-
рналі "Готуйсь", поставлена дітьми школи св. Йосафата (Парма, Огайо), школою хору "Зоринка" в Тернополі 
(Україна) / Євген Орест Садовський. – Парма, Огайо (США), накладом автора, 2006. – 26 с. 

8. Садовський Є. Театр і пісня в моїм житті /Євген Орест Садовський // Наш театр: Книга діячів українсь-
кого театрального мистецтва: 1915–1975. Том І /Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький (гол. ред.), Л.Полтава та ін. – 
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Об’єднання мистців української сцени (ОМУС), 1975.– С.679–681. 

9. Червона шапочка. Казка-оперета для дітей на 3 дії. Лібретто Леоніда Полтави, музика Василя Безко-
ровайного. – Торонто – Нью-Йорк: Об’єднання працівників дитячої літератури, 1969. – 20 с. 

10. [Б.а.] "Червона шапочка" у ляльковому театрі "По дорозі в казку" // Наш театр: Книга діячів українсько-
го театрального мистецтва: 1915–1991. Том ІІ. /Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький (гол. ред.), Л.Полтава та ін. – 
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Об’єднання мистців української сцени (ОМУС), 1992. – С.638. Передрук за: 
"Веселка" (Америка). –квітень 1971 р. 

11. Черінь Г. Наш Лис Микита / Ганна Черінь // Наш театр: Книга діячів українського театрального мисте-
цтва: 1915-1991. Том ІІ. / Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький (гол. ред.), Л.Полтава та ін. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; 
Торонто: Об’єднання мистців української сцени (ОМУС), 1992. – С.634–636. [дитяча опера В.Овчаренка]. Скоро-
чений передрук за: Молода Україна (Канада). – 1971. – січень. 

12. Шум А. Опера-казка "Серце Оксани" / А.Шум // "Гомін України". – 1970. – 24 січ. 
 
 

УДК 004.946:79 
 

Катерина Ігорівна Станіславська© 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
докторант Національної академії  

керівних кадрів культури і мистецтв 
 

КОМП’ЮТЕРНА ГРА ЯК МИСТЕЦЬКА ФОРМА 
 
У статті порівнюються мистецтво і гра як культурні форми, які є вільною діяльністю, що 

не переслідує отримання матеріального продукту. Розглядаються особливості комп’ютерної гри 
як мистецької форми. 

Ключові слова: гра, комп’ютерна гра, віртуальна реальність, мистецтво, мистецька форма. 
 
Art and game as culture forms are compared; specifics of the cyber game as an artistic form are re-

searched in the article. 
Keywords: game, cyber game, virtual reality, art, artistic form. 

                                                 
© Станіславська К. І., 2010  



Мистецтвознавство  Троєльнікова Л. О. 

 94 

Гра здавна є постійним супутником людини і людства. На різних етапах еволюції культури (ар-
хеокультура, палеокультура, неокультура, постнеокультура [7]) еволюціонувала і гра. Так, на стадії 
археокультури (40 тис. років тому – ІІІ тис. до н.е.) у первісному суспільстві отримала розвиток не лише 
матеріальна культура (у вигляді "кам’яної індустрії"), а й духовна, безпосередньо пов’язана з ігровим 
дійством: передусім це міфологія, магічні культи, ритуальні свята, первісне синкретичне мистецтво, а 
також використання навчально-тренувальних функцій гри для соціалізації підростаючого покоління. 

Формування локальних цивілізацій та винайдення писемності ознаменували перехід до стадії 
палеокультури (ІІІ тис. до н.е. – ХV ст. н.е.), що об’єднує виникнення потужних східних держав, розквіт 
Античної культури та наступне тисячоліття Середньовіччя. Віхами культурного прогресу людства на 
цій стадії стали ієрогліфи на стінах давньоєгипетських пірамід, алфавітне письмо, Олександрійська 
бібліотека (що налічувала, за різними даними, від 400 до 700 тисяч папірусних сувоїв). Становлення 
палеокультури призвело до формування нових соціально-культурних інститутів (релігії, літератури, 
мистецтва, освіти, науки), а гра була витіснена у дозвіллєву сферу як несерйозна справа. Проте, у всіх 
народів ігри у тій чи іншій формі збереглися: в Античності – олімпійські ігри та сакральні свята для спі-
лкування з божественними силами; в Середньовіччі – рицарські і поетичні турніри, маскаради, карна-
вали, народні свята. Загалом в палеокультурі намітився розподіл культурної діяльності на народну, 
що якраз носила ігровий характер, та елітарно-професійну, що керувалась неігровими нормами та 
стандартами. 

Винахід І. Гутенбергом друкарського станка дав початок новій культурній стадії західноєвро-
пейського світу – неокультурі (XVI–ХХ ст.). Неокультура поступово розкріпачила народні маси і обумо-
вила підвищений попит на розваги, видовища, ігри. У ХХ столітті розгорнулась індустрія дозвілля, що 
окупувала усі комунікаційні канали і засоби: газети, журнали, книги, театр, кіно, радіо, телебачення. 
Ігрова сутність цієї індустрії очевидна: вона продукує не матеріальні блага, а предмети розваги, що 
заповнюють дозвілля людей. До двох раніше названих різновидів культури (народної та елітарної) до-
далась третя – комерційна масова культура, що є характерною ознакою зрілої неокультури. 

З кінця ХХ століття розпочалася стадія постнеокультури, що характеризується пануванням 
електронних комунікацій та глобальних мультимедійних каналів, і, як наслідок, – збереженням культу-
рного спадку у пам’яті комп’ютерних мереж. Сучасні темпи комп’ютеризації перевищують темпи роз-
витку усіх інших галузей: без комп’ютерів сьогодні не обходиться жодна сфера виробництва, послуг чи 
дозвілля, а сучасна людина взаємодіє з комп’ютером постійно – вдома і на роботі, у транспорті та на 
відпочинку. Постнеокультура збагатила ринок розваг комп’ютерними іграми (електронними іграми, 
відеоіграми), які одразу ж стали дуже популярними. Супроводжуючи з дитячих років підростаюче по-
коління, комп’ютерні ігри, з одного боку, сприяють гіподинамії та атрофії опорно-рухового апарату, а 
на глибокій стадії ігроманії можуть бути причиною незворотних хворобливих змін у психіці. З іншого 
боку, комп’ютерні ігри розвивають інтелект, логічне мислення та уяву; дозволяють комп’ютерному гра-
вцеві навчитись швидко сприймати незнайомі ситуації та адаптуватись до них, внаслідок чого розви-
нена інтелектуальна гнучкість забезпечує пристосованість до нових неочікуваних реалій – таким 
чином, комп’ютерні ігри виконують функцію соціалізації молоді у постіндустріальному суспільстві. 

Розвиток і удосконалення ігор тісно пов’язане з розвитком комп’ютерного забезпечення і тех-
нологій – зокрема, деякі складові частини комп’ютерів розробляються спеціально для ігор. З іншого 
боку, самі ігри враховують усі останні новинки комп’ютерної техніки, впритул наближуючись до реаль-
ності зображення і звуку, а величезна кількість жанрів комп’ютерних ігор забезпечує різноманітність 
інтересів гравців. 

За даними досліджень ринку комп’ютерно-ігрової продукції, щорічно кількість гравців у всьому 
світі зростає приблизно на 21%, і у найближчі роки досягне мільярда(!). Отже, можна впевнено перед-
бачити, що невдовзі настане той час, коли абсолютна більшість людства розподілиться на дві катего-
рії: хто ігри створює і хто в них грає. 

Як предмет наукових досліджень, комп’ютерна гра зацікавила вчених на пострадянському про-
сторі з кінця 90-х років ХХ століття. Велика кількість дослідників почала вивчати феномен віртуальної 
реальності та віртуальної комунікації (Е. Бердникова, В. Бичков, В. Болотова, А. Брилевська, Д. Воро-
бйов, О. Говорунов, М. Дєдюліна, О. Каріна, С. Махліна, Н. Маньковська, Ю. Насєдкіна, І. Пашніна, М. 
Пранова, В. Розін, Т. Савицька, В. Саяпін, О. Сотникова). 

Почали проводитись психологічні дослідження з вивчення різноманітних аспектів впливу 
комп’ютерних ігор на дітей, підлітків та молодь (Ю. Бородянський, О. Войскунський, В. Гудімов, А. Де-
мільханова, М. Іванов, О. Погожева, П. Хало, С. Шапкін). 

Також в науковій літературі розглядались соціологічні та соціально-педагогічні аспекти дослі-
дження комп’ютерних ігор та геймерів (О. Болєскіна, Е. Гайнулліна, С. Днєпров, А. Каткова, М. Кири-
льчук, О. Степанцева). 

На жаль, лише поодинокі роботи присвячені розгляду комп’ютерної гри як об’єкту культури та 
художньої практики (Д. Галкін, Г. Сухов, І. Югай). 

Отже, проаналізувавши наукові здобутки у сфері комп’ютерної гри, ми маємо на меті розглянути 
її з точки зору мистецької сфери, дослідити властивості та особливості комп’ютерної гри в проекції на 
мистецьку діяльність і визначити, чи правомірно вважати цей вид культурної практики мистецькою формою. 
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Для вирішення поставленої мети необхідно: з’ясувати, які специфічні риси та функції мистецт-
ва, притаманні саме йому, виділяють його з-поміж інших культурних форм; простежити, які "стосунки" 
між грою та мистецтвом спостерігаються в культурі взагалі і наскільки гра в принципі може бути мис-
тецтвом; дослідити комп’ютерну гру з точки зору мистецької діяльності; визначити художні властивості 
комп’ютерної гри як результату творчого процесу. 

Як відомо, мистецтво – це особливий вид духовного освоєння світу, специфічний спосіб відо-
браження дійсності та свого ставлення до неї через художні образи. Мистецтво є узагальнюючою фо-
рмою суспільних досягнень у всіх галузях культури. Прагнучи до найповнішого художнього 
відображення різноманітних явищ життя, мистецтво завжди активно впливало на суспільну свідомість, 
породжуючи відповідні їй засоби художнього втілення тих чи інших образів, задумів, подій тощо. 

Проте специфіка мистецтва полягає не тільки в цілісному, багатогранному відображенні на-
вколишньої дійсності, а й у комплексному впливові на людину через її чуттєву та інтелектуальну сфе-
ри. Ця комплексність досягається завдяки виключній різноманітності його функцій. Видатний філософ-
естетик С. Раппопорт виділяє такі з них: гносеологічну (своєрідно пізнавати дійсність), аксіологічну 
(оцінювати дійсність мистецькими засобами), пропагандистську (розповсюджувати філософські, етич-
ні, політичні та інші ідеї), гедоністичну (викликати душевне піднесення, відчуття особливої насолоди), 
сугестивну (навіювати певний стрій емоцій та думок), просвітницьку (виступати своєрідним "підручни-
ком життя"), евристичну (активізувати і розвивати творчі потенції людей), комунікативну (виступати в 
ролі особливої мови, засобу спілкування між людьми) [6, 165–166]. Інший дослідник естетики Ю. Борєв 
розглядає дещо іншу, але схожу систему поліфункційності мистецтва: суспільно-перетворювальна 
функція (мистецтво як діяльність), компенсаторна функція (мистецтво як втішання), пізнавально-
евристична функція (мистецтво як знання та просвітництво), художньо-концептуальна функція (мисте-
цтво як аналіз стану світу), функція передбачення (мистецтво як провіщення), інформативна функція 
(мистецтво як повідомлення), комунікативна функція (мистецтво як спілкування), виховна функція (ми-
стецтво як формування особистості), навіювальна функція (мистецтво як сугестія), естетична функція 
(мистецтво як формування творчого духа та ціннісних орієнтацій), гедоністична функція (мистецтво як 
насолода) [2, 121–134]. 

Завдяки комплексу цих функцій мистецтво загострює уміння людини бачити і об’єктивно оці-
нювати суть явищ, формує в неї душевний потенціал, зорієнтований на сприйняття прекрасного. По-
ліфункційність мистецтва багато що пояснює в його природі, проте щоби чітко "вхопити" сутність 
мистецтва, необхідно визначити його сутнісну мету. Такою метою мистецтва, за Ю. Борєвим, є соціа-
лізація особистості та утвердження її самоцінності. Саме мистецтво робить особистість істинно людя-
ною, безпосередньо впливаючи на її індивідуальне, сокровенне світовідчуття [2, 136]. Вітчизняний 
філософ-культуролог С. Уланова чітко виявила зв’язок між цим впливом та змінами в особистості ре-
ципієнта, стверджуючи, що мистецтво "…гармонізує мислення і почуття людини через закладену в 
художню образність єдність думок і переживань" [9, 100]. 

Отже, можна стверджувати, що мистецький твір як продукт (результат, витвір) мистецтва – це 
інтуїтивна модель людського життя (або певного його аспекту), виконана за допомогою властивих да-
ному виду мистецтва художніх виразних засобів. Мистецький твір може безпосередньо чи опосеред-
ковано формувати у реципієнта певні знання, ідеї та ціннісні орієнтації; викликати чи навіювати 
різноманітні психологічні стани, емоції, настрої, почуття; надавати відчуття естетичної насолоди; спо-
нукати до власної творчої самореалізації. 

Які ж спільні риси об’єднують ці дві культурні форми – мистецтво і гру? 
Перш за все, будь-яка гра, як і мистецтво, є вільною діяльністю; гра за наказом – не гра, у 

кращому випадку це буде лише імітацією гри. Людина, вільно входячи у гру, так само вільно може з 
неї вийти. Звісно, гра базується на певних правилах і законах щодо участі у ній, проте у загальному 
сенсі гра завжди може бути припинена за бажанням гравців. Мистецькою діяльністю (як на стадії тво-
рення, так і на стадії сприймання) також не займаються з примусу. Справжній митець "пише, бо не 
може не писати", "співає, бо не може не співати" тощо – мистецтво є сенсом його життя. Так само і 
справжній шанувальник вбачає у сприйманні мистецьких творів найцінніші хвилини свого буття, які він 
віддає улюбленій справі з великою радістю і задоволенням. 

По-друге, істинна сутність гри, як і мистецтва, не переслідує отримання матеріального продук-
ту. У грі дуже важливим і самоцінним є переживання самого ігрового процесу – і це виявляється дуже 
схожим на відчуття, що виникають у процесі сприймання творів часових та просторово-часових видів 
мистецтва (музики, поезії, театру, хореографії тощо) або у процесі "творчих мук" митця. Проте, і гра, і 
мистецтво не є безцільними: метою гри найчастіше є виграш, а метою мистецької діяльності – наро-
дження нового твору. В обох випадках результат, за певних обставин, може приносити і матеріальні 
блага, втім набагато важливішим для художника чи гравця є морально-емоційні відчуття та власний 
психологічний стан натхнення, впевненості, задоволення тощо. Втрата таких емоційних стимулів або 
наявність спонук виключно матеріального характеру приводить до виродження як гри, так і мистецької 
діяльності. 

Наступною спільною особливістю гри і мистецтва є утворення певної замкненої системи, що 
живе за своїми законами і ніби протистоїть реальному життю. Для організації гри встановлюються пе-
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вні обмеження простору, визначаються часові рамки, обумовлюється необхідний для гри інструмента-
рій, приймаються правила. Під час тривання гри цей "ігровий світ", утворюючи оригінальну модель 
"живого існування", розгортається і розвивається за своїми законами, які можуть дуже відрізнятись від 
реалій сучасного життя. Беззаперечними є аналогії такої моделі зі сценічними та екранними мистецт-
вами, адже там так само утворюється замкнена художня структура з обмеженим часо-простором та 
системою виразних засобів, яка в результаті утворює схоже на реальне, але "інше" життя. 

Гру і мистецтво поєднує ще і той факт, що ці види діяльності є комунікативними формами. Спі-
лкування між гравцями може відбуватись як у вигляді невербальної комунікації, так і вербально, або у 
поєднанні словесних і несловесних комунікативних засобів. Мистецьке спілкування теж утворює скла-
дну комунікативну систему "суб’єкт ↔ об’єкт ↔ суб’єкт", де суб’єктами виступають митець і "сприймач" 
мистецтва, а об’єктом є мистецький твір. 

Ще одна спільна риса діяльності ігрової і мистецької полягає у особливому ставленні і особли-
вих вимогах до головних суб’єктів цих видів діяльності. Так, гра демонструє непередбачуване напе-
ред, але справедливе випробовування сили, відваги, кмітливості, волі, інтелекту, ерудиції тощо. 
Подібна ситуація завжди спостерігається і на мистецьких конкурсах, які в певній мірі набувають яскра-
вих ознак гри, – відбувається змагання талантів, майстерності, здібностей, чарівливості тощо. Став-
лення до переможців (героїв, кумирів) – як у галузі гри, так і у мистецтві – у суспільстві є дуже схожим. 

Завдяки свободі, творчій атмосфері, гармонічному упорядкуванню, відриву від повсякденності і 
мистецтво, і гра створюють у хаосі буденного життя, нехай обмежену і тимчасову, але – досконалість. 
Обидві ці форми здатні зачарувати людину, задовольняючи її естетичні потреби. 

Нарешті, досягнення виграшу у грі вимагає від гравців нетривіальних, новаторських рішень, у 
результаті чого в процесі гри не лише передаються, але й утворюються нові смисли – це дає право 
кваліфікувати гру як творчу продуктивну діяльність, що напряму поєднує її з мистецтвом. 

Як бачимо, гра і мистецтво мають багато спільного і інколи переймають властивості одне од-
ного. В яких же випадках гра повністю зливається з мистецтвом? Відповідь лежить назовні: це усі види 
мистецтва, в яких головним засобом створення художнього образу є акторська гра, тобто єдиною го-
ловною умовою існування мистецтва є ігрова діяльність. Такими видами є видовищні мистецтва: сце-
нічні (театр, естрада, частково цирк) та екранні (кіно, частково телебачення). В усіх цих видах 
мистецтва артисту необхідно створити образ – а саме зіграти його, використовуючи переважно свої 
власні творчі потенції, інтелектуальні та фізичні можливості. Всі названі мистецтва є синтетичними 
видами, що поєднують виразні компоненти багатьох первинних мистецтв (літератури, музики, образо-
творчого мистецтва, пантоміми, танцю та ін.), проте вилучення будь-якого з них зі структури видовищ-
ного твору не потягне за собою повного руйнування останнього – окрім вилучення головного "гравця"-
актора. Навіть якщо у такому творі теоретично залишиться один актор – без декорацій, костюму, гри-
му, музики, реквізиту тощо, то лише своїм тілом, мімікою, голосом та артистизмом він здатен зіграти 
потрібний образ, а, отже, мистецтво буде жити – завдяки грі. 

Таким чином, гра може бути мистецтвом, а мистецтво – грою. Яку ж ланку займає у сфері 
культурологічних стосунків гри і мистецтва комп’ютерна гра? Наскільки справедливо вважати елект-
ронну гру художньою (мистецькою) формою? 

Як справедливо зазначає дослідник комп’ютерної гри І. Югай, віртуальна реальність, як штуч-
но створений технічними засобами світ, обумовила певну віртуальну культуру, в рамках якої сформу-
валась віртуальна художня культура – "сукупність жанрів, що занурюють глядача у концептуально 
новий простір твору за допомогою симуляції та інтерактивності, на основі технічних засобів" [10, 368]. 
Одним з таких жанрів і стала комп’ютерна гра. 

Гра у загальному сенсі завжди є відбитком суспільства у певний історичний період: якщо змі-
нюється культура – змінюються і ігри. Будучи певними моделями світу, ігри є універсальним механіз-
мом пізнання, творчості, освоєння світу, переживання і самовираження. Однак, на думку Д. Галкіна, 
якщо разом із новими ігровими формами у світ гри входить "машина", така гра (тепер вже – електро-
нна) набуває нових естетичних рис як "техно-художній гібрид" популярної культури. Сутність цього те-
рміну полягає у тому, що технологічна основа слугує не тільки інструментом створення художнього 
продукту, але й включена у художній зміст і естетичні властивості твору [3]. 

Характерні властивості комп’ютерної гри, що в комплексі відрізняють її від інших ігрових жан-
рів, полягають у: інформаційній насиченості (у гру закладено значно більше інформації, ніж необхідно 
глядачеві для одноразового проходження гри); мережевому способі розповсюдження інформації (і в 
аспекті форми представлення інформації, і в аспекті структури взаємозв’язку гравців-учасників комуні-
кації); розширенні можливостей і змісту людської комунікації; активності глядача (у різних формах – 
творчість, співтворчість, виконання ролі, змагання, навчання, набуття символічного досвіду, подолан-
ня ігрових перешкод, дослідження тощо); індивідуалізації отриманої інформації (переживання власної 
історії гри, особливості сприймання); управлінні послідовністю подій і явищ (можливість відміняти хо-
ди, виправляти помилки, уповільнювати чи прискорювати темп, повертати час) [10, 370–371]. Компле-
ксність специфічних особливостей відеоігор реалізується у жанровому розмаїтті останніх (аркади і 
стратегії, квести і едвенчери, шутери і симулятори, логічні, спортивні, навчальні та ін.). 

Мистецтвознавство  Станіславська К. І. 
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Г. Сухов виділяє у комп’ютерній грі дві групи елементів: внутрішні і зовнішні. До внутрішніх від-
носяться усі складові гри як інформаційного середовища – тобто, все те, що записане на інформацій-
ному носії з грою. До зовнішніх елементів гри належать всі суб’єктивні складові ігрового процесу (сам 
гравець, його сприйняття ігрового світу, характер реакції на гру тощо). Поєднанням та узагальненням 
внутрішніх і зовнішніх елементів гри є ігровий процес [8, 20]. 

У кіберпросторі ігровий процес прийнято позначати терміном "геймплей" (від англ. gameplay), 
який уособлює сукупність усіх методів взаємодії гри з гравцем. Оцінюючи геймплей тієї чи іншої гри, 
гравці з певних позицій визначають її, так би мовити, "іграбельність" – і це є найважливішим фактором 
самоцінності гри. Якщо достоїнства гри не лежать в площині її геймплея – це не буде об’єктивною оці-
нкою якості гри. Тому погодимось з думкою, що "комп’ютерна гра стає мистецтвом як мінімум лише 
тоді, коли її геймплей слугує цілям мистецтва, але не в тому випадку, коли у неї потрясаючий стиль, 
фантастична музика, закручений сюжет тощо" [11, 1]. 

На запитання, чи можуть комп’ютерні ігри відповідати цілям мистецтва, перш за все можуть 
дати відповідь самі розробники ігор, адже первинний поштовх до створення, до творчості з’являється 
саме у них. Як зазначалось вище, істинною першопричиною мистецької діяльності слід вважати саме 
емоційно-психологічний момент, що створює у свідомості митця "установку" на необхідність здійснен-
ня творчого процесу. Численні інтерв’ю розробників ігор свідчать про те, що, описуючи особливості 
творчого процесу та характеризуючи свої творіння, автори не заманюють нас привабливістю графіки, 
цікавим геймплеєм, захоплюючим сюжетом тощо – вони висловлюють свої думки, емоції та бажання, 
які наштовхнули їх на створення гри; зазначають, що в процесі роботи міг змінитись початковий вектор 
задуманого напрямку гри, ніби народжений твір починав диктувати свої умови щодо подальшого роз-
витку; по закінченні роботи переосмислюють значення своїх творів та першопричини їх появи; розмір-
ковують, спілкуються, дискутують у колі своїх колег щодо духовного підґрунтя комп’ютерних ігор [12, 
2]. Абсолютно очевидно, що метою розробників ігор є дещо набагато більше, ніж просто створити ба-
нальну розвагу, – це спроба виразити навколишній світ через себе, свої уміння та хист, і водночас 
проявити себе у власно створеному "світі". Це кредо, безумовно, відповідає сутності мистецької дія-
льності. 

З культурологічної точки зору комп’ютерна гра належить до популярної культури і системи ма-
сового виробництва художньої продукції. Сюжети та історії, на яких будується більшість електронних 
ігор, запозичені із жанрів популярної літератури (казки, детективи, пригоди, фантастика, фентезі); час-
то ігри являються доповненням до популярних кіносюжетів. Ці риси дають дослідникам право назвати 
комп’ютерну гру "віртуально-театральною постановкою мультиплікаційного типу" [3], напряму 
пов’язуючи її з відповідними видами мистецтва. Головною відмінністю буде лише ступінь ідентифікації 
з головними героями, адже у грі сам гравець керує дією, стаючи повноправним учасником і співавто-
ром ігрової драматургії. 

Аналіз сучасних комп’ютерних ігор доводить, що в арсеналі виразних засобів гри є і драматур-
гічні, зокрема: сюжетно-композиційна організація твору, сформований образ головного героя, співста-
влення зовнішнього і внутрішнього конфліктів, система лейтмотивів, символічні образи, монологізм 
драматичного вислову тощо. Названі властивості комп’ютерної гри безперечно апелюють до тради-
ційних мистецьких жанрів просторово-часових синтетичних мистецтв. 

Особливу естетичну цінність електронній грі надає її візуальне втілення – важливий елемент 
комерційної привабливості комп’ютерних ігор. Зорову привабливість відеоігор окремі дослідники ви-
значають як видовищність [1, 80]. Візуальна "краса" ігор відрізняється від живопису і кінематографу, 
хоча і є їхньою безпосередньою спадкоємицею. Так, від кіно гра запозичила можливість зміни планів, 
композиційні рішення, використання спецефектів, музичний супровід – гра фактично стала "маленьким 
кіно", співавтором якого є гравець. Графіка гри – яскрава, приваблива, динамічна – повинна утворю-
вати якісні ілюзії простору та різноманітних дій у реальному часі, максимально точно передавати всі 
нюанси руху і трансформації об’єктів і персонажів, в результаті чого у гравця виникає ефект візуально-
го задоволення, як у процесі сприймання образотворчих та екранних форм мистецтва. Проте, 
комп’ютерна гра є більш складною, порівняно з традиційними мистецтвами, формою, оскільки система 
її виразних засобів має додатковий ступінь свободи – інтерактивну складову. Якщо сюжет у кіно можна 
зобразити лінією, то ігрову механіку можна представити фігурою, всередині якої можна намалювати 
безліч ліній – тобто, потенціал комп’ютерної гри, як форми мистецтва, вищий, ніж у кіно та живопису. 

Окремої уваги і спеціальних досліджень заслуговує сфера музики для комп’ютерних ігор – ва-
жливий і яскравий мистецький компонент гри як художнього продукту. Ігрова музика пройшла значний 
шлях від функції звукової заставки, фону до наскрізної музичної драматургії, надаючи електронним 
іграм нових естетичних смислів. Ігрова музика досягла такого розвитку і такого рівня досконалості, що 
почала самостійне, паралельне існування поза ігровим середовищем. Так, у Японії, Америці, багатьох 
країнах Європи існує практика "живих" концертів ігрової музики, своєрідних симфонічних "абонементів" 
– серій оркестрових концертів музики з відеоігор. Користуючись вагомим попитом, великими наклада-
ми тиражуються диски з ігровими саундтреками та музичні партитури. 

Серед специфічних художніх прийомів, що використовуються у сучасних комп’ютерних іграх, 
також слід виділити: виразність руху інтерактивної камери, що виражає стан персонажа; наділення 
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віртуальних предметів особливим смисловим змістом; використання просторових характеристик вір-
туального місця дії для темпоритмічної організації драматургічної дії; трансформацію часової органі-
зації дії; інтерактивні зміни освітлення, характеристик текстур та форми об’єктів. 

Особливої уваги в аналізі комп’ютерної гри заслуговує комунікаційний аспект – специфічний 
тип її сприйняття, а саме: глядач-гравець відчуває себе всередині художнього простору гри і отримує 
максимально індивідуалізований досвід взаємодії з твором-грою, а у випадках, коли гравець виконує 
роль одного з персонажів гри, виникають беззаперечні паралелі з акторським перевтіленням; у грі ви-
никає складна комунікаційна система, в якій гравець як глядач, персонаж, співавтор, творець на різних 
рівнях спілкується з іншими гравцями, з іншими персонажами, зі створювачами гри. У даному аспекті 
комп’ютерна гра об’єднує в собі кілька типів художньої комунікації, притаманних різним видам мистецтва. 

Про вагому роль електронних ігор як культурно-художнього феномену у сучасному суспільстві 
свідчить наявність багатьох нагород в ігровій індустрії. Найшановнішою з них є нагорода Golden 
Joystick ("Золотий Джойстик"), яка присуджується у Великій Британії щорічно у 15 категоріях; цього 
року церемонія пройшла у 27 раз. 

На пострадянському просторі також спостерігаються цікаві тенденції, зокрема на щорічному 
Всеросійському фестивалі візуальних мистецтв у Всеросійському дитячому центрі "Орлятко" вже кіль-
ка років поспіль присуджується нагорода за номінацією "Комп’ютерні програми. Ігри" [5]. 

Українська ігрова індустрія теж впевнено набирає оберти, створюючи конкурентоспроможні на 
світовому рівні відеоігри. Так, створена українською студією GSC Game World гра "Козаки: Європейські 
війни" (історична стратегія у реальному часі, заснована на подіях XVII–XVIII ст. у Європі), що вийшла у 
2001 році, була продана свого часу у світі тиражем 4 млн. копій. Ця ж компанія у 2007 році випускає 
гру "S.T.A.L.K.E.R." (шутер від першої особи з елементами рольової гри; події відбуваються у чорно-
бильській зоні), яка стає всесвітньо відомим і вельми прибутковим масштабним комерційним проек-
том, який об’єднав власне програмний продукт (вийшла серія вже з трьох ігор), видання великої 
кількості книг за мотивами гри, короткометражні фільми, турніри для геймерів, театралізовані свята [4]. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що комп’ютерна гра, безумовно, є явищем художньої культу-
ри, адже вона відповідає усім вимогам до художніх творів, таким як: образність, антропоцентризм, ці-
лісність, діалогічність, емоційність, експресивність, символічність, наявність образу автора. При цьому 
електронна гра має певну специфічність як жанр віртуальної художньої культури, що полягає в особ-
ливому способі художнього впливу на гравця. 

Підстави вважати відеогру мистецькою формою дає, передусім, її функціональність. Так, пер-
винною функцією мистецтва є комунікативна, що реалізується під час контакту глядача з твором мис-
тецтва, а інші функції виявляються внаслідок цього контакту. Комп’ютерна гра повністю побудована на 
контакті з глядачем (у формі ігрової активності), а все решта є або результатом цього контакту, або 
готує його, або оформлює [10, 369]. 

Яскравою мистецькою рисою комп’ютерної гри є духовні передпосилки авторів-розробників до 
створення ігор. Також визначним фактором мистецької сутності є розвинена жанрова система 
комп’ютерних ігор, адже чисельність жанрів забезпечує можливість різноаспектно відображати реаль-
ну дійсність. 

Нарешті, визначити відеогру мистецьким жанром дає право її синтетичність (поєднання в єдине 
ціле виразних компонентів багатьох мистецтв), а також комплекс властивостей, притаманних часово-
просторовим видовищним мистецтвам: наявність художнього образу, сюжету, повноцінної драматургії та 
персонажів, місця дії та розвитку подій у реальному часі; можливість перевтілення у новий образ та ви-
конання ролі режисера (творця, автора). 

Звісно, не кожний продукт будь-якої мистецької діяльності стає шедевром – не є виключенням і 
створення електронних ігор, проте останнім часом у конкурентній ігровій індустрії спостерігається все-
зростаюча тенденція до виробництва ігор високої художньої якості, і можна з впевненістю передбачи-
ти, що незабаром у сучасній культурі оформиться новий самостійний мистецький вид – електронно-
ігрове мистецтво. 
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ТРАДИЦІЇ БАРОКО 

В КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ 
 
Культура Прикарпаття створена на пограниччі двох світів – Заходу і Сходу – у ХVІІІ ст. 

представляла собою цікавий мікс, де переплітались шляхи митців, теологів і політиків, шпигунів 
та інтриганів, торговців і розбійників. У статті розглядаються деякі цікаві факти, які сприяли 
розвитку культури краю барокової доби. 

Ключові слова: бароко, культура, мистецтво, Прикарпаття. 
 
Culture of Pre-Carpathian was created in XVIII century between two worlds: West and East. It 

consisted of interesting mix, in which the ways of artists, theologs, politicians, spies, intrigants, traders and 
robbers were interwoven. Some interesting facts, which caused development of region’s culture in baroque 
age are considered in the article. 

Keywords: baroque, culture, Pre-Carpathian. 
 
Поштовхом до написання цієї статті стала праця українського дослідника Дмитра Чижевського 

"Історія української літератури від початків до доби реалізму". У ній автор, розкриваючи суть мистецт-
ва бароко, основною духовною рисою його вважав "декоративність", що цінить більше широкий жест, 
ніж глибокій зміст, більше розмах і кількість, ніж внутрішню якість, більше – вираз, форми вияву змісту, 
ніж зміст, цінить більше "здаватися", ніж "бути". Та, зауважував він, в психічній сфері стремління до 
"декоративності", до широкого жесту, до "імпозантності" природно веде до певної ілюзорної пишноти 
та маєтності, за якою, можливо, і немає достатньої духовної підпори. Це спричиняє до певного "психі-
чного авантюризму", що відбивається і житті, і у культурній творчості. Серед глибших та значніших рис 
барокової духовності Д. Чижевський називав "стремління до великого та до безмежності, відсутність 
страху перед сполученням протилежностей, наприклад – синтез християнства та античності у західно-
європейському бароко, що відбилось і в українському" [12, 18]. Та ще в одному місці: "Бароко не від-
мовляється й від уваги до природи; та вона для нього важлива головне як шлях до Бога; не відхиляє і 
культу "сильної людини", лише виховує її для служби Богові" [13, 249].  

Мета дослідження – розглянути деякі цікаві факти з історії та культури краю та пересвідчитись 
у тому, що культура бароко характерна не лише для великих магнатських резиденцій Прикарпаття, а й 
проявилась у низовій містечковій версії. 

Історія Прикарпаття досліджуваного періоду нерозривно пов'язана з історією Речі Посполитої. 
Станіславів, збудований у 1662 році Андрієм на Потоку Потоцьким, краківським каштеляном і польсь-
ким коронним гетьманом, відігравав важливу роль як оборонний форпост Покуття та брама південних 
кордонів Речі Посполитої, завдяки чому був визнаний першим після Львова містом східних воєводств 
[7, 43]. Перший докладний опис міста наведений у щоденниках відомого мандрівника та шпигуна Уль-
ріха фон Вердума, що відвідав його у січні 1672 р. У своїх замітках він докладно описує фортифікацій-
ну систему новозакладеного міста, розпланування та власників [10, 101].  

Дехто з дослідників наводить тогочасну легенду, згідно з якою будівничим міста виступав ве-
ликий коронний гетьман Станіслав Ревера Потоцький (батько Андрія), причому перекази приписують 
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йому місію легендарного Ромула, що сам ходив за плугом, прокладаючи перші борозни щоб позначи-
ти межі майбутнього міста, положення в ньому ринку, ратуші та прилеглих кварталів. Мистецтвозна-
вець В.Мельник вважав, що цей факт цілком міг мати реальне підгрунтя як старовинний європейський 
ритуал "заручин" власника з землею [7, 45]. 

Історичні реалії і далі тісно переплітались з комплексом соціально-гуманітарних, релігійних та 
містичних ідей, що є характерною ознакою барокової культури. 

Уже 1678 року старший син Андрія Потоцького Станіслав під час своєї освітньої подорожі Захі-
дною Європою був особисто прийнятий папою Інокентієм ХІ (Бенедиктом Одескальчі) – одним з ініціа-
торів створення антиосманської ("священної") коаліції європейських володарів. Папа подарував 
молодому володареві коштовні реліквії ранньохристиянського мученика Вінцента, знайдені у римських 
катакомбах. Пізніше, під час переправи річкою біля Брюсселя стався вибух пороху, що знищив кора-
бель. Вся команда загинула, і лише Станіслава разом з мощами Святого Вінцента викинуло на берег. 
Ця "чудесна подія" мала широкий розголос у Європі і відображена у численних гравюрах XVIII 
cтоліття. Після повернення молодого шляхтича до Станіславова, Святий Вінцент був проголошений 
покровителем міста. Очевидно, з цієї ж подорожі потрапила до Станіславова ще одна пам’ятка – копія 
з картини П. Рубенса "Возії каміння" роботи невідомого художника, – знаходиться тепер в експозиції 
Івано-Франківського художнього музею (ІФХМ). На полотні зображено, як двоє чоловіків пхають віз із 
камінням. Храм, за іншою версією Вавилонська вежа, знаходиться десь унизу, захований від очей 
глядача та й самих возіїв. Пейзаж із темними хмарами, кремезними дубами, зображеними на перед-
ньому плані, зрештою – стара біблійна історія – все дає нам зрозуміти намарність праці дійових осіб. 
Але якраз у цьому і полягає барокове розуміння сутності людського існування. Життя – є прагнення 
осягнути найвищу красу, осягнути неосягненне.  

Прагнення відтворити "небесні" ідеї на земних теренах проглядаються й у планувальній сис-
темі Станіславова, що просякнута рисами антропоморфності, можна припустити, що вона зображує 
"Homo guadratus", гуманістичний та християнський символ естетики Відродження і бароко. Орієнтова-
на квадратна ринкова площа та ратуша на плані грецького хреста мали б символізувати, "що Ісус 
Христос за весь чотиричастинний світ умер і Церква, ним заснована, рада прийняти людей з усіх чо-
тирьох сторін" [5, 18]. Припущення це видається тим більше вдалим, якщо згадати, що християнські 
символи "міста" та "церкви" є однорідними за смисловим наповненням: civitas Dei – civitas hominum. В 
епоху по Тридентському Соборі з боку католицької церкви був зроблений крок до перетворення кон-
фесійного "хаосу" у "космос". Ці зміни знайшли відображення в ідейно- змістовних основах містобуду-
вання. На противагу вільному розміщенню храмів відносно ринку (що, зрозуміло, відповідає 
уявленням про міжконфесійні відносини, як про хаос), в деяких маґнатських містах Галичини кінця XVI 
та XVII століть постає інший порядок. До таких міст відносяться Замость, Лешнів, Станіславчик, То-
машів, та найбільше – Станіславів (Івано-Франківськ. Католикам тут була надана територія на захід 
від ринку. Найперше був споруджений колегіальний костьол Непорочного Зачаття (освячений 1702 р.), 
а у роках 1721-1729 збудований єзуїтський костьол. Поруч розмістилась споруда єзуїтського колегіу-
му, що довший час відігравала роль головного освітнього закладу краю. Вірменам, які наприкінці XVII 
ст. прибували з Молдови, Угорщини та захопленого турками Кам'янця-Подільського, привілеями від 
1665 і 1685 рр. надавалися грунти для спорудження церкви, магістрату, ремісничих майстерень і жит-
ла на східній дільниці середмістя. Неподалік знаходилась і дерев’яна українська церква. Євреям у міс-
ті так само були надані грунти та свободи. У середині XVIII ст. ними була зведена велика кам’яна 
синагога у південній частині міста [16; 16].  

Час бароко характерний тим, що всі події суспільного життя проводились дуже урочисто. Відо-
мо, як гарматними пострілами проводжали Потоцького, що був присутній на церковній службі в Підка-
мені. По декілька місяців готувались до похорону, будували грандіозні катафалки "саstrum doloris". 
1751 року помер Йосип Потоцький – київський воєвода та гетьман великий коронний. Свідком цієї по-
дії був і майбутній польський поет Франтішек Карпіньськи – пізніше він описав цю подію у своїх спога-
дах. Важко уявити, але до невеликого, як на теперішні мірки, міста з’їхалося 10 єпископів, 60 каноніків, 
1705 священників, а скільки зібралося шляхти – то її неможливо було порахувати. Поминальні урочис-
тості привали 2 тижні, а найзавзятіші гості пили за упокій померлого гетьмана аж 3 місяці [Цит. за: 2, 
С.60]. Родинний костьол (колегіата) був оббитий червоним адамашком до висоти карнизів. Катафалк 
спроектований у формі чотирибастіонної фортеці, на наріжниках якої знаходились золочені скульпту-
ри найзнаменитіших з роду, труну підпирали алегоричні зображення чеснот померлого. Зала костьолу 
буда освітлена сотнями вогнів, на стінах та катафалку розміщені нагороди, зброя. В самий розгар 
служби до костьолу із страшним криком на конях увірвались побратими покійника та почали шаблями 
наносити собі криваві поранення.  

Зберігся також опис освячення невеликої за розмірами церкви в містечку Городенка [3, 65]. 
Храм особисто освячував єпископ Леон Шептицький, в той час фундатор кафедрального собору св. 
Юра у Львові. Микола Потоцький зустрічав його з особливими почестями в присутності великої кілько-
сті місцевої шляхти та офіцерів кам'янецького гарнізону. При цій оказії відбувся великий бал, що закін-
чився вечерею та феєрверком. На пам'ять про цю подію канівський староста навіть встановив обеліск, 
що був запроектований капітаном Дальке з кам'янець-подільського гарнізону. Щедрий ктитор Почаїв-
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ської лаври, фундатор її знаменитого собору, в українському фольклорі відомий під ім'ям "пана Ка-
ньовського". Популярна пісня про Бондарівну змальовує його ставлення до селян. Залицяючись до 
гарної дочки бондаря, він "ізняв шапочку", потім, коли вона "зухвало" зауважила, що пан Каньовський 
"не годен її цілувати, а тільки й годен роззувати", він її застрелив зі "срібної рушниці", а старому бать-
кові дав "таляриків бочку за хорошую дочку". За іншим народним переказом, перш ніж покінчити з Бо-
ндарівною, магнат наказав живописцеві увічнити її красу на пам'ять нащадкам. Микола Потоцький 
охоче розмовляв із селянами українською мовою, та й не лише він. Екс-королеві Станіславові Лещин-
ському – учасникові Сандомирської конфедерації, за яким у вигнання вирушив і його родич, вже зга-
дуваний Йосип Потоцький зі Станіславова належать такі слова, звернені до шляхти: "Усім, чим славні, 
ми зобов'язані простому люду. Зрозуміло, що я не міг би бути шляхтичем, якби хлоп не був хлопом... 
коли б не вони, мали б ми самі зробитися землеробами" [1, 98]. 

Містицизм барокової доби також був характерний і для простолюду, свідчення чого залишені 
нам усною народною творчістю – легендами, піснями, оповідками, в яких іноді важко розпізнати прав-
диві факти від вимислу. Так відомі карпатські легенди розповідають нам про засновника хасидизму 
Бешта, що проживав у Косові і славетного опришка Олексу Довбуша з Печеніжина" [9, 149]. Наведемо 
уривок з відомої балади Даніеля Клугера: 

Був в Карпатах реб Ісроєль, рабі Бешт той – славнозвісний. 
Від погоні вийшов Довбуш до нього, кривав. 
Рабі Бешт відвів погоню та молитвою корисной 
Рану злікував, водою вільной напував. 

Ці легенди складали і євреї, і українці, але сутність їх зводиться до одного: Бешт демонструє 
селянам свою здатність творити чудеса, Довбуш дає йому за це грошей, і вони розходяться з повагою 
один до одного; або: Бешт дає поради і допомогу Довбушу. Ще одна з легенд розповідає, що опришки, 
побачивши дива, які творить Бог для Бешта, сказали йому: "Своїми очами бачили ми, що ти людина 
Божа. Тому просимо тебе: молися за нас, щоби Господь послав нам удачу на шляхах, якими ми по-
стійно ходимо, і щоб зберігав Він наші життя". Сказав їм Бешт: "Якщо присягнетеся мені, що не будете 
грабувати і вбивати євреїв, то зроблю я за словами вашими". І поклялися йому в цьому" [9, 149]. До-
слідники свідчать, що в Карпатах у 30–40-і роки ХХ ст. місцеві жителі могли показати "камінь святого 
жида" та "криницю святого жида". Так само чи не в кожному населеному пункті Прикарпаття є камінь 
чи криниця Довбуша тощо. Легенди про Довбуша демонструють однакові погляди на святість та чудо-
дійство Бешта у євреїв і українців. Крім того, містичні діяння першого хасидського цадика також вва-
жаються обома народами цілком реальними і надзвичайно ефективними. Приклад безмежного 
авторитету цадика не тільки серед євреїв наводять і архівні документи. Один з них свідчить: "Суд ма-
гіда [цадика] у рідких випадках не виконується; навіть християни у бездоказових випадках звертаються 
до магіда з жалобою на євреїв і отримують задоволення" [11, Оп.1, спр.6]. Так само ще й до сьогодні у 
Карпатах показують місце на Чорногорі, де раз на рік Олекса чинив суд. 

4 жовтня 1741 р. загін Довбуша напав у селі Голосків на двір батьків уже згадуваного Франціш-
ка Карпіньского через годину після народження. У будинку на той час залишалися лише породілля зі 
своєю мамою, бо батько, попереджений про напад, залишив двір, надіючись зберегти двір від погра-
бування. Довбуш, якого пригостили вечерею, відступив, лише попросив, щоб новонародженому дали 
ім'я Олекса й подарував його матері три червоних злотих. Цю подію описав у своїх мемуарах сам Ф. 
Карпіньскі на основі родинних спогадів [15].  

Олекса Довбуш, згідно з легендою, народився із золотим чи срібним волоссям, яке давало йо-
му надприродну силу й гарантувало недоторканість перед кулями [6, 292 ]. Уже до того, як вирушити 
на полонину, Довбуш переміг диявола, якого випадково зустрів біля джерела. У той час він ще був 
малим хлопцем. За однією з версій саме тоді він отримав від переможеного злого духа дар недотор-
канності при умові, що збереже таємницю свого безсмертя. Отож загинути він міг лише від золотої або 
ж срібної кулі, над якою дванадцять (за іншою версією – десять) священиків проведуть дванадцять 
(десять) відправ. За іншою версією біографії Довбуша, безсмертя було подароване йому невідомим 
старим чоловіком (Богом?), який так віддячив ватажкові за перемогу над дияволом. Нарешті, богати-
реві приписували походження з різних суспільних верств. Довбуш повинен був бути позашлюбним си-
ном шляхтича, угорського барона або ж священика. Причиною загибелі богатиря найчастіше була 
зрада жінки або ж найближчого друга. Олекса Довбуш загинув 24 серпня 1945 р., будучи застреленим 
Стефаном Дзвінчуком, чоловіком своєї любаски Дзвінки. Його тіло було розрубане на 12 частин і роз-
везене по містечках і селах Прикарпаття на "чудіє" [4, 90]. Ще один спогад того ж Карпіньського наво-
дить опис страти побратима Довбуша – Василя Баюрака на ринку у Станіславові 1754: "ідучи на 
площу смерті казав собі дати сопілку, на якій вигравав сумні гірські думи" [8, 13]. Цікаво також, що, як і 
вельможні пани, опришки причинились до "оздоби краю" – у Космачі ще у минулому столітті стояла 
церква Параскеви П’ятниці, прозвана у народі "Довбушів храм", а у с.Нижній Вербіж біля Печеніжина 
до сьогодні знаходиться дерев’яний храм, фундований опришком Григорієм Мельником (як стверджує 
епітафія на надгробку: прожив 114 років, пом. 1822 р.). 

Цікаво, що всі названі факти – історичні й такі, що стали джерелами до створення міфів – від-
бувались у короткий проміжок часу – від останньої третини XVII – до середини XVIII століть. Названі 
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персони – Потоцькі, Ліщинські, Олекса Довбуш, Василь Баюрак, Бешт були сучасниками і життєві 
шляхи їх часто перетинались. Факти їх біографій ще за життя міфологізовані, гіперболізовані, що вка-
зує на появу в часі культу "сильної людини" з виразним поворотом до теоцентризму. 
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КВАРТЕТ САКСОФОНІСТІВ:  

МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА 
 
У статті на прикладі квартету саксофоністів аналізується низка взаємопов'язаних пи-

тань, які стосуються камерно-інструментального виконавства, передусім педагогічних, психоло-
гічних та виконавських принципів, які застосовуються в процесі вивчення камерно-
інструментальних творів. Вперше здійснена спроба аналізу творчої діяльності квартету саксофо-
ністів під культурологічним, психолого-педагогічним та виконавським кутом зору. 

Ключові слова: саксофон, квартет саксофоністів, камерно-інструментальна музика, камер-
но-інструментальне виконавство. 

 
The article is devoted to the problems of chamber-instrumental performance on example of the 

saxophone quartet. First of all, these problems are connected with the main pedagogical, psychological and 
performing principles which are used in the process of study of chamber-instrumental works. 

The scientific novelty of the expected results is in the fact of the first attempt to give descriptions of 
creative process of the saxophone quartet in culturological, psychological and pedagogical aspects. 

Keywords: saxophone, the saxophone quartet, chamber-instrumental music, chamber-instrumental 
performance. 

 
Сьогодні камерно-інструментальне виконавство на саксофоні активно розвивається. Новою у 

виконавстві на саксофоні другої половини ХХ століття стала поява квартету саксофоністів. Камерно-
інструментальне виконавство квартетом саксофоністів – це значний поштовх у функціонуванні та роз-
витку саксофона як концертного інструмента. До того ж, постійно поновлюється репертуарний список 

                                                 
© Мимрик М. Р., 2010  

Мистецтвознавство   



Вісник НАКККіМ  2’2010 

 103

як новими творами сучасних українських композиторів, так і за рахунок технічного перекладення музи-
чних творів, написаних для інших інструментів та складів для саксофона і квартету саксофонів. 

Ускладнюється база виразових можливостей цього інструмента, а школа (у другій половині ХХ 
століття потужними темпами формуються у класах провідних викладачів з саксофону педагогічна 
майстерність, які працюють у провідних мистецьких закладах України) та виконавське мистецтво на 
цьому інструменті досягли на початок ХХІ століття високих професійних висот. 

Очевидно, стимулом до написання цієї статті стала цілковита відсутність праць, у яких пода-
ється аналіз камерно-інструментального та квартетного виконавства на саксофонах під методико-
педагогічним, виконавським та культурологічним кутом зору. Крім того, в Україні у Національній філа-
рмонії України функціонує професійний квартет саксофоністів, художній-керівник заслужений артист 
України Юрій Василевич. Учасником цього колективу є автор статті. 

Деякі питання теорії інструментального виконавства на дерев’яних духових інструментах ви-
світлювалися такими авторами, як К. Берман, Х. Клозе, Е. Кох, С. Левін, Ю. Усов, А. Байнес, А. Бух-
нер, К. Закс та ін. Окремо хочеться відзначити дослідження українських виконавців на духових 
інструментах. Скажімо, дослідження Р. Вовка стосується теорії та практики виконання, осмислення 
традиційних та нетрадиційних виразових засобів на кларнеті та вдосконалення цього дерев’яного ду-
хового інструменту. В. Посвалюк розкриває функціонування української виконавської школи на трубі, з 
відповідним методологічно-методичним забезпеченням. Проте в своїх працях вище зазначені автори 
порушували питання камерно-інструментального виконавства на дерев’яних духових, при цьому ні-
яким чином не означуючи проблеми творчого існування квартету саксофоністів. 

Мета статті полягає у розв'язанні низки взаємопов'язаних питань, які стосуються камерно-
інструментального виконавства на прикладі квартету саксофоністів. Передусім це стосується педаго-
гічних та виконавських принципів, які застосовуються в процесі вивчення камерно-інструментальних 
творів. 

Практичне значення статті полягає у нерозривному зв'язку теоретичних висновків дослідження 
з виконавською практикою на прикладі квартету саксофоністів. У статті вперше в українському мисте-
цтвознавстві піднімається проблема творчого існування квартету саксофоністів. Подаються методико-
педагогічні, психологічні принципи існування цього камерно-інструментального колективу. 

Камерно-інструментальний ансамбль як жанр став у ХХ столітті одним з найбільш інтелектуа-
льних жанрів професійної музичної творчості для дерев’яних духових, зокрема для саксофона. У 
своєму становленні саксофонний квартет пройшов довгий і складний шлях історичного розвитку. За 
період еволюції ансамблю відбувається зміна його образного змісту – від танцювально-побутового, 
джазового, ліричного до глибокого філософського роздуму, що простежується у творах сучасних укра-
їнських композиторів. Адже народжений любов'ю до спільного музикування, складаючись з невеликої 
кількості виконавців, він привертає увагу композиторів можливістю більш тонкого проникнення в скла-
дний світ людини. 

Камерне музикування, як форма творчого спілкування, втілює найбільш досконалий процес 
становлення художника як особистості, сприяючи досягненню музичної зрілості, розширюючи його 
художній світогляд, формуючи високі моральні якості. Залучення до камерної музики виконавця на 
саксофоні, з одного боку, формує високий рівень його професійної майстерності, а з іншого – формує 
цілий пласт виконавського репертуару для камерно-інструментальних саксофонних складів. 

Романтизм, імпресіонізм, російська та радянська класика – етапи розвитку не тільки музичної 
культури, а й яскравого сплеску саме саксофонного виконавства. Саме тут саксофон зароджується як 
повноцінний сольний та камерно-інструментальний інструмент. Проходячи кожний з цих етапів, сак-
софон як ансамблевий інструмент, набував нові риси та можливості для його використання у музич-
них творах. 

У другій половині ХХ століття українськими композиторами написана значна кількість творів 
для соло саксофона, а особливо для саксофона в камерно-інструментальних складах – Ю. Іщенком, 
В. Сільвестровим, Е. Станковичем, В. Бібіком, Г. Ляшенком, В. Губою, Л. Колодубом, Ж. Колодуб, М. 
Скориком, В. Рунчаком та ін. 

Для повної картини про функціонування квартету саксофонів потрібно зазначити про їх функції 
у ансамблі. Існують три основні типи духових ансамблів (про них часто зауважують дослідники камер-
но-інструментального виконавства на духових інструментах), а саме: 

● ансамблі, що складаються з декількох ідентичних інструментів, виконуючи самостійні ансам-
блеві партії; 

● ансамблі, що складаються з різних інструментів, виконуючи самостійні ансамблеві партії; 
● ансамблі парного складу, що формуються з кількох різних пар ідентичних духових інструментів. 
Розглянемо духові ансамблі першого типу, які відзначаються високим рівнем тембрової одно-

рідності. До такого типу відноситься квартет саксофоністів, в якому найлегше досягти гармонічного і 
тембрового злиття голосів. 

Для успішної творчої діяльності камерно-інструментального колективу необхідна психологічна 
сумісність його учасників, наявність у них яскравих творчих даних, які доповнюють один одного. Шлях 
до ансамблевої майстерності лежить через копітку роботу, подолання творчих, психологічних і органі-
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заційних труднощів. Виникає проблема об'єднання в один колектив музикантів-особистостей різних за 
обдаруванням, таланту, темпераменту, вихованню, характеру. Для створення єдиного задуму потріб-
не повне розуміння між партнерами в аспекті розуміння кінцевої цілі – однакового розуміння інтерпре-
тації того чи іншого твору, взятого до вивчення. З цього приводу дослідник В. Харитонов говорить про 
те, що "…духовна спорідненість членів колективу – це найважливіша психологічна передумова для 
творчості. Одним з основних завдань у створенні психологічної сумісності є адаптація членів колекти-
ву один до одного. Досягти цього можна завдяки вихованню терпимості до особливостей характеру 
кожного члена колективу, уваги до зауважень та побажань партнерів і навіть якимось поступкам у тво-
рчих питаннях. Велика роль належить лідеру колективу, найбільш авторитетному музиканту..." [17, 42]. 

У квартеті саксофонів часто зустрічаються різні артистичні індивідуальності, з різними естети-
чними уподобаннями. Варто прикласти багато зусиль, щоб прийти до певних узгоджених, іноді комп-
ромісних рішень. Виконавці повинні відмовлятись від окремих індивідуальних рис заради художньої 
єдності – найвищої творчої цілі в ансамблевому виконавстві. Тому, під час підготовчої репетицій пови-
нні відходити на вторинний план усілякі риси самолюбства, особистісних мотивів. На початковому 
етапі роботи над музичним твором, окрім загального виконавського плану повинні існувати особистіс-
не бачення інтерпретації твору, яка, згодом формується у цілісне колективне. Ця особливість співісну-
вання в квартеті саксофоністів повинна бути відображена та підтримана усіма членами колективу 
саксофоністів. Іншими словами, у квартеті кожен виконавець залежить від індивідуальних рис своїх 
партнерів. Тільки завзята праця дозволяє виробити єдину манеру гри в ансамблі при збереженні інди-
відуальності кожного з учасників. У роботі вони здобувають єдиний підхід до розкриття змісту твору. 
Усі корективи виконавець повинен фіксувати у своїй партії, лаконічно викладати свої думки й вислухо-
вувати думки інших. 

Природно, що досягнення хорошої якості ансамблевого звучання і виконавства залежить від 
регулярної праці на репетиціях. Піклуючись про творчу дисципліну, музиканти звертають увагу на ор-
ганізаційні моменти. При цьому кожен член квартету зобов'язаний не просто своєчасно з'явитись на 
репетицію, а і підготувати до активної роботи інструмент та виконавський апарат.  

Складні проблеми виникають перед учасниками квартету в період його організації, і кожен раз, 
коли змінюється виконавець тієї чи іншої партії. Творча індивідуальність нового виконавця обов'язково 
позначається на грі квартету у цілому, хоча кожний з новачків швидко пристосовується до колективу. 

Безумовно, для цього повинна бути створена творча атмосфера, яка присутня серед музикан-
тів під час репетицій. Кожний з виконавців вносить своє бачення найбільш оптимальної інтерпретації і 
навіть в технічне освоєння усіх фактурних деталей. Іноді виникають різні думки, дискусії, взаємні за-
уваження. 

Старанно вивчена кожним учасником ансамблю партія, в якій кожен звук відшліфовано – не-
одмінна умова успішної роботи квартету. Коли продумані усі ланки, створюються умови для ансамблю 
у високому значенні цього слова. Найбільш цікаве прочитання твору, талановита інтерпретація знахо-
дяться в тісному зв'язку з технічно закінченим, професійно грамотним виконанням. Шляхом безконеч-
них проб відшукується найбільш відповідне, композиторському задуму і колективній виконавській 
манері квартету, звучання. 

Перший саксофоніст повинен бути самим ініціативним інтерпретатором твору. Саме він, особ-
ливо на початковій стадії становлення виконавського колективу, повинен вести за собою ансамбль. 
Домінуючі функції першого саксофоніста у квартеті визначаються його роллю організатора виконавсь-
кого процесу, об'єднуючи творчі устремління партнерів. Гра першого саксофоніста повинна відрізня-
тись найвищою виконавською майстерністю, творчою активністю, ініціативністю, переконуючою силою 
художнього впливу на партнерів, артистичністю. Переважно це найбільш авторитетний учасник анса-
мблю, добре знайомий з професійними і психологічними особливостями своїх колег. 

Ансамблеве виконавство у квартеті саксофонів – складний і багатогранний процес, який вима-
гає особливої підготовки від музиканта-інструменталіста. В основі майстерності камерного колективу 
лежить велика спільна праця. Тільки при колективній праці, при постійному контакті ансамблістів, ви-
робляється необхідна злагодженість і узгодженість виконання. Спільна гра створює умови для уза-
гальнення інтуїтивних знахідок і рішень окремих виконавців в процесі роботи над ансамблевим 
твором. З цього приводу професор Т. Давидян підкреслює психологічну сторону камерного виконавст-
ва: "…квартетне музикування – одна з довершених форм духовного спілкування людей, яка захоплює 
їх атмосферою колективної творчості, дає радість взаємного музичного спілкування…" [6, 22]. Творча 
співдружність свідчить про дружбу виконавців, їх взаєморозуміння, яке сприяє творчій єдності, ідеаль-
ному ансамблю. "…Шлях до художньої правди у ансамблістів лежить через досягнення розуміння 
один одного у процесі гри. І ця складна робота здатна викликати зіткнення різних думок, творчі супе-
речки виконавців, результат яких завжди повинен бути досконалим…" [17, 31]. 

Наступний аспект, який ми спробуємо охарактеризувати, стосується практичної роботи над 
музичними творами в аспекті цілісності інтерпретаційної версії. 

При виборі репертуару передусім повинна враховуватись ступінь підготовленості кожного з учас-
ників квартету. Приступаючи до роботи над музичним твором, учасники камерно-інструментального ансамблю 
повинні ознайомитись з формою твору, відчути основні рухи музичної думки, визначити взаємовідношення 
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різних фактурних ланок та функцій голосів, виявити кульмінацію в частинах, розділах і окремих фразах. 
Вивчаючи твір, виконавці повинні мати уявлення про стиль композитора, при цьому головним завданням є 
розкриття його художнього змісту. 

Робота над твором в її початковій стадії пов'язана з неодноразовим програванням всього тво-
ру. Відбувається процес охоплення в цілому, вживання в його образний стрій. Основне завдання у цей 
час зводиться до ознайомлення з художніми особливостями твору, тоді як на технічний бік виконання 
на даному етапі не звертається уваги. Але цей відрізок репетиційного періоду повинен бути недовго-
часним. Рекомендується швидкі частини виконувати у, відносно стриманому темпі для найкращої їх 
фіксації у свідомості, для контролю над поставленим завданням. Для охоплення музики у цілому, не-
обхідно періодично виконувати ці частини у вказаному автором темпі. 

Існують основні положення для всіх колективів, ідентичність штрихів і тембру, інтонація, метр, 
ритм, єдине уявлення про образно-емоційний зміст твору, підпорядкування техніки об'єктивному про-
читанню партитури. 

Практикуються колективні технічні вправи, які необхідні на початковому періоді роботи, коли 
виконавці повинні вирівняти техніку, знайти спільний тембр, прийти до однакового розуміння виконав-
ської техніки – штрихів, динамічних нюансів, темпу. 

Під виконавчими навичками розуміємо вміння виконавця чути ансамбль у цілому і свою партію 
як частину ансамблю, досягати тембрової, динамічної, інтонаційної узгодженості своєї партії з іншими 
голосами ансамблю, домагатися гнучкості виконання, яка пов'язана з фразуванням і миттєвим пере-
ключенням від мелодії до супроводу й навпаки. 

Досягнення загальної уяви про твір, встановлення зв'язку між його елементами, ускладнюєть-
ся тому, що весь твір поділено на окремі партії ансамблю, кожна з яких є частиною цілого. Щоб склас-
ти загальну уяву про твір, виконавець повинен почути не тільки свою партію, але й партії решти 
учасників ансамблю. З приводу цього дослідник А. Безуглий констатує про те, що "…кожен учасник 
камерного ансамблю повинен навчитися слухати інших, охоплювати фактуру ансамблю в цілому, ясно 
уявляти собі роль своєї партії в кожному моменті спільного музикування…" [4, 20]. 

Граючи в квартеті, кожен зобов'язаний враховувати весь комплекс голосів, що звучать. Вико-
навці середніх голосів, акомпануючи, повинні слідкувати за мелодією солюючого саксофона, слухати 
бас, тому що він визначає початок такту, до того ж, узгоджувати кожну зіграну ноту акорду одну з одною. 

В тих випадках, коли мелодія поділена між декількома голосами, корисно працювати над дося-
гненням злиття мелодійної лінії із загальним її характером, знявши, на певний час, супровід мелодії. 

Кожному виконавцю, що продовжує мелодію, початою іншим голосом, потрібно бути заздале-
гідь готовим до вступу. Для цього варто уважно слухати те, що грає попередній виконавець, тобто бу-
ти включеним у загальний процес інтонування мелодії. 

Багато зусиль і часу вимагає у квартеті робота над непомітними передачами. Важливо, щоб 
голос, який передається, був виконаний на співпадаючому звуковеденні, немовби тихіше ніж попере-
дній звук. Крім того, голос, який підхоплюється повинен вступати без акцентів, зберігаючи плавність 
мелодичної лінії. 

Інший вид передачі відрізняється тим, що мелодія розподіляється між голосами без загальних 
звуків. Виконання цієї передачі більш складне. Відсутність загальних звуків створює небезпеку дроб-
лення фрази. Тому голосоведення в момент передачі повинне бути надзвичайно плавним, таким, яке 
ніби перетягує останній звук. Техніка передач потребує постійного вдосконалення. Коли мелодія про-
ходить в декількох голосах одночасно, в октаву чи в унісон, корисно перевірити, наскільки виразне її 
виконання у кожного з граючих, яка якість звуку. 

Барвистість, повноцінність звучання мелодії залежить також і від акомпанементу. Весь його 
супровід повинен бути в повній відповідності з характером мелодії, а також з тим фразуванням, з яким 
вона виконується. 

Диференційного підходу потребує в ансамблі виконання crescendo та diminuendo. Найбільш 
яскраво ці нюанси повинні відтворюватись солістом, що потребує від виконавця найбільш сильного, 
глибинного і тонкого, за виразністю, звучання. Crescendo партнерів може посилити crescendo соліста, 
або його заглушити. Для того щоб мелодія не глушилась, crescendo акомпанементу повинно підтри-
мувати crescendo соліста, але не випереджати його. 

У гомофонному викладі ведучий голос повинен прозвучати більш рельєфно і випукло, ніж інші, 
супроводжуючі його, голоси. При мінливій динаміці головна роль теж залишається за ведучим голо-
сом. Супроводжуючі голоси неповинні починати змінювати силу звучання раніше, ніж це почне робити 
ведучий голос. Якщо ведучий голос написаний у високій теситурі, то і супроводжуючі голоси можуть 
себе почувати вільніше у динамічному плані. Важливо, щоб музикант, ведучий мелодію, вміло спирав-
ся на інші голоси, тому що це не просто мелодія з супроводом, а мелодія в ансамблі. 

Зважаємо за необхідне звернути увагу саксофоністів ще й на специфіку однорідності звучання 
в ансамблі в динамічному та тембральному відношеннях, тобто при грі в групі. Іншими словаим 
"…вміння другого (чи третього) учасника ансамблю зливатись з першим (солюючим) голосом, пере-
творюючи загальне звучання (особливо в тембральному забарвленні) в однорідне є безцінним..." [5, 
92]. Усі голоси мають бути чіткими і рельєфними, жоден з них не повинен зникати в загальному зву-
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чанні. Кожному, граючому в ансамблі, важливо виробити уміння відокремлювати потрібний підголосок, 
зв'язавши його з головною мелодією. 

Великої уваги потребує виконання гармонічних вертикалей в ансамблі. Виконання гармонічних 
співзвуч в ансамблі ускладнено з тої причини, що звуки акордів розподілено між декількома голосами. 
Виконавець повинен почути видобутий ним звук у загальному звучанні акорду і визначити значення 
цього звуку в акорді. В більшості випадків виразність гармонії визначається її відношенням до мелодії. 
Гармонія доповнює мелодію, надає їй забарвлення, навіть характер, може стати важливим виражаль-
ним засобом. 

Виконавець повинен зрозуміти для себе, в яких співвідношеннях знаходяться між собою мело-
дико-гармонічні засоби твору, звернувши увагу на ладові особливості самої мелодії, визначаючи вира-
зну сутність гармонії у її зв'язку з даною мелодією. Крім цього, в квартеті важливу роль грає поліфонія 
з її відносною рівноцінністю окремих голосів. Вона веде до мелодійного збагачення партій ансамблю. 
Кожна із партій, збагачуючись засобами поліфонії, стає в тій чи іншій мірі тематично важливою. Звідси 
дуже розширюється роль середніх голосів. При грі в ансамблі може виникнути ряд труднощів, пов'яза-
них з досягненням єдності виконання штрихів, вібрато, тембрового звучання. 

У досягненні якості тембру велике значення має наявність у виконавця художнього смаку і 
слуху, тобто вміння розуміти вимоги художнього моменту і, в залежності від нього, надавати звучанню 
інструмента необхідний тембр. Р. Вовк з цього приводу говорить про те, що "звук є надзвичайно важ-
ливим виразним засобом інструмента, тому відпрацюванню гарного тембру необхідно приділяти най-
серйознішу увагу…" [5, 89]. 

Значна частина репетицій в квартеті присвячується роботі над інтонацією. Різні відчуття висо-
ти одного і того ж звука ансамблістами створює особливі труднощі у відпрацюванні чистоти строю в 
квартеті. При грі в ансамблі дуже важливе значення набуває вміння інтонувати "по вертикалі". В анса-
мблі на перший план виступає вміння музиканта узгодити свій голос зі строєм інших голосів. Кожний 
учасник повинен, найперше за все, намагатись забезпечити загальний стрій. А. Федотов рекомендує у 
творах гомофонного складу вибудовувати інструменти по вертикалі. Орієнтиром в цьому випадку по-
винен бути солюючий голос, або бас, під які і підстроюються інші учасники ансамблю. А в поліфонічній 
музиці він рекомендує виконавцям інтонувати насамперед по горизонталі. 

З чималими труднощами зустрічаються ансамблісти під час гри в унісон і октаву. У цих випад-
ках потрібно вчити такі фрагменти попарно. Працювати над чистотою строю доцільно на piano, так 
більше будуть помітні інтонаційні вади, хоча гра на духових інструментах в тихих нюансах вимагає 
високого індивідуального рівня майстерності. Чисті октави, квінти і кварти, найбільш консонантні і ста-
більні інтервали, створюють мелодійну інтонаційну опору і повинні інтонуватися досить точно. Чим 
дисонантніші інтервали, тим ширший діапазон допустимих інтонаційних відтінків. 

Часто причиною інтонаційних невдач в ансамблі є намагання учасників ансамблю перекричати 
один одного. Це трапляється від недостатнього розуміння ролі своєї партії або характеру динамічних 
позначень. Робота над інтонацією "…повинна проводитись на відносно завершених музичних побудо-
вах у повільному темпі. Це потрібно робити і у швидких творах. Точність інтонації пов'язана з іншими 
звуковими інтервалами…" [2, 169]. 

Особлива увага на репетиціях приділяється метро-ритму. Більшість творів для квартету, особ-
ливо поліфонічних, або достатньо насичених поліфонією, вимагає від виконавців бездоганного почут-
тя ритму, створення метричної пульсації, яка посилює внутрішнє відчуття такту. Це є необхідністю 
збереження темпу в процесі гри ансамблю. Відчуття такту надає виконуваній музиці безперервного 
розвитку, що важливо для збереження цілісності усієї музичної форми. 

Злагодженість звучання камерного твору неможлива без синхронності усіх голосів в їх верти-
кальному співвідношенні . Тому важливо зібрати разом всю фактуру твору. При роботі над музичним 
матеріалом необхідно вибрати лічильну одиницю, у зв'язку з цим і вибір темпу, та організувати реалі-
зацію безперервної ритмічної пульсації. Художнє виконання камерного колективу відрізняється не 
тільки єдиним ритмом, а й живим й гнучким характером, органічно пов'язаним з образно-смисловим 
змістом ансамблевого твору. Живий характер ритму в ансамблевому музикуванні відображає ще й 
індивідуальні відтінки ритмічного почуття кожного виконавця. Важливо надати ритму натхненність, 
відчути його пульс. Гнучкий ритм повинен створити природність руху, не порушуючи його стійкість. 

Rubato є важливим засобом художньої виразності, надаючи виконанню свободу. Rubato в ан-
самблевому виконавстві відзначається суворістю, економністю, прагнучи до найбільш яскравого і пра-
вдивого відтворення художнього образу. Ансамблісти дотримуються, разом з тим, ритмічно-
організуючого початку виконання. Ця обставина є однією з характерних рис ансамблевого виконавст-
ва. У квартеті агогічні зрушення особливо помітні в музиці кантиленного плану. Що стосується швид-
ких частин, то в них пульсація акомпанементу повинна точно співпадати з рухом мелодійного голосу. 

Виникаюча при спільній грі необхідність вносити обмеження в свободі інтерпретації викликає 
іноді у музикантів непорозуміння. Але обмеження при грі rubato допомагає знаходити більш тонкі гра-
дації, що дуже цінується у виконавському мистецтві: "Музика не механічна у своїй основі, вона є жи-
вим творчим процесом. Важливо відчути, вловити природний хід цього процесу і не заважати , а 
сприяти йому…" [16, 97]. 
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Після попереднього ознайомлення з твором, після того як усвідомлені ритм, динаміка, темп, 
ансамблісти повинні переходити до роботи над штрихами. При виконанні камерного твору від музика-
нтів вимагається єдиний підхід до застосування штрихів, обґрунтованості об'єднання в одне ціле різ-
них штрихових варіантів, погодженості у характері штрихів, загального задуму штрихової драматургії. 
В. Харитонов з цього приводу констатує: "…єдність у використанні штрихів в камерному ансамблі у 
великій кількості випадків повинна забезпечуватись для збереження однотипності всього циклу анса-
мблевого твору…" [17, 36]. Штрихи потребують уваги, як захід вирівнювання артикуляційної сторони 
звучання, доцільності їх використання, тому що в спільному інтонуванні вони набувають нову якість, 
новий артикуляційний відтінок. Питання доцільності вибору характеру штриха, а значить і правильнос-
ті артикуляції залежить в ансамблі від розвитку матеріалу у цілому. Велике значення має відчуття ри-
тмічного малюнка в різних партіях. 

Показ необхідної якості штриха викликає реакцію з боку партнерів і тут же виникає обмін дум-
ками між виконавцями. Показ того чи іншого технічного прийому або способу його видобування дає 
кожному виконавцю імпульс для власного мислення. Розвитку почуття ансамблю сприяє колективне 
виконання різних динамічних і агогічних позначень, штрихових відтінків та інших нюансів. 

Активну роль у створенні образного строю в камерному творі грає регулювання динаміки ан-
самблевих партій. Мається на увазі як співвідношення між голосами і виконуваної ними ролі, так і за-
гальні питання нюансування. Керуватися при цьому треба партитурою твору. Важливим моментом є 
логічне розподілення кульмінацій, пропорційність і градації сили динамічних відтінків і їх узгодження з 
характером твору усіма учасниками ансамблю.  
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РОЛЬ "БАЛЕТУ НА ЛЬОДУ" ПІД КЕРІВНИЦТВОМ В. ВРОНСЬКОГО (1960-1973 рр.)  

У СТАНОВЛЕННІ НОВОГО НАПРЯМУ В ЛЬОДОВІЙ ХОРЕОГРАФІЇ 
 
У статті, спираючись на архівні матеріали, досліджується творчість В. Вронського в пер-

шому українському художньо-спортивному ансамблі "Балет на льоду", здійснюється аналіз його по-
становок, які сприяли становленню нового напрямку в льодовій хореографії.  

Ключові слова: В. Вронський, льодова хореографія, фігурне катання, інтонування руху. 
 
Based on archive materials the article investigates V. Vronsky’s creative work in the first Ukrainian 

artistically-sports ensemble "Ballet on ice". The analysis of his stagings that furthered the formation of the 
new line in ice choreography, is carried out.  

Keywords: V. Vronskyy, ice choreography, figure skating, movement intonating.  
 
Усе своє життя В. Вронський присвятив розвитку різних жанрів хореографічного мистецтва. 

Окрім балету, значних успіхів він досяг також у народно-сценічній та льодовій хореографії. Останнє – 
явище, яке виникло декілька століть назад, але виокремилось і набуло широкого розвитку як само-
стійне естетичне і художнє видовище лише у ХХ столітті. У 1915 році на Нью-Йоркському іподромі, 
одному з найбільших тогочасних театрів світу, вперше було організоване музичне ревю, у фінальній 
частині якого був показаний льодовий балет. Протягом усіх восьми місяців гастролей спектакль мав 
шалений успіх, пов’язаний значною мірою з участю в ньому талановитої німецької фігуристки Шарлоти 
Оесшлагель, яку американці прозвали "Павловою на льоду". Місцеві газети писали про балет-
новинку, як про "сенсацію століття", "льодовий балет, який відкрив цілий світ катання" [20].  

Першими ж професійними льодовими колективами, які почали використовувати пересувну ко-
взанку, були створені майже одночасно американський ансамбль "Holiday on ice" ("Свято на льоду", 
керівник Моріс Челфен, постановник і режисер Тед Шаффл) та австрійське айс-ревю, організоване 
Віллем Петером.  

У нашій країні період становлення мистецтва "молодшого брата балету" [13] значно затягнув-
ся. Перший український художньо-спортивний ансамбль "Балет на льоду" з’явився в Києві 1960 року. 
На той час це був другий після московського професійний льодовий колектив у Радянському Союзі.  

На жаль, досліджень, присвячених проблемам розвитку льодової хореографії на Україні, зок-
рема діяльності ансамблю "Балет на льоду", немає. Усі дані, які залишились про цей колектив, збері-
гаються в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв. Це протоколи засідань 
педагогічної ради, зборів артистів і викладачів ансамблю, розпорядження й накази директора з основ-
ної діяльності й особового складу, плани занять артистів балету, статті про творчі й кадрові проблеми 
колективу, сценарії, лібрето, режисерські розробки хореографічних постановок, газетні вирізки статей і 
рецензій на виступи ансамблю під час гастролей по містах Радянського Союзу та інших країн світу, 
зокрема, Польщі, Чехословаччини, Югославії, Білорусії, Німеччини, Австрії, Фінляндії та Мексики, фо-
тографії сцен з вистав балету тощо. Саме на них, а також на свідчення деяких артистів та відзняті за 
участю ансамблю художні фільми "Зірка балету" (1964) і "Час на планеті" (1969) спиралась авторка у 
написанні дослідження. 

У положенні про ансамбль зазначалося, що "Балет на льоду" є "художньою творчою організа-
цією, основним завданням якої є засобами фігурного катання на ковзанах, акробатики і художньої гім-
настики відображати в цікавих змістовних виступах високу художню майстерність у формі народних 
танців і народних образів" [16]. Проте запрошений очолити новий колектив В.І. Вронський, який тоді 
ще працював головним балетмейстером київського театру опери та балету, не обмежився такою по-
становкою питання. Він пішов далі, обравши шлях першовідкривача, пошуків власного почерку, влас-
ного творчого обличчя колективу. "Я вважаю, – казав він, – що засобами такого балету можна багато 
чого сказати глядачам, що йому цілком до снаги найсерйозніший, у т.ч. і класичний репертуар" [7]. 

Форма льодового ревю, яка була притаманна більшості тогочасних зарубіжних ансамблів, на 
думку критиків, балетмейстерів, майстрів фігурного катання, серед яких і олімпійський чемпіон Джон 
Каррі [19], вже застаріла, задихалась в межах жанру мюзик-холу. "Сьогоденний балет на льоду потре-
бує серйозних реконструкцій... Естрадний огляд, який запозичує, а не перетворює прийоми паркетних 
танців, циркових номерів, на льоду виглядає неприродно", – зазначала О. Чайковська [17, 148]. Якою 
б віртуозною не була технічна майстерність солістів, яким би злагодженим не був ансамбль, ефектним 
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і барвистим саме видовище, воно завжди було позбавлене виразного змісту та головне – образно-
тематичного розвитку. 

Сюжет, як правило, мав ілюстративний характер і проявлявся лише у назві, персонажах, кос-
тюмах і бутафорії. У спектаклях відбувалось нагромадження образотворчих і прикладних компонентів 
через неспроможність балетмейстера драматургічно вибудувати спектакль, віднайти точні пластичні 
характеристики для героїв, донести думку мовою свого мистецтва. І справа тут, мабуть, не тільки у 
безпорадності або слабкій фантазії постановників, а, перш за все, в складності специфіки самого мис-
тецтва льодової хореографії, у слабкому розвитку його композиційних форм, несформованій поки що 
структурі хореографічної вистави, відсутності класифікації форм музично-хореографічного мислення.  

Програми айс-ревю, які зазвичай складалися з окремих номерів спортивного характеру, "роз-
бавлених" жартівливими інтермедіями, в яких переважали видовищні, не прив’язані до внутрішньої дії 
ефекти, не задовольняли художнього керівника українського "Балету на льоду". Вахтанг Іванович, 
якому доручили обов’язки з керівництва усією творчою й навчально-виховною роботою, переконливо 
стояв на позиціях творення цілісних балетних композицій, підпорядкованих певній драматичній конце-
пції. Він розумів, що перебороти відособленість характеристик і замкнену зображальність танцю, де 
він являє собою лише абстрактний орнамент, примхливий декоративний візерунок, де гра рухомих 
ліній розглядається як самоціль, набути конкретного змісту, мистецтво льодової хореографії може 
лише за умови його сюжетно-драматургічного розвитку. 

Незважаючи на те, що український ансамбль був створений при Раді Союзу спортивних това-
риств і організацій, основним при постановці вистав був обраний принцип класичної хореографії. Тех-
нічні ж і пластичні досягнення фігурного катання стали лише фундаментом для зведення більш 
складної художньої структури. Як зазначав Я. Ратнер: "У спорті первинні техніка, спортивна форма, які 
становлять його сутність, на відміну від мистецтва, де техніка всього лише умова створення художньо-
го образу" [10, 97]. В спорті – фігурному катанні – перш за все, цікавить складний, високоорганізова-
ний рух, що являє сам по собі суспільну естетичну цінність. У мистецтві ж льодової хореографії рух 
потрібен лише як засіб розкриття художньої цінності створюваного артистом образу, як позначення 
суспільно-ціннісних переживань. 

Процес переходу від спорту до танцю в таких видах як художня гімнастика, фігурне катання на 
льоду є доволі складним. Як вірно помітив свого часу В. Тихомиров, значно легше танцю перейти у 
фізкультуру (варто лише позбавити його художньої атмосфери, тісно пов’язаної з натхненням), ніж 
навпаки. "Вища й витончена фізкультура – акробатика нічого не має спільного з танцем, як позбавле-
не головного змісту танцю – життя людського духу" [14, 157].  

Перехід від суто спортивної пластики до образної хореографічної, на думку Н. Єршової, відбу-
вається у процесі інтонаційної організації рухів. Дослідниця розглядає інтонування руху як один з ви-
значальних компонентів художньої мови мистецтва льодової хореографії [4]. "Інтонаційний характер є 
однією з властивостей поетики в цілому як втілення характеристичності, що входить до образного 
строю мистецтва" [5, 210]. Завдяки інтонації нічого не значущий сам по собі рух наповнюється суттю і 
змістом. Саме інтонування робить рух носієм емоційно-поетичної інформації, що виразно проявляєть-
ся при зіставленні хореографічної і спортивної пластики. До того ж інтонування безмежно урізноманіт-
нює рухи на льоду: одні й ті самі рухи набувають безліч змістовних відтінків, різноманітне емоційне 
забарвлення. 

Ще однією відмінністю українського балету на льоду було те, що до складу новоствореного ан-
самблю, окрім спортсменів-фігуристів – екс-чемпіонів світу, країни, заслужених майстрів спорту, – 
увійшли також молоді хлопці й дівчата з хореографічних училищ, самодіяльних танцювальних і спор-
тивних колективів, більшість з яких ніколи в житті не стояла на ковзанах. З понад 4 тисяч претендентів 
з усієї України було відібрано близько 60 юнаків віком 18-22 років, які за короткий термін мали стати 
справжніми артистами, майстерно оволодівши не лише технікою фігурного катання, а й секретами ак-
торського мистецтва, класичною і народною хореографією.  

Запрошені до ансамблю кращі фігуристи країни, яким доручили виконання головних сольних 
партій, стали основним творчим ядром, навколо якого формувався колектив. Серед них – екс-
чемпіонка Радянського Союзу, майстер спорту Галина Гржбовська, десятикратний чемпіон України, 
майстер спорту Юрій Орлов, майстри спорту Катерина Візенталь, Катерина Мамренко, Людмила Орє-
хова, Олена Сергєєва, Володимир Захаров, Володимир Подобін, Надія Пичужкіна. 

За 13 років натхненної праці і невтомних пошуків в ансамблі Вронський створив три оригіналь-
ні танцювальні програми, в яких органічно поєднав хореографічне мистецтво зі спортом, включивши 
майже до кожного номеру елементи (часом навіть дуже складні) гімнастики, акробатики, легкої атле-
тики. Для кожної програми, яка складалася з двох відділень, балетмейстер намагався знайти не тільки 
"наскрізну дію", яка б об’єднувала окремі номери, але й своєрідне танцювально-пластичне обрамлення. 

Основу першого відділення завжди становила одноактна балетна вистава, підпорядкована ці-
лісному ідейно-художньому задумові. Друге ж відділення складалось з численних, різноманітних за 
своєю тематикою і жанром мініатюр і танців, що являли собою не просто каскад дивертисментів, де 
артисти мали змогу блиснути своєю технікою, а цілком закінчений твір зі своїм сюжетом, драматургіч-
ними образами і характерами.  
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Винахідливо, зі смаком були поставлені, зокрема, барвиста "Українська сюїта" – маленький ві-
ночок з українських народних танців, що зображали свято врожаю, – дружній ексцентричний шарж 
"Бокс", мініатюра "Зустріч з Венерою", сповнена гумору й витонченості сценка "У Каховському підвод-
ному царстві", ліричні й пластичні "Перше побачення" і "Ноктюрн" на музику Ф. Шопена, а також танці 
різних народів світу – російський, індійський, темпераментний циганський, "Кубинська румба", "Вальс-
бостон", сповнений солодкої знемоги й млосності "Східний танець" тощо. Цікавою за змістом була мі-
ніатюра "Моди повертаються" – своєрідний огляд еволюції танцю від первісних часів до сьогодення. 
Крім того, традицією колективу була підготовка національного танцю того народу, до країни якого їхав 
ансамбль. 

У першій програмі українського льодового балету "В краю чудес" (лібрето Р. Віккерса, О. Ка-
невського, музика А.Свєшнікова, О. Рябова) нове оригінальне сценічне вирішення отримала сповнена 
м’якого, іскрометного гумору повість М. Гоголя "Ніч перед Різдвом". Постановникам і артистам вдало-
ся перенести на лід чарівну красу зимової української ночі, а також знайомі з дитинства, сповнені іск-
ристої дотепності й непідробного комізму образи безсмертних гоголівських героїв з берегів Диканьки. 

Хореографічна сюїта на льоду не без допомоги колоритних українських танців – то запальних, 
темпераментних, то плавно-ліричних, розповідала про чарівницю Солоху, яка, як подейкували баби, 
дружила із самим чортом і причарувала багатьох диканських кавалерів, про коваля Вакулу, який через 
кохання до красуні Оксани потрапив із запорожцями до самої імператриці, щоб випросити золоті че-
ревички для примхливої дівчини, одним словом, про численні перипетії героїв, що сталися різдвяної 
ночі через витівки чорта.  

На думку Г. Данзаса, "вийшло яскраве, барвисте видовище, де думка постановника вдало ре-
алізувалась в образному художньому рішенні захоплюючої сюжетної вистави" [3]. Щоправда поруч з 
яскравими картинами спектаклю, такими, наприклад, як сцена колядок і фінал, дещо блідим, малодос-
товірним виглядав епізод у палаці. Подив, зокрема, викликали особи в камзолах і якихось тюрбанах, 
які тримали в руках канделябри. Невідомо, ким вони були? Лакеями? Але дами ніколи не танцювали з 
лакеями. Кавалерами? Мабуть, теж ні, бо вони залишались на задньому плані. Незрозуміло було та-
кож, чому полонез, як відомо парний танець, виконували одні дами.  

В основі другої програми українського художньо-спортивного ансамблю під назвою "Весняна 
казка" лежав балет "Снігуронька", поставлений на мелодійну, сповнену ніжності й схвильованого сим-
фонічного подиху музику К. Домінчена. Лібретист і постановник В. Вронський мало що змінив у творі 
О. Островського, поетичність і фантастика якого дозволили створити ліричний і в той же час феєрич-
ний спектакль: дещо послабив партії Купави, доброго й безтурботного народу берендеїв та прибрав 
деякі другорядні ролі. Спектакль від цього не програв. Навпаки, з’явились нові факти, збагатилась па-
літра виразних засобів. Балетмейстеру "вдалося не тільки зберегти філософське зерно драми, а й ла-
конічною мовою танцю показати всі складні багатопланові дії сцен народного життя" [2]. Вміло 
використавши специфіку льодової сцени-арени, постановник зовсім по-новому побудував масові хо-
реографічні композиції, він "зумів створити графічно стрункі, оригінальні малюнком, пройняті контрас-
тною динамікою танцювальні картини" [12], сказавши нове слово в льодовій хореографії. 

Танцювальна, художньо-цілісна тканина вистави, пронизана різнохарактерними танцями (хо-
роводними, ігровими, ліричними тощо), була зіткана з цікавих пластичних характеристик – лейтмоти-
вів, які мали навіть епізодичні персонажі. Тонко відчуваючи специфіку жанру, хореограф знайшов 
виконавцю кожної ролі свій характер, а звідси й свою лінію, малюнок танцю. Снігуронька, наприклад, 
пустотлива, наївна дівчина, улюблениця батьків і мешканців усього лісу на початку балету, зовсім ін-
шою – палкою, ніжною, осяяною – поставала, коли її серце спалахувало коханням, зворушливою ж 
вона була у сцені танення. Зміни настрою головної героїні особливо виразно розкривалися в дуетах з 
грайливим, безпосереднім Лелем та мужнім, струнким красенем Мізгірем, а також в масових хореог-
рафічних картинах зустрічі з Весною. Переконливо, танцювально-спортивними засобами були зма-
льовані також почуття Купави – то спокійної і торжествуючої, то ревнивої і страждаючої.  

Цікава, пластична характеристика персонажів балету, глибока щирість їхніх почуттів, а також 
соковитий народний гумор, графічно відшліфована професійна майстерність артистів зачарували гля-
дачів не тільки України, але й Азербайджану, Башкирії, Польщі, Білорусії, Мексики, Фінлядії та інших 
країн. От що писала зарубіжна преса: "Велика українська трупа на льоду в області художнього фігур-
ного катання є шедевром світового класу... Різноманітна програма є надзвичайно танцювальною, 
структура фігур вражає винахідливістю, ...дивує технічна віртуозність, яка лише підпорядкована слу-
жінню художності в цілому... Великі масові сцени мають відбиток вищої елегантності" [15].  

Мексиканці назвали український балет "сенсаційним" [6], газета "Ель Еральдо де Мехіко" за-
значала, що він більш артистичний, ніж Холідей... поєднує справжнє хореографічне мистецтво і блиск 
з надзвичайно високою технікою виконання номерів на льоду" [11]. 

На сторінках польських газет можна було прочитати: "Невідомо, чому більше дивуватися – 
майстерності танцю, балету чи техніці катання на ковзанах; багатству хореографічної думки чи ідеа-
льній синхронізації кожної фігури, кожному руху ковзана з музикою; ефектності й смаку костюмів чи 
феєричній колоритній грі світла; і нарешті, красі й стрункості балерин чи пружинності й акробатичності 
добре підготовлених фігуристів" [1]. Або: "Постановка "Снігуроньки" є свідоцтвом великої культури 
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танцю і традицій балету. Логіка всіх елементів, плавні переходи між танцями, прекрасна у своїй бездо-
ганності колективна їзда на ковзанах, яка дозволяє втримати малюнок хореографічних композицій – 
це риси, які визначили високий художній рівень вистави" [9]. 

Останньою постановкою, яку здійснив Вронський в українському "Балеті на льоду", був одно-
актний балет "Про що співає трембіта" (музика К. Домінчена, лібрето В. Вронського) з сюжетно-
комедійною канвою, яскраво вираженими характеристиками персонажів, ефектними сценічними по-
ложеннями та несподіваними поворотами дії. Цей глибоко національний спектакль із зворушливими, 
можливо, дещо наївними пригодами закоханої пари ліг в основу третьої програми колективу "Свято 
юності". Нехитра історія кохання Марічки і Олекси розгорталась на фоні таємничих чарів купальської 
ночі з її неодмінними атрибутами – неймовірними перетвореннями, русалками, чаклуванням і воро-
жінням, і тим самим вводила глядачів у світ прадавніх, надзвичайно поетичних і яскравих уявлень 
українського народу з традиційними образами й сюжетними лініями. Можливо, якби балетмейстер не 
використав так широко у композиції етнографічні елементи й звичаї західного регіону України, його 
багатий фольклор, сама по собі історія не викликала б великого інтересу. Балет являв собою справж-
ній калейдоскоп темпераментних, своєрідних за колоритом, надзвичайно барвистих гуцульських, бу-
ковинських і закарпатських танців, об’єднаних єдиним сюжетним задумом. 

Треба зазначити, що всі програми Вронського були створені на основі фольклору, пройняті 
національним колоритом і гумором. Постановник на рідкість уміло й бережливо "перекладав" на мову 
фігурного катання елементи українських народних танців, створюючи нову лексику льодової хореог-
рафії. Завершеністю національного малюнка відзначались не тільки темпераментні масові сцени, со-
ковиті комедійні образи, але й портрети ліричних героїв. 

Про гармонійне поєднання льодової техніки й елементів характерних танців зазначав критик 
М. Ельяш, аналізуючи постановку балету "Про що співає трембіта": "У Вронського сплав танцюваль-
них рухів з ковзанярським спортом носить свій, особливий характер, виявляючи творчі тенденції хоре-
ографів і колективу. Гуцулка, ковилянка, тропотянка, коломийка та інші танці на льодовому полі не 
втратили своїх споконвічних рис, притаманного їм характеру ритмічного строю. ...Постановник тала-
новито вигадував танцювальні рухи, красиві графічні узори, наділяв партії складним технічним малюн-
ком, пропускаючи все крізь призму специфічних вимог спектаклю на льоду" [18]. 

Деякі хореографи часом надто механічно, нетворчо підходили до процесу перенесення еле-
ментів, рухів, прийомів сценічного танцю на лід, обмежуючись пасивним копіюванням танцювальної 
лексики без належного її переосмислення. Це призводило до того, що мова льодової хореографії ста-
вала неприродньою. Як зазначала Л. Пахомова, "у цьому випадку ми спостерігаємо "підміну" фігурно-
го катання імітацією балету. Отже, творчий метод балетмейстерів не відповідає природі й специфіці 
фігурного катання" [8, 77]. 

У Вронського ж не було механічного "пристосування" й орієнтації на канонічні трюки й технічні 
хитрощі ковзанярського спорту. Все народжувалося з характеру, тематичної і стильової заданості тво-
ру. При постановці програм митець, в якому сполучались балетмейстер і режисер, враховував специ-
фічні особливості катання на льоду, які зумовлювали стрімкість, швидку й різку зміну темпів і подій. 
Можливість подовжити рух без виконання частих додаткових рухів, які потрібні танцюристу в балеті, 
зменшений ступінь дискретності рухів, протяжність у часі, "тривалість" будь-якого виконуваного руху 
не існують більше ні в якому іншому пластичному мистецтві й надають новій хореографії неповторної 
своєрідності. Хореограф Вронський точно уловив і використав переваги ковзання і, на відміну від тра-
диційних танцювальних па на місці, застосував динамічні рухи, кроки, які виконуються на великій 
швидкості. 

Постановки, особливо одноактні балети Вахтанга Івановича можна зарахувати до творів мис-
тецтва, бо в них "ми спостерігаємо народження художнього образу, в них присутній драматичний кон-
флікт, а музика, образотворче мистецтво, хореографія, акторська майстерність і майстерність 
фігуриста гармонійно поєднані та служать одній меті – втіленню глибоких думок і високих ідей" [8, 73]. 
Тобто майстерність хореографа, композитора, художника й артиста, доповнюючи і збагачуючи один 
одного, зливались у його виставах в єдине ціле. 

За роки існування керованого Вронським колективу виросла ціла плеяда талановитих артистів. 
Багатьом з них було присуджено звання заслужених. Серед них – Людмила і Гліб Теппо, Ірина Лісиче-
нко, Світлана Смирнова, Іван Крючков, Таміла Черезова, Світлана Мозер, Сергій Орєхов. Усі вони ра-
зом з уже згаданими майстрами спорту створили на льодовій сцені яскраві, глибоко психологічні 
художні образи, зачарувавши глядачів багатьох країн світу легким віртуозним ковзанням, виразною 
пластикою, природньою, багатою на емоції грою. Але ці якості були притаманні не тільки солістам ан-
самблю. Незабутнє враження на глядачів справляв також злагоджений кордебалет, який відрізнявся 
синхронністю, ритмічністю і, в той же час, невимушеністю, легкістю й органічністю рухів. Він успішно 
вирішував нелегке завдання створення потрібної атмосфери кожного номеру, його внутрішнього на-
стрóю.  

Потурбувавшись про майбутнє колективу, організатори "Балету на льоду" створили безпосе-
редньо при ансамблі студію, в якій виховувались майбутні кадри. Велику роботу з професійного зрос-
тання колективу, підготовки його програм, окрім художнього керівника, здійснювали також головний 
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балетмейстер І. Вітебський, хореографи-репетитори В. Шехтман-Павлова, М. Єницька, Б. Долідзе, 
тренери з фігурного катання Ю. Нікітін і В. Тарасов, помічник режисера (а до того – педагог-репетитор) 
Т. Іванківська та режисер-постановник Р. Клявін, який у 1973 році змінив Вахтанга Івановича на посаді. 
Крім того, постійному успіхові киян багато в чому сприяла прекрасна музика композиторів К. Домінче-
на, А. Свєшнікова, О. Сандлера, В. Філіпенка, талановиті роботи художників по костюмах К. Гаккебуш 
та А. Горелик, а також бездоганний смак і творча вигадка художників О. Волненка та П. Злочевського. 

Завдяки таланту й керівним здібностям усього колективу, перш за все широті творчої уяви, хо-
реографічній винахідливості й режисерській фантазії постановника й лібретиста Вронського напрям і 
шлях, по якому йшов український балет на льоду були визнані кращими в Радянському Союзі та од-
ними з кращих у світі.  

Ансамбль знайшов своє неповторне обличчя глибоко національного, високопрофесійного ба-
летного театру на льоду, який якісно відрізнявся від багатьох славнозвісних суперників. Вронському та 
його помічникам вдалося унікально поєднати на театральній сцені мистецтво класичного балету і 
майстерність фігурного катання, зберігши при цьому національний колорит і самобутність народного 
танцю. В цілісних, високохудожніх, осмислених постановках ансамблю органічно поєднались елемен-
ти різних видів мистецтв: фігурне катання, хореографія, художня і спортивна гімнастика, акробатика, а 
також музика, драма, образотворче й декоративне мистецтво. Причому фігурне катання, яке склалося 
в спорті, перетворилося на мистецтво, слугуючи засобом створення образної виразності, втілення й 
передачі почуттів, настроїв, станів, характерів. 
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СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ: 
XIX – початок XX ст. 

/продовження, початок у № 1/ 
 
У статті досліджується діяльність першого вищого навчально-духовного закладу на тере-

нах України – Київської духовної академії з підготовки кадрів для церков Вселенського православ’я. 
Особлива увага приділяється питанню навчання в Академії іноземних студентів з країн Балкансь-
кого півострова, які в період ХІХ – початку ХХ ст. ставали на шлях національно-духовного відро-
дження.  

Ключові слова: іноземні студенти, Київська духовна академія, Православна Церква, духовна 
освіта, Святіший Синод, митрополит, професорсько-викладацький склад. 

 
The article studies the activity of the first higher educational theological institution on the territory of 

Ukraine – Kyiv Theological Academy training the staff for churches of Universal Orthodoxy. The main prob-
lem is the studying at the Academy of foreign students from the countries of Balkan Peninsula. These coun-
tries during the period of XIX-th early XX-th century took the road of national spiritual revival.  

Keywords: foreign students, Kyiv Theological Academy, Orthodox Church, theological education, 
Holy Synod, metropolitan, professorship, teaching staff. 

 
30 травня 1869 р. було затверджено новий статут духовних академій [1], який суттєво змінив 

усі напрямки їхньої діяльності. Насамперед зміни торкнулися структури академій і навчального проце-
су. Зокрема, існуючі за попереднім статутом 1814 р. такі академічні органи, як зовнішнє правління, 
конференція і цензурний комітет, були ліквідовані. Водночас було скасовано адміністративну владу 
академій щодо духовних семінарій, а також духовно-навчальні округи. Для управління духовно-
навчальними закладами при Святішому Синоді було створено спеціальний орган – Учбовий комітет 
(замість попередньої Комісії духовних училищ – авт.). За новим статутом у Київській духовній академії 
було сформовано три структурні відділення, що певною мірою відповідали факультетам світських уні-
верситетів: богословське, церковно-історичне та церковно-практичне. На двох останніх переважали 
загально-освітні гуманітарні дисципліни. В навчальний процес вводилася спеціалізація студентів пер-
ших трьох курсів по відділенням. Студентів випускного (4го – авт.) курсу спеціально готували до нау-
кової і викладацької діяльності. Викладачі розподілялися по кафедрах відповідно до їхніх наукових 
інтересів [2]. За статутом 1869 р. вводилася така категорія, як вільні слухачі духовної академії. За 
аналогією зі світськими вищими навчальними закладами було створено нову структуру – Раду духов-
ної академії на чолі з ректором, яка вирішувала всі навчальні й наукові питання. При цьому найбільш 
важливі й складні справи, що їх розглядала Рада, мали остаточно затверджуватися митрополитом 
або Святішим Синодом. Слід зазначити, що з часу прийняття нового статуту до духовних академій 
почали вступати представники й інших станів (окрім духовного – авт.), які закінчили духовну семінарію 
або світський середній навчальний заклад. Почав збільшуватися контингент іноземних студентів, зок-
рема Київської духовної академії. 

У 1870 р. за рекомендацією Сербсько-народного церковного конгресу до Київської духовної 
академії вступили австрійські піддані серби – священик Мілутін Думич і клірик Георгій Мургулович – на 
три роки, а 1871 р. – священик Любомир Купусаревич – на два роки. Було обумовлено, що як слухачі 
вони повинні вивчати конкретні дисципліни за академічною програмою в повному обсязі: М. Думич – 
тлумачення Святого письма Старого і Нового Заповіту зі вступом до нього, а також єврейську мову з 
біблейською археологією, а Г. Мургулович – церковне право, пастирське богослов’я і літургіку, Л. Ку-
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пусаревич – церковну історію. Після закінчення терміну їхнього навчання вони мали здати іспити із 
зазначених (обраних ними) предметів з тим, щоб отримати кваліфікацію (звання) вчителів Карловиць-
кого Православного богословського закладу, надавши Конгресу академічне свідоцтво про свої успіхи. 

Рада Київської духовної академії, враховуючи ту обставину, що Православна сербська церква 
в Австрії мала особливі потреби в кадрах, і відповідно до указу Святішого Синоду від 5 квітня 1869 р. 
про дотримання можливої поблажливості іноземцям із слов’ян, що вступали до Академії, 27 березня 
1872 року ухвалила просити у Святішого Синоду дозволу на те, щоб слухачів академічних лекцій зі 
стипендіатів Сербсько-народного церковного конгресу піддавати випробуванням (іспитам) з обраних 
ними або призначених їм Конгресом для спеціального вивчення предметам. А при закінченні терміну 
навчання в Академії, видавати посвідчення про успіхи й здатності викладати зазначені науки в місце-
вій семінарії [3].  

У 1870-1871 навчальному році в Київській духовній академії навчалося 126 студентів, серед 
них – 15 студентів-іноземців. З них 1871 р., після 4-річного навчання, закінчили Академію двоє сербів: 
ієромонах Савва (Дечанський), Ніколай Мілош і двоє болгар: Пьотр Генчев і Райчо Корольов. Продов-
жували навчатися 11 іноземних студентів: двоє греків (Константин Вафідіс, Григорій Зігавіно), четверо 
сербів (священики Ніколай Васелінович і Мілутін Думич, диякон Мілутін Стокич, Георгій Мургулович), 
двоє чорногорців (Алєксєй Адамович, Іван Вухотіч), двоє болгар (ієродиякон Алєксєй Петков, Георгій 
Тишев), один молдованин (Сильвестр Баланеско) [4].  

У заяві-проханні на ім’я ректора Київської духовної академії архімандрита Філарета (від 21 серп-
ня 1873 р.), потім на ім’я митрополита Київського і Галицького (від 30 серпня 1873 р., підпис – грець-
кою мовою)турецького підданого Константина Ніколаї (Ніколаідіса), останній писав, що він, колишній 
учень Духовного училища в Єрусалимі (в якому вчився 7 років і закінчив), за певних обставин, змуше-
ний був залишити Єрусалим разом зі своїм рідним дядьком – отцем Кирилом, Патріархом Єрусалим-
ським, який і прислав його до Києва для вступу до Київської духовної академії вдосконалюватися в 
богословських науках. У листопаді 1873 р. митрополит Київський і Галицький Арсеній повідомляв Свя-
тіший Синод, що вихованець-випускник Єрусалимської Патріаршої Богословської школи Константин 
Ніколаідіс, який за бажанням свого дядька, колишнього Єрусалимського патріарха Кирила, прибув до 
Києва, успішно склав вступні іспити і був зарахований до Київської духовної академії в жовтні 1873 р. 
Водночас він просив Святіший Синод призначити К. Ніколаідісу стипендію як для іноземця [5].  

Російське посольство в Константинополі в листі від 17 вересня 1873 р. на ім’я ректора Київсь-
кої духовної академії рекомендувало прийняти до Академії 2-х випускників Цетінської семінарії – чор-
ногорців Димитрія Бакича і Вука Поповича. Своєю чергою, з канцелярії обер-прокурора Святішого 
Синоду до Правління Київської духовної академії 5 листопада 1873 р. надійшло повідомлення про те, 
що чорногорці Димитрій Бакич і Вук Попович, які прибули до Києва в Академію у вересні 1873 р., дійс-
но були рекомендовані Міністерством Закордонних справ, за попереднім погодженням з Центральним 
управлінням Духовного відомства, для вступу до Київської духовної академії на вільні на той час сти-
пендії для вихованців із слов’ян. Господарське Управління при Святішому Синоді мало дати відповід-
не розпорядження щодо виділення коштів на утримання Бакича і Поповича в Академії [6]. 

Обер-прокурор Святішого Синоду граф Толстой в листі до митрополита Київського Арсенія від 
28 вересня 1873 р. повідомляв, що за розпорядженням Міністерства Закордонних справ і за пого-
дженням з ним (обер-прокурором – авт.), до Київської духовної академії мав прибути колишній вихо-
ванець Єрусалимської Патріаршої Богословської школи грек Анастасій Марков Антоніадіс. Водночас 
обер-прокурор просив митрополита вжити заходів щодо прийняття "цього грека", коли він прибуде до 
Києва, на одну з вільних стипендій для вихованців із слов’ян та інших "одновірних нам племен Сходу" 
[7]. Незабаром Юрій Толстой повідомляв, що прийнятому до Київської духовної академії, випускнику 
духовної семінарії болгарину Петру Волкову ним (обер-прокурором) надана (за рекомендацією київсь-
кого митрополита – авт.) така ж стипендія як і в семінарії, розміром у 200 руб. Водночас, обер-
прокурор інформував київського митрополита про те, що чотири вільні стипендії Святішого Синоду в 
Київській духовній академії вже зайняті Міністерством Закордонних справ під нових стипендіатів, у 
зв’язку з тим, що іноземні студенти Сільвестр Баланеско та ієродиякон Алєксєй Петков, Григорій Зіга-
він і Константин Вафідіс Академію вже закінчили [8]. 

У листі від 3 листопада 1873 р. до Київського митрополита Арсенія Ю. Толстой повідомляв, що 
Міністерством Закордонних справ викликано для вступу до Київської духовної академії болгарина іє-
родиякона Владиміра, який виїхав (з Константинополя – авт..) до місця свого призначення. 

В іншому листі від 11 грудня 1873 р. обер-прокурор Святішого Синоду писав, що гроші на ут-
римання в Київській духовній академії студента-болгарина ієродиякона Владиміра (Нафанаїлова) вже 
виділено Господарським Управлінням при Святішому Синоді [9]. 3 вересня 1873 року з м. Халкі (Гре-
ція) до Ради Київської духовної академії звернулися колишні студенти КДА, ієродиякони Григорій Зіга-
він і Константин Вафідіс, з проханням надати їм вчений ступінь кандидата богослов’я і видати 
відповідні атестати. При цьому вони пояснили причину свого неповернення до Києва після літніх кані-
кул 1872 р. Виявилося, що за волею свого начальства і при великій потребі Халкінського богословсь-
кого училища в учителях вони змушені були залишитися працювати на батьківщині. При цьому вони 
доклали до листа-прохання відповідне свідчення від керівництва Халкінського богословського учили-
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ща. Своєю чергою, митрополит Київський і Галицький у поданні до Святішого Синоду у жовтні 1873 р. 
писав про колишніх студентів Київської духовної академії греків ієродияконів Григорія Зігавіна і Конс-
тантина Вафідіса як таких, що протягом трьох років навчання в Академії досягли великих успіхів у нау-
ках і наприкінці 3го курсу подали роботи на ступінь кандидата, що були визнані як задовільні для 
отримання цього ступеня. Студентів перевели на 4й курс. Митрополит визнав причину, за якою ці сту-
денти не повернулися до Академії, поважною, і вважав за можливе в установленому порядку клопота-
тися перед Святішим Синодом про дозвіл удостоїти ієродияконів Григорія Зігавіна і Константина 
Вафідіса наукового ступеня кандидата богослов’я. Враховуючи вищезазначені обставини, Святіший 
Синод 23 листопада 1873 р. видав указ про надання ступеня кандидата богослов’я колишнім вихован-
цям Київської духовної академії грекам-ієродияконам Григорію Зігавіну і Константину Вафідісу [10]. 

На початку 1874-75 навчального року з 4го курсу Академії вибув серб-священик Ніколай Ру-
жич. У липні 1875 р. переведені з 2го на 3й курс: 1 чорногорець Димитрій Бакич, 2 серби Єфрем Ілліч і 
Пьотр Остоіч. Залишені без переводу до серпня 1875 р : 3-є болгар Пьотр Волков, Вуко Попович та 
ієродиякон Владимір Нафанаілов; 1 грек Анастасій Антоніадіс; 2 серби Стефан Іоакимович та Мілан 
Євтович. Залишений без переводу, в зв’язку з виїздом на батьківщину по хворобі,- 1 румун Сава Боур 
[11]. 

Чиновник з особливих доручень Міністерства народної освіти і директор Південнослов’янського 
пансіону в м. Миколаєві, надвірний радник Т. Минков, в листі від 11 липня 1875 р. до ректора Київської 
духовної академії, клопотався про вихованця свого пансіону болгарина Матвея Феодорова, щоб той 
зміг вступити до Академії в 1875 році. Як повідомляв Т. Минков, М. Феодоров в минулому 1874 р., піз-
но прибув до Києва і не зміг скористатися правом вступу до Академії, наданого йому Святішим Сино-
дом. Також Минков нагадував ректору про можливість поблажливого ставлення до його вихованця, 
оскільки батьківщина М. Феодорова "в даний час особливо потребує людей з духовною освітою". У 
серпні 1875 р. Матвій Феодоров прибув до Києва з рекомендаційним листом від Т. Минкова до Київсь-
кого митрополита, в якому молодого болгарина характеризували як працелюбну і благонадійну люди-
ну, яка може бути корисною своїй батьківщині. Поряд з тим, посилаючись на переписку з болгарським 
екзархом, цей російський чиновник підкреслював особливу потребу болгарської церкви в хороших па-
стирях, якими себе виявили особливо ті болгари, які отримали вищу духовну освіту в Київській духов-
ній академії і на той момент займали провідні місця в ієрархії болгарської церкви. Потреба останньої в 
священнослужителях відчувалася особливо гостро, в зв’язку зі смертю трьох її архіреїв останнім ча-
сом, – наголошував Т. Минков. Він також повідомляв київського митрополита про міжнародне церков-
не життя Константинополя. Про те, що в зв’язку з подіями на той час на Балканському п-ові взагалі і в 
Герцеговині зокрема, турецький уряд був схильний піти на поступки болгарській церкві [12]. 

Існувала певна процедура дозволу для іноземних студентів на виїзд за кордон під час канікул. 
Так, 26 травня 1875 р., після закінчення навчального року, троє сербських студентів – Пьотр Остоіч, 
Єфрем Ілліч і Стефан Іоакимович, а також чорногорець Вуко Дрекалович виявили бажання поїхати під 
час літніх канікул на батьківщину. В зв’язку з цим Правління Київської духовної академії звернулося до 
київської міської поліції з проханням дати відповідний дозвіл зазначеним іноземцям. Після того, видані 
міською поліцією посвідчення, разом з національними паспортами цих студентів, були відправлені до 
київського губернатора для оформлення документів на виїзд за кордон. 

Як засвідчила ця переписка, вже 9 червня 1875 р. у листі до київського митрополита Філарета 
губернатор повідомляв про свою згоду на видачу виїздних документів студентам-іноземцям Київської 
духовної академії. Аналогічної процедури отримання документів влітку 1875 р. для виїзду на батьків-
щину на літні канікули, зазнали болгарський студент 3го курсу Пьотр Валов, а також студент 1го курсу 
грек Анастасій Антоніадіс. Останній у своєму зверненні до київського митрополита Філарета і ректора 
Київської духовної академії просив надати йому відпустку для зміцнення здоров’я і водночас видачі 
грошової стипендії за два наступні місяці (липень і серпень 1875 р.) [13].  

У червні 1876 р. з 3го на 4й курс було переведено студентів-іноземців: чорногорця Димитрія 
Бакача; сербів Єфрема Ілліча та Пьотра Остоіча; болгарина Пьотра Волкова. 

Було переведено з 2го на 3й курс: трьох болгар – Матвея Феодорова, Златі Паламідова та іє-
родиякона Владимира Нафанаїлова; румуна-диякона Георгія Вінтіла; серба Мілована Євтовича. 

Протягом навчального року за неявку на заняття були відраховані (після від’їзду на батьківщину 
на канікули): чорногорець Вуко Попович з 2го курсу; серб Стефан Іоакимович з 1-го курсу; румун Сава 
Боур з 1-го курсу [14]. Вже згадуваний вище директор Південнослов’янського пансіону в м. Миколаєві, 
в якому на той час перебувало до 70 вихованців (переважно болгар) Теодор (Федір) Минков (болгарин 
за походженням – авт.) в листі від 1 вересня 1876 року до ректора Київської духовної академії, просив 
прийняти під покровительство вихованця пансіону болгарина Добре Ганчева. Останній на той час вже 
встиг побувати у Болгарії, де протягом року працював учителем. У зв’язку з тодішніми вкрай напруже-
ними російсько-турецькими відносинами і переслідуванням християн в Болгарії з боку турецької влади 
(особливо тих, хто отримав освіту в Росії – авт.), а також бажанням отримати вищу духовну освіту, 
Д. Ганчев повернувся до м. Миколаєва, а потім прибув до Києва. Пізніше Д. Ганчев, за сприянням рек-
тора, був прийнятий до Академії як вільний слухач. Про це дізнаємося вже з другого листа Т. Минкова 
з м. Миколаєва до ректора Київської духовної академії від 1 жовтня 1876 р. В ньому Минков вислов-
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лював щиру подяку, підкреслюючи, разом з тим, що кожен, хто підтримує зараз молоде болгарське 
покоління підтримує майбутню силу слов’ян на Сході. А в особі Д. Ганчева, продовжував дописувач, 
здійснена підтримка всьому болгарському народу, що потерпав від турецького гноблення. Т. Минков 
підкреслював особливу роль Київської духовної академії зі стін якої "вийшло так багато корисних лю-
дей для слов’янства і для православ’я на Сході". За три місяці по тому, вільний слухач Д. Ганчев, з 
дозволу Святішого Синоду і Київського митрополита, був допущений до складання вступних іспитів і 
зарахований до числа студентів 1го курсу, з наданням йому стипендії Святішого Синоду. 

Цікаво зазначити, що вступний твір з російської літератури Д. Ганчев написав на тему: "Харак-
терні риси творів Гоголя". І хоча за сам твір цей вступник-іноземець отримав досить посередню оцінку 
(2 бали), його зміст, на нашу думку, досить цікавий і оригінальний [15]. 

У 1877 році вибули з Академії студенти 4го курсу (в зв’язку з закінченням – авт.): чорногорець 
Димитрій Бакич; серб Пьотр Остоіч. 

Переведені на наступні курси: з 3го на 4й курс – грек Анастасій Антоніадіс; з 2го на 3й курс – 
румун-диякон Георгій Вінтіла; болгарин Златі Паламідов.  

За нездачу одного з предметів болгарин Добре Ганчев – студент 1-го курсу, залишений без 
переводу до 15 серпня [16]. 

У 1878 р. вибули з Академії (в зв’язку з закінченням – авт.): грек Анастасій Антоніадіс із ступе-
нем кандидата; румун-священик Георгій Вінтіла зі званням студент; болгарин Златі Паламідов зі зван-
ням студент; серб Мілан Євтич (Милован Євтович) без звання дійсного студента. 

Вибув з 2-го курсу болгарин Владимир Нафанаілов. 
Залишені на 2му курсі без переводу на 3й до 15 серпня: болгари Матвей Феодоров (за нездачу 

в зв’язку з хворобою) і Добре Ганчев (за нездачу 2 предметів) [17]. 
Згідно з відомістю про студентів-болгар Київської духовної академії від 25 січня 1880 р., в Ака-

демії навчалося два болгари – архімандрит Євфимій Крестєв, 37 років, родом з м. Сопота Філінопольсь-
кої округи Східної Румелії. Син Феодора Крестєва, громадянина м. Сопота, вихованець Белградської 
класичної гімназії. З вересня 1873 р. по березень 1874 р. у сані ієродиякона був студентом Московсь-
кої духовної академії (вибув по хворобі). У серпні 1879 р., вже в сані архімандрита, поступив на 1-й 
курс Київської духовної академії. Мав стипендію Святішого Синоду в 200 руб. Станімир Станімиров, 
студент 1-го курсу, 21 рік, родом з м. Габрово Тирновської губернії (Болгарія).Син священика Стефана 
Станімирова. Спочатку навчався в Бобровському головному училищі. З 2ої пол. 1875 р., три роки 
навчався в Київській духовній семінарії, після закінчення якої у серпні 1879 р. вступив на 1й курс Київ-
ської духовної академії [18]. На початку наступного навчального року за клопотанням Київського мит-
рополита Філофея, Святіший Синод своєю постановою звільнив цих студентів-болгар, а також 
студента-грузина Давида Аладава від обов’язкового вивчення грецької мови, яку вони не вивчали до 
вступу в Академію. Разом з тим, цим студентам було рекомендовано засвоїти грецьку мову в такій мі-
рі, щоб вони могли читати в оригіналі новозавітні книги Святого Письма. Аналогічне рішення Святіший 
Синод прийняв 7 листопада 1880 р. й щодо студента-грузина Олександра Кавкасідзе [19]. 

За даними Правління Київської духовної академії, з серпня 1869 р. по серпень 1880 р. до Ака-
демії вступило 18 осіб з духовним саном, з них 11 іноземців із слов’ян і греків. З них ніхто не прийняв 
чернецтва (за час навчання в Академії – авт.). Шестеро ченців вступило до Академії, з них чотири іно-
земці (2 грека і 2 болгари) [20]. 

У разі гострої потреби і відповідного звернення студенти-іноземці мали можливість отримати 
матеріальну грошову допомогу від державних установ. Так, 3 грудня 1876 р. до правління Київської 
духовної академії з Міністерства закордонних справ надійшов лист щодо надання одноразової допо-
моги в 30 рублів студенту-болгарину Добре Ганчеву. Як виявилося, раніше до Міністерства з відповід-
ним клопотанням звернувся директор Південноcлов’янського пансіонату в м. Миколаєві. Іншим листом 
від 11 грудня 1876 р. Департамент особистого складу і господарських справ Міністерства закордонних 
справ уже повідомив правління Київської духовної академії про видачу з Київської губернської скарб-
ниці Добре Ганчеву одноразової грошової допомоги розміром в 30 рублів [21]. 

У квітні 1882 р. троє студентів-болгар (архімандрит Євфімій, Георгій Кандиларов, Станімір 
Станіміров) і один студент-чорногорець (Сава Попович) звернулися до Азіатського департаменту Міні-
стерства закордонних справ з клопотанням про надання їм грошової допомоги, в зв’язку з важким ма-
теріальним становищем. Після вивчення ситуації, Міністерство закордонних справ повідомило 
Правління Київської духовної академії про необхідність надання зазначеним студентам-іноземцям од-
норазової грошової допомоги по 30 рублів кожному [22]. 

23 грудня 1883 р. Святіший Синод у листі до Правління Київської духовної академії повідом-
ляв, що Комісія з освіти південних слов’ян при Азіатському департаменті Міністерства закордонних 
справ, беручи до уваги клопотання сербського митрополита Михаїла, викликала з Белграда диякона 
Димитрія (Міленковича) для продовження освіти в Київській духовній академії. В зв’язку з цим, Святі-
ший Синод рекомендував прийняти Дм. Міленковича до Академії і призначити йому стипендію. Своєю 
чергою, Правління повідомило Господарське Управління при Святішому Синоді, що диякон Дм. Мілен-
кович прибув до академії 30 грудня 1883 р. і оскільки вже пройшла половина навчального року, а та-
кож у зв’язку з тим, що Дм. Міленкович не володів російською мовою, то з січня 1884 р. був прийнятий 
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до академії як вільний слухач церковно-практичного відділення. Водночас Правління повідомило, що у 
серпні 1884 р. диякон Дм. Міленкович буде зарахований до числа студентів академії. 

12 січня 1884 р. обер-прокурор Святішого Синоду К. Побєдоносцев в окремому листі до Київ-
ського митрополита Платона писав, що до нього звернувся диякон Димитрій Міленкович, редактор 
сербської газети "Глас Православ’я", з проханням дозволити вступити до Київської духовної академії. 
К. Побєдоносцев просив Київського митрополита висловити свою думку щодо прохання сербського 
диякона. Але, вже в березні 1884 р. диякону Дм. Міленковичу видали національний паспорт для поїзд-
ки у Сербію, щоб він забрав родину до Києва [23]. 

У червні 1884 р. закінчив повний курс Академії болгарин Георгій Кандиларов. Переведено з 3го 
на 4-й курс: чорногорця Саву Поповича. 

Переведені з 2-го на 3-й курс: болгарин Преслав Доброплодний; грек (з острова Імброса) ієро-
диякон Апостол. 

Переведені з 1-го на 2-й курс: боснієць (боснійський серб): Ніколай Лалич і японець Сімеон Мій 
[24]. 

Відповідно до акту випробувального іспиту ("поверочного испытания") від 13 вересня 1884 р., 
троє іноземців із південних слов’ян, які приїхали вступати до Київської духовної академії, отримали 
наступну кількість балів: 

Випускник Белградської православної семінарії ієромонах Мелетій: 
- за експромтні твори богословського змісту – 3,5; 
- за усні відповіді:  з догматичного богослов’я – 3,5; 

загальна давня церковна історія – 3,5; 
логіка – 3,5. 

Випускники Петропавлівської духовної семінарії в м. Тирнові (Болгарія):  
Болерський Василій:  
- за експромтні твори богословського змісту – 3; 
- за усні відповіді: з догматичного богослов’я – 3; 
    загальна давня церковна історія – 3; 
    логіка – 3; 
    одна з давніх мов – 2; 
    одна з нових мов – 2. 
Русевич Константин :  
- за експромтні твори богословського змісту – 3; 
- за усні відповіді:  догматичне богослов’я – 3; 
    загальна давня церковна історія – 3; 
    логіка – 3; 
    одна з давніх мов – 3; 
    одна з нових мов – 2,5. 
Іспити приймали Ректор архімандрит Сільвестр, професор Ів. Малишевський, професор В. Певни-

цький, екстраординарний професор І. Корольков. 
Бакалов Іаким: 
- твір богословського змісту – 3,5; 
- твір догматичного богослов’я – 3; 
- за усні відповіді:  загальна давня церковна історія – 3; 
    логіка – 3; 
    одна з давніх мов – 2,5; 
    одна з нових мов – 3,5. 
Іспити приймали Ректор, архімандрит Сільвестр, професор Дм. Поспелов, професор В. Пев-

ницький, професор Ів. Малишевський. 
Недєв Никифор: 
- догматичне богослов’я – 2,5; 
- загальна давня церковна історія – 3; 
- логіка – 3; 
- одна з давніх мов – 2; 
- одна з нових мов –3; 
- твір – 3. 
Іспити приймали Ректор архімандрит Сільвестр, професор В. Певницький, екстраординарний 

професор І. Корольков, екстраординарний професор Ол. Розов [25]. 
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ПОСТМОДЕРНІЗМ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ  
І СУЧАСНІ ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ:  

ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ 
 
У статті з історіографічної точки зору подається рецепція ідей фемінізму у творах україн-

ських письменниць минулого і науковців сучасності, акцентується взаємозв’язок між емансипацією 
жіноцтва та перспективами модернізації країни, аналізуються головні риси гендерних відносин в 
Україні на нинішньому етапі. 

Ключові слова: фемінізм, модернізм, постмодернізм, модернізація, історіографія. 
 
From the historiographic point, the article offers a reception of the ideas of feminism in the works of 

Ukrainian women-writers of the past and of contemporary scholars, emphasizes the connection between 
women’s emancipations and the prospects of the country’s modernization, analyzes the core features of 
gender relations in Ukraine at the present stage. 

Keywords: feminism, modernism, postmodernism, modernization, historiography. 
 
Межа двох тисячоліть стала важливою віхою у розвиткові гуманітарних наук, до кола яких вхо-

дять історія і літературознавство. Також варто підкреслити тенденцію зміцнення прагнення фахівців 
до міждисциплінарних досліджень, адже саме в них можливе найбільш повне висвітлення глибинних 
тенденцій суспільного розвитку, що дають про себе знати у різних формах і втіленнях, зокрема у літе-
ратурних творах. Ще однією важливою особливістю сучасного стану розвитку соціогуманістики є акти-
візація роботи в галузі гендерних студій, які на теперішній момент досягли такого рівня, що дають 
підставу для історіографічних узагальнень. Проте таких розвідок поки що бракує, тому метою пропо-
нованої до уваги студії є заповнити певною мірою існуючу лакуну. 

Однією з особливостей української літератури є традиція художнього дослідження питань фе-
мінізму, яку започаткували ще Ольга Кобилянська, Наталія Кобринська, Леся Українка, а в новітні часи 
продовжили Соломія Павличко і Оксана Забужко. Це не могло не відбитися на громадській діяльності 
жіноцтва України в цілому. За радянських часів про фемінізм не писали, бо самий феномен заперечу-
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вався, оскільки боротися за рівноправність жінки, за що він виступав, було непотрібно через її "звіль-
нення революцією". Тільки в останнє десятиріччя минулого – на початку нинішнього століття науковці 
акцентували названу проблему [3, 7, 9, 12, 14, 15]. 

 Сучасні філологи розширили свої наукові обрії, піднялися над суто мовознавчими розробками і 
характеристиками літературних героїв як "типових представників". Їхні розвідки торкають широкого кола 
філософських, соціальних, політичних, історичних проблем, що виразно виявляється в обговоренні ген-
дерних відносин у суспільстві. Парадоксально, але на відміну від багатьох фахових істориків, які уника-
ють згадування самих термінів "модернізм" і "постмодернізм" у своїх працях, деякі представники інших 
гуманітарних наук такі, як С. Павличко, В. Агеєва, Т. Гундорова, І.Тарасенко намагаються з’ясувати 
вплив названих феноменів на життя суспільства в цілому, і гендерні відносини зокрема [1, 2, 4, 5, 10, 17].  

Велика заслуга у розкритті складних взаємовпливів модернізму, постмодернізму і соціальних 
відносин, особливо стосовно жіноцтва на основі висновків, зроблених через аналіз літературних творів, 
належить Соломії Павличко – видатній вченій новітньої України, яка рано пішла з життя у 2001 році. 
Серед студій Соломії Дмитрівни варто відзначити видану вже після її смерті книгу "Фемінізм" [13], де 
зібрані відповідні матеріали, а також "Дискурс модернізму в українській літературі" [10], "Націоналізм, 
сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського" [11] і "Теорія літератури" [12], в яких 
зазначена проблематика проходить в деяких із розвідок.  

Так в останній з названих праць у статті "Модернізм як фемінізм" дослідниця показує, що твор-
чість Лесі Українки та Ольги Кобилянської сприймалася далеко не однозначно наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століття. Їх критична рецепція "…недвозначно натякає на конфлікт двох поглядів і художніх 
принципів – народництва (що передбачало українськість, патріотизм, популізм – аж до хуторянства, 
закритість культури, консервативність, реалізм, зображення народного життя) і модернізму (відповід-
но, європеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, відкритості культури, демократизму, естетизму, зо-
браження життя інтелігенції). Однак між двома парадигмами, – писала пані Соломія, – існує ще одна 
ключова опозиція – жіночого і чоловічого, або феміністичного і патріархального, яку цілком ясно усві-
домлювали всі учасники цього літературного дискурсу" [12]. Продовжуючи традиції жіночої літератури, 
закладені Марком Вовчком, Ганною Барвінок, Оленою Пчілкою та Наталією Кобринською, жінки-
письменниці кинули виклик домінуючій чоловічій традиції.  

Це було першим – модерністським – кроком. Далі настала доба постмодернізму. Як відомо, 
постмодерністська свідомість спрямована на заперечення будь-якого роду норм і традицій, відмову 
від авторитетів будь-якого рангу, починаючи від держави, великої національної ідеї, етичних парадигм 
і закінчуючи правилами поведінки людини у спілкуванні з іншими. Відбувається переорієнтація в усві-
домленні асоціації "чоловічого" начала виключно з позитивом – духом, логосом, культурою, активніс-
тю, силою, раціональністю, світлом, наповненістю, формою і "жіночого" – з матерією, хаосом, 
природою, пасивністю, слабкістю, емоційністю, тьмою, порожнечею, безформністю. Постмодернізм, 
проголошуючи головною цінністю свободу, відкидає будь-яке зазіхання на владарювання над всіма 
сферами людської життєдіяльності. Тобто постмодернізм виступає як орієнтація на деконструкцію, 
деієрархію, радикальну множинність, "право всіх бути собою", незалежно від вимог тих, хто звик ви-
значати ієрархію, правила і норми. Все це відносилося не тільки до літературних творів. Це були нові-
тні тенденції, які почали діяти у всіх сферах життя насамперед у розвинених країнах Заходу, де 
піднявся рух за емансипацію (звільнення) жіноцтва.  

Соломія Павличко аналізує чоловічу реакцію з боку української інтелігенції на протиставлення 
патріархальному ідеалові – феміністичної свободи вибору, зокрема на прикладі жорсткої критики тво-
рів Ольги Кобилянської з боку полум’яного народника Сергія Єфремова [12]. За різкістю оцінок вияв-
ляється розгубленість і страх чоловіків перед фемінізмом не тільки через те, що замість Марусь, 
Ганнусь і Катрусь Ольга Кобилянська вивела жінок європейського характеру. "Нові жінки" були силь-
ними, спроможними на самостійний виклик суспільству, а маскулінна культура не знала, як бути з ни-
ми і з тим комплексом проблем, що вони із собою приносили. Зокрема з усвідомленням жінками інших 
можливостей, крім природних. Цей страх також пояснювався тим, що О.Кобилянська торкнулася сфе-
ри, що не існувала для патріархальної культури, а саме сексуальності. Як писала С.Павличко: "Фемі-
нізм руйнує святенництво й зазирає туди, куди народник дивитися боїться" [12]. Пояснення полягає у 
тому, що традиціоналізм не воліє прийняти те, що "серед законних та органічних прав жінки – право 
на почуття й задоволення від фізичного зв’язку з чоловіком" [12]. Логічно завершити цю думку: а це 
створює певні незручності для чоловіка.  

Набагато більші незручності фемінізм створює у відносинах влади, що і зумовлює йому силь-
ний спротив у суспільстві: "А там, де є влада, – там точиться неймовірна боротьба. Й одна частина, 
скажімо чоловіча, а іноді навіть жіноча частина, яка зацікавлена в збереженні цього статус-кво, не мо-
же прийняти людей, які хочуть зруйнувати цю модель влади й запропонувати іншу модель владних 
стосунків, тому що партнерство – це теж владні стосунки. І саме на цій основі виникає дика ненависть. 
І, скажімо, деякі письменники-класики, які заявляють про свою ненависть до фемінізму, так само чудово 
знають, що феміністичний аналіз може зруйнувати їхню псевдовисоку мораль і гуманізм, не залишив-
ши від них каменя на камені, що всі ці їхні філософії й теорії нічого не варті, але дослідники ще просто 
не добралися до них з новим інструментарієм", – писала Соломія Павличко десять років тому [18].  
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З часом дослідники взялися до вивчення літературного і культурного дискурсу України з "но-
вим інструментарієм", про що свідчить праці В.Агеєвой, Т.Гундоровой, О.Стяжкіної, І.Тарасенко [1, 2, 
3, 4, 5, 16, 17] та інших. Можна зробити логічний висновок, що стосується перспектив розвитку не тіль-
ки української літератури, а усього суспільства: патріархальна протидія постмодерністським тенденці-
ям, які вирують в світі, в тому числі і фемінізму, обмежує можливості до модернізації, без якої можна 
незворотно відстати у загальноісторичному поступі. На жаль, далеко не всі це усвідомлюють. 

В українському суспільстві багато патріархальних стереотипів не тільки серед чоловіків, але й 
серед жінок. Навіть ті жінки, яких можна було характеризувати як "сучасних", не цікавляться фемініз-
мом. Українських жінок переконали, що їм фемінізм не потрібен, бо вони і так сильні, а здавна в Украї-
ні "жінка посідала поважне місце". Переважна більшість сучасних жіночих організацій в Україні не 
тільки не називають себе феміністичними, а навіть уникають цього слова. Фемінізм і нині сприймаєть-
ся негативно, як колись більшовиками в якості загрози усталеним суспільним відносинам. Керівничка 
Харківського Центру Гендерних Досліджень Ірина Жеребкіна по пунктах розклала відповідь на питан-
ня "Хто боїться фемінізму в Україні"? Бояться, насамперед, самі жінки ("мовчазна більшість", якій ще 
важко усвідомити значущість жінки в суспільстві і яка дуже боїться, що фемінізм є загрозою для сім’ї). 
А далі – кожна група із власних міркувань: нові пострадянські партії, сучасні українські ЗМІ, академічна 
наука, бізнес і приватне підприємництво, держава, а також сам жіночий рух [19]. 

В працях, присвячених ролі і місцю жіноцтва у культурному полі України, неодноразово у тому чи ін-
шому вигляді зустрічається думка про те, що суттєво скромніші у порівнянні з чоловіками досягнення зумов-
люються не стільки протидією останніх, скільки недостатнім усвідомленням жінками своїм можливостей, 
іншими словами, жіночої суб’єктності. І те, й інше за часів радянських і пострадянських стало предметом до-
слідження на сучасному етапі. На разі варто відзначити розвідки Сергія Жеребкіна [6], а також – Оксани За-
бужко [8]. При чому обидва автори, займаючись ніби то суто філологічними студіями, виходять на більш 
високий рівень аналізу гендерних проблем сучасної України, особливостей не тільки становища жіноцтва, 
але й чоловічої статі. Тема сексуальності, розпочата Ольгою Кобилянською, одержала продовження у ра-
дянській (менше) і пострадянській (більше) літературі. Дослідники показують, як це впливає на самоідентифі-
кацію обох статей. Зокрема, С.Жеребкін пояснює, що характеристика сексуальності розглядається в 
політичному контексті, в першу чергу, в контексті завдання формування національних "політик ідентифікації": 
"…репрезентація жіночої сексуальності в українській пострадянській літературі орієнтована на традиційну 
жертовну модель жіночої суб’єктності, спрямовану на те, щоби "допомогти" українському чоловікові реалізу-
вати його фалічну функцію, здійснитися як "українцю-переможцю" (Див. О. Забужко Польові дослідження 
українського сексу); чоловіча ж сексуальність розглядається як головна умова відновлення порушеної іден-
тифікації з образом "справжнього мужчини", "батька нації", який займає пануюче положення по відношенню 
до жінки" [6]. Тобто за літературою постають загальносоціальні проблеми. В художніх творах відбивається 
модель натуралізації гендерних відмінностей як відновлення "природних" (тілесних) характеристик чоловічої і 
жіночої суб’єктності, а у суспільному житті у різних сферах розгортаються маскуліністські та сексистські полі-
тики. Іншими словами, простежується, як в літературі віддзеркалюється "тоталітарна травма чоловічої іден-
тичності" і те, як її "лікують" через принизливі відносини із жінками. В результаті у пострадянських умовах 
мізогінія стає наявною, оскільки принцип натуралізації гендерних різниць "постулює маскуліністські пріорите-
ти нових національних неопатріархатних ідеологій" [6].  

Оскільки література і мистецтво віддзеркалюють глибинні процеси, які відбуваються у суспіль-
стві, дослідники мають їх виявити і висвітити, що часто вдається найбільш серйозним з них. Це стосу-
ється зумовленості появи фемінізму модернізацією суспільства, настанням ери постмодерну. Науковці 
показують, що актуалізація гендерних проблем співпала із входженням у постіндустріальний простір 
тієї чи іншої країни, і що цими проблемами треба займатися, а не робити вигляд, що їх не існує.  

Історіографічне вивчення проблем жіноцтва в літературі та мистецтві виявило зіткнення тра-
диційно-народницького і модерного підходів не тільки у художній творчості, а, в цілому, у суспільному 
житті України. Дослідники показують це на різних історичних етапах, підкреслюючи в цілому патріар-
хатний характер вітчизняної культури, а також стійкість міфів відносно положення жінки.  

Якщо піти далі, так притаманний українській культурі традиціоналізм наштовхує на роздуми 
відносно перспектив входження країни і її народу у постіндустріальне суспільство. Як іноземні, так і 
вітчизняні науковці відзначають, що сучасна постіндустріальна цивілізація все більше стає "жіночою" у 
порівнянні з "чоловічою" цивілізацією індустріалізму. У минулому столітті відбувалася принципова змі-
на чоловічого і жіночого рівнів, оскільки жіноче, яке перебувало у тіні впродовж сторіч, почало виходи-
ти на перший план. Справа у тому, що якщо чоловіки краще працюють у системі "людина – машина", 
то жінки – в системах "людина – людина", "людина – інформація". Останнє має значення із настанням 
інформаційного суспільства. Однак не можна упускати ту обставину, що Україна перебуває на кризо-
вій стадії недорозвиненого індустріального суспільства зруйнованого соціалістичного зразка, що набув 
деяких перекручених ознак зразка несоціалістичного. В Україні криза триває вже довгий час, і почала-
ся вона не восени 2008 року. Через це сфера культури переживає значні складності. Вже від остан-
нього десятиріччя минулого століття жіноча творчість стала непотрібною ані державі, ані споживачеві. 
Відбулися зміни в масовій культурі, що позначилося і на ролі в ній жінки. Вона перетворилася на "спо-
живчий товар", який активно рекламується засобами масової інформації. 
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Науковці підкреслюють, що залишається невивченою проблема духовного життя жіноцтва України 
у всій глибині і багатоаспектності. Ті публікації, які з’являються, носять рекомендаційний характер стосовно 
організації психологічної допомоги. Мета ж полягає в об’єднанні зусиль фахівців широкого фронту соціа-
льних наук, включаючи й істориків. Проте робота у названій проблематиці має уникати "архаїчних рецеп-
тів" для розв’язання сучасних проблем. В той час, як доба Постмодернізму призводить до зміни 
соціокультурної парадигми в цілому, і її гендерного сенсу, зокрема, патріархальні народницькі міфи і попу-
лістські парадигми входять у протиріччя із провідними тенденціями сучасності. І можна тільки дивуватися 
тому, як в свій час це відчули видатні українські письменниці і намагалися донести нове бачення до чита-
чів. Та чи зрозуміли їх читачі тогочасні і сучасні? Питання залишається відкритим. 
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ЖІНКА В КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ НОВОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА: СТУДІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. 

 
У статті розглядаються особливості дослідження жінки як соціокультурного феномена в 

історіографії першої третини ХХ ст. Аналізуються тенденції, підходи, моделі висвітлення життя 
та творчості жінок письменниць, вчених, громадських діячок, дотичних до формування нового про-
стору в умовах українського національного відродження.  

Ключові слова: українська історіографія, жінка-письменниця, науковець, громадська діячка, 
національно-культурне середовище.  

The article examines specific characteristics of studies of woman as a social cultural phenomenon in 
the Ukrainian historiography of the first third of the 20-th century. The author focused on the tendencies, 
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approaches, models in the studies of women as writers, scientists, public figures who created new 
environment in the condition of the national Ukrainian renaissance.  

Keywords: Ukrainian historiography, women as writers, scientists, public figures, national cultural 
environment. 

 
В умовах національного відродження, складних суспільних та політичних трансформацій, що 

відбувалися в Україні у перші десятиліття ХХ ст., виникла потреба в осмисленні нового соціокультур-
ного феномена, представленого таким явищем як жінки – письменниці, науковці, громадські діячки. 
Українська історіографія, що водночас виступала складовою українського національного відродження і 
одним із його наслідків, своєчасно відгукнулась на появу цього явища. З’явився широкий спектр праць, 
у яких всебічно аналізувалась творча та громадська діяльність відомих жінок, котрі стали своєрідним 
уособленням жіночого виміру національного відродження. Тим самим засвідчувалась поява нового 
історіографічного сегменту, що презентував українську жінку – інтелектуалку, дотичну до створення 
нового національно-культурного середовища. 

Сучасна гуманітаристика в умовах незалежної України виявила сталий інтерес до знакових жіно-
чих постатей української культури, підтвердженням чого стали праці Соломії Павличко, Тамари Гундоро-
вої, Оксани Забужко, які засвідчили появу ґендерної школи у вітчизняному літературознавстві. В історичній 
науці, хоча і з запізненням, було визнано паритет фемінологічних студій. Долаючи історичний розрив, су-
часні дослідники реконструюють та конструюють на джерельному ґрунті історію жіноцтва, про що свідчать 
публікації О. Кісь, О. Маланчук-Рибак, Н. Старченко. Попри останні успіхи істориків у цій сфері, рідкістю 
залишається історіографічна аналітика науково-творчої спадщини вчених, що стояли у витоків історично-
фемінологічних студій.  

З огляду на ситуацію, яка існує на сьогодні в українській історіографії, зокрема її фемінологічно-
му сегменті, метою публікації постає завдання розглянути тенденції, підходи, моделі щодо висвітлення 
життя та творчості жінок – письменниць, вчених, громадських діячок, що склались в українському історіо-
графічному процесі у перші десятиліття минулого століття на хвилі революційних подій та українізації, 
дослідити специфіку вивчення жінки як соціокультурного феномена, реконструюючи науково-творчий 
спадок українських вчених. 

З огляду на специфіку об’єкта дослідження, яким обиралася жінка як творець українського 
культурного середовища, історичний та культурологічний дискурси від самого початку виявили тенде-
нцію до зближення та взаємопроникнення, окреслюючи міждисциплінарний формат фемінологічних 
студій. Осмислення феномена жіночої присутності в українських культурно-суспільних та наукових 
процесах розпочиналося з окремих праць істориків, де ініціатива належала Д. Багалію, М. Василенку, 
Михайлу та Олександру Грушевським, Д. Дорошенку, І. Франку. Органічною та невід’ємною складовою 
фемінологічного масиву стали розробки літературознавців Б. Грінченка, М. Драй-Хмари, О. Маковея, 
А. Музички, С. Ніковського, М. Євшана, С. Єфремова, присвячені жінкам-письменницям. Примітною 
ознакою студій на цьому етапі новітніх зрушень в історії українського жіноцтва стала домінуюча біль-
шість вчених-чоловіків, і лише у поодиноких випадках (Ївга Спаська, Софія Русова) – самі жінки долу-
чаються до розробки проблематики. 

Увага науковців концентрувалася на неординарних, талановитих, найбільш яскравих та само-
бутніх жіночих постатях. Спектр таких праць є широким і різноманітним за спрямованістю, форматом, 
контекстом. Більшість у ньому складають публікації, присвячені знаковим для української історії та 
культури жінкам. Серед них – Наталія Кобринська, Марко Вовчок, Леся Українка, Ольга Кобилянська, 
Ганна Барвінок, а також жінки, чия доля була пов’язана з науковою діяльністю – О. Єфименко, П. Лит-
винова-Бартош, Олена Пчілка. Інший масив публікацій представлений дослідженнями узагальнюючо-
го характеру, що охоплювали широке коло відомих письменниць. Їхній творчий доробок розглядався у 
контексті розвитку української літератури в цілому з підкресленою проекцією його значення у загаль-
нонаціональному культурному процесі. 

Одним із перших, хто розпочав висвітлення наукових здобутків О. Єфименко (1848 – 1918) і 
представив їх широкій громадськості, був професор Харківського університету Д. Багалій. Ще на початку 
століття завдяки його ініціативі з’явився огляд наукової діяльності О. Єфименко, коли у 1910 р. він ви-
ступив ініціатором надання їй ступеня почесного доктора російської історії без захисту дисертації. За-
лишаючись послідовним прихильником наукового таланту О. Єфименко, Д. Багалій ініціював у 1930 р. 
випуск спеціального збірника науково-дослідницької кафедри історії української культури Харківського 
університету, присвяченого першій українській жінці – доктору історичних наук. Збірник, у публікаціях 
якого, було зроблено наголос на виняткових здібностях вченої, що проявилися у глибокому осмислен-
ні історичних процесів, уміщував спогади сучасників та аналітичні матеріали про наукову діяльність 
О. Єфименко, тісно пов’язану зі Слобожанщиною та Харківським університетом [1].  

Справжнім зразком біографічно-історичного нарису в тогочасних історично-фемінологічних сту-
діях стала праця Ї. Спаської, присвячена П. Литвиновій-Бартош (1833–1904). Багатогранний, детально 
виписаний портрет представляв дослідницю-етнографа, публіцистку-письменницю в інтер’єрі епохи [24]. 
Постать П. Литвинової вимальовувалась на тлі родоводу Туманських-Бартошів, родинного виховання, 
навчання у московському Єлизаветинському інституті, одруження, сімейних перипетій, літературної та 
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публіцистичної діяльності, етнографічних досліджень, стосунків та листування з провідними українськи-
ми вченими. При цьому було зроблено наголос на специфіці жіночої освіти, жіночого виховання, жіночо-
го оточення, жіночого питання тощо. Біографічно-історичний нарис Ї. Спаської, доповнений спогадами 
етнографа О. Малинки та історично-психологічними ремінісценціями академіка М. Василенка, склали 
своєрідну наративну тріаду, якою запроваджувався новий формат фемінологічних студій [2]. Відома жі-
ноча постать як об’єкт наукового дослідження поставала у світлі історичних джерел, публіцистично-
літературної спадщини, спогадів сучасників і до того ж під кутом зору жіночого та чоловічого сприйняття.  

Перші спроби осягнути масштаб творчості Лесі Українки, як і зрозуміти її світоглядні позиції, засвід-
чили, наскільки непростою для дослідження виявилась ця постать. У 1913 р. в "Літературно-науковому віс-
нику", присвяченому її пам’яті, було вміщено декілька публікацій, де робились перші кроки щодо 
осмислення феномена поетеси [5]. М. Грушевський назвав Лесю Українку "поетом, що виніс нашу поезію 
на висоти вселюдських символів, вічних проблем світового життя" [6, 10]. У статтях А. Ніковського і М. Єв-
шана висловлювалася думка з приводу недооцінювання її творчості сучасниками. А. Ніковський справед-
ливо зауважував, що "широка популярність Лесі Українки почалася тільки в день її смерті" [21, 58]. 
"Українська дійсність не дуже то стоїть в згоді з творчими аспіраціями та вірлиним польотом поетичної ду-
мки", – наголошував М. Євшан [13, 51]. Він же одним із перших звернув увагу на особистісний фактор, ре-
презентуючи Лесю Українку як людину, котра не має "своєї біографії", наголошуючи на закритості її 
особистого життя, його прихованості від широкого загалу. М. Євшан навіть не підозрював, що, позбавляючи 
Лесю Українку "права на біографію", він прокладав шлях до її образу "вічно хворої", а міркування А. Ніков-
ського з приводу "екзотичності" її ідей, незрозумілості для "широкого народного загалу" надавали право 
критикам у подальшому спрощувати її творчість. Щоправда, вже тоді Д. Донцов назвав Лесю Українку "яр-
кою європеянкою", підкреслюючи її індивідуалізм [9, 27], а С. Єфремов звернув увагу на "поезію самотнос-
ті", що найбільш органічно, на його думку, відповідало характеристиці її писань [16, 526]. 

Новий етап у дослідженні доробку Лесі Українки розпочався від середини 20-х років на хвилі 
"українізації", коли одразу з’явилось декілька узагальнюючих праць Д. Донцова, М. Зерова, М. Драй-
Хмари, присвячених поетесі. Спробою використати біографію та спадщину Лесі Українки в інтересах 
нової влади, представити її діяльність в контексті марксистських ідей стала монографія А. Музички 
[20]. Концепція життя і творчості поетеси, викладена в ній, із незначними корективами стала констан-
тою для більшості наступних досліджень радянської епохи. Автор не приховував поставленої мети, 
прагнучи представити "образ цієї великої людини як громадської діячки та душевний образ мистця з 
чисто марксівським світоглядом" [20, ІХ]. Одне з центральних місць у монографії було приділено "мар-
ксистській" тематиці у житті поетеси, що звучало як "знайомство з марксистськими гуртками та марк-
систською літературою", "марксизм Лесі Українки в теорії", "марксизм у практиці". Акцент робився на 
"класовому розумінню людності та класових симпатіях" поетеси, її праці в революційних гуртках, се-
ред сільського пролетаріату тощо.  

Подібна інтерпретація у середині 20-х років іще не могла бути сприйнята однозначно. М. Куліш 
навіть у передмові до монографії А. Музички зазначав, що Лесю Українку не можна вважати "поступо-
вою чистою марксівкою" [20, VII]. Натомість він наполягав на тому, що, "бувши під великим впливом 
свого дядька, відомого вченого і політичного діяча Драгоманова, який у своїх поглядах хитався між 
марксизмом і анархізмом і за межі звичайного радикалізму не вийшов, Леся Українка до кінця життя 
свого з драгоманівщини не виросла" [20, VIIІ]. Отже, за одними канонами, що формувались у наративі, 
поетеса виявилась марксисткою, "що знаходилась у гущині пролетаріату та селянства", за іншими – 
анархісткою, "відкинутою від народних мас на недосяжну відстань".  

Хоча й стриманий, але реальний лібералізм періоду "українізації" дозволив з’явитися й іншим під-
ходам. Як свого роду антитеза репрезентованій А. Музичкою інтерпретаційній моделі у 1926 р. вийшла 
праця М. Драй-Хмари – літературознавця, поета-неокласика, перекладача. Життя і творчість поетеси він 
розглядав у контексті "європеїзму", розуміючи під цим поняттям, "по-перше, прилучення себе в широкій 
мірі до європейської культури, по-друге, розглядання всяких справ національних в європейському масшта-
бі" [12, 28]. З огляду на це наголошувалось, що Леся Українка мала класичну європейську освіту, володіла 
англійською, німецькою, французькою, італійською мовами, знала латинську й грецьку, а також чудово ро-
зуміла європейську культуру і була ближча до космополітизму, ніж до націоналізму. Не відокремлюючи 
європеїзм від космополітизму, М. Драй-Хмара зазначав, що М. Драгоманов уводив свою племінницю у ко-
ло європейського культурного життя, надихаючи її "космополітичними ідеями" і тим самим відривав її від 
"вузького націоналізму". "Коли мати її вживала всіх заходів, щоб вона стала українською письменницею, то 
дядько її зробив те, що вона стала людиною і борцем. Мати їй дала тіло, дядько – душу, міцну, як криця, й 
бунтівливу, як буря", – підсумовував дослідник [12, 34]. На продовження гіпотез, висловлених Д. Донцовим, 
М. Драй-Хмара вибудовував концепцію європеїзму у творчості Лесі Українки, складовими якої були крити-
чне ставлення до "архаїчних національних святощів" та розгляд "національного питання у площині інтер-
національній". Завершальним штрихом запропонованої концепції, стало твердження, що Леся Українка 
"боролась за нове соціалістичне суспільство" [ 12, 156].  

Тож дослідження творчості Лесі Українки, що особливо активно розпочались на хвилі "україні-
зації", свідчили про підвищену увагу науковців до постаті поетеси. Вийшло нове видання її творів, дру-
кувались її листи, про неї писались статті, що поповнювали загальний наратив, у якому ще до кінця 
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1920-х років зберігався плюралізм підходів до спадщини цієї "безсмертної" жінки як складової україн-
ської та європейської культури.  

Іншою героїнею фемінологічного масиву стала Марко Вовчок (М. О. Вілінська) – не менш зна-
кова постать української культури, яку називали українською Жоpж Санд і Гарієт Бічер Стоу [21, 79]. У 
1907 р. з приводу її смерті з’явились, хоча і скромні за форматом, але, з огляду на авторство, автори-
тетні публікації Д. Дорошенка у журналі "Україна" та І. Франка у "Літературно-науковому віснику", у 
яких були окреслені риси таланту, деякі з життєвих колізій відомої письменниці, значення її спадщини 
у літературному та соціальному вимірах [10].  

І. Франком був запропонований свого роду алгоритм щодо оцінок творчості Марка Вовчка, який 
із деякими корекціями залишався домінуючим упродовж тривалого часу. Без сумнівів і вагань він на-
звав Марка Вовчка "ясною зорею нашого письменства", порівнюючи з "кометою, що з великим блис-
ком явилася на нашім духовнім обрії, щоб швидко відвернутися від нас і тільки десь колись, мов із-за 
хмари із-за туману кинути на нас промінчик свого сяйва" [25, 381]. Стосовно карколомних поворотів 
приватного життя Марка Вовчка І. Франко делікатно зауважив, що вони "не скрізь ясні і повні", щоб 
можна було їх зрозуміти. Пріоритетним для нього було презентувати письменницю як яскраву пред-
ставницю "борців за волю й людські права поневолених народних мас" [25, 383].  

На відміну від І. Франка Д. Дорошенко більш стримано, критичніше і водночас більш різнобічно 
підійшов до характеристики особистих якостей і творчого доробку Марка Вовчка. Він наголосив, що 
письменниця набула слави в літературі, а її оповідання "знає кожний освічений українець". Звертаючи 
увагу на певні недоліки її творчості, зокрема "сентиментально-підвищений тон" та "ненатуральність в 
змалюванні деяких характерів", він, по суті, поділяв оцінку П. Куліша. Останній свого часу одним із пер-
ших порівняв Марка Вовчка із Тарасом Шевченком, утім, пояснюючи, що це зумовлено не стільки ху-
дожнім рівнем творчості Марка Вовчка, бо "сам по собі він іще не виявився", скільки месійною роллю 
письменниці "яко речника народнього", котрий говорить не від себе, а від самого народу. У публікації 
Д. Дорошенка бачимо елементи психологізму, що відрізняють її від Франкової, а також акцент на зов-
нішності Марка Вовчка, яка була "блондинкою з сірими гарними очима, з рівними, плавними, спокійни-
ми рухами…" [11, 219-220]. 

Можливо, формат цих публікацій, їхня стримана тональність дали підстави С. Павличко ствер-
джувати, що постать цієї письменниці не викликала інтересу ні в російських, ні в українських сучасників, 
які вважали її "людиною іншої політичної і культурної епохи" [21, 85], хоча слід зазначити, увага до життя 
та творчості Марка Вовчка з новою силою проявилася на початку 1920-х років. Це збіглося із загальним 
інтересом науковців, особливо академічних, до літературної спадщини жінок-письменниць. На відміну 
від спроб осмислення самобутнього таланту Лесі Українки зацікавленість постаттю Марка Вовчка мала 
певний час опосередкований характер, зумовлений передусім дослідженням психологічного феномена 
одного з провідників українського національного відродження – П. Куліша [14]. Лише з часом життя і тво-
рчість письменниці стали предметом окремих досліджень академічних структур, підтвердженням чого 
були спеціальні доповіді С. Єфремова та О. Дорошкевича на засіданні Історично-літературного товарис-
тва ВУАН у 1927 р. [15]. Тоді ж були видані твори Марка Вовчка з біографічною розвідкою О. Дорошке-
вича, де розкривалось багато подробиць її особистого життя на підставі епістолярних джерел та 
мемуарів сучасників. У часописі "Україна" були надруковані деякі листи П. Куліша до Марка Вовчка з ко-
ментарями К. Лазаревської [18]. Примітно, що Ганна Барвінок так само частіше за все сприймалась і 
оцінювалась під кутом зору таланту і впливу на неї П. Куліша, про що свідчили публікації С. Єфремова, 
а також написана "замість некролога" невелика замітка М. Шаповала [14; 26]. Сучасники звертали увагу 
на її загадкову відданість своєму чоловікові, намагаючись навіть витворити на цьому ґрунті універсаль-
ний образ української жінки, здатної до безмежного кохання, попри будь – які виклики долі.  

Серед галицьких жінок однією з перших, що привернула увагу науковців, була центральна постать 
українського феміністичного руху – Наталія Кобринська (1855–1920). Її літературна творчість, громадська 
та видавнича діяльність стали предметом багатьох досліджень, серед яких була стаття М. Грушевського, 
надрукована 1900 р. в "Літературно-науковому віснику". Вона повинна була відігравати роль моделюваль-
ного концепту для подальших досліджень, які мали повніше розкрити драму неординарної жінки і, головне, 
на цьому тлі акцентувати на соціокультурних проблемах галицького середовища в цілому.  

Високо оцінюючи літературну діяльність Н. Кобринської як "однієї з визначнійших та інтересній-
ших фігур в нашім письменстві та взагалі культурнім житті" [4, 1], М. Грушевський значно скромніше ха-
рактеризував її зусилля, спрямовані на емансипацію галицького жіноцтва. Пояснюючи, чому жіночий рух 
у Галичині не сягнув бажаних масштабів, він, як носій соціал-демократичних ідей, наполягав на тому, що 
"при слабкій фабричній організації нема підвалин для організації жіночої робітничої верстви". Інтеліген-
ція складалася переважно зі священиків, дівчата змушені були рано виходити заміж, що значно зменшу-
вало їхній стимул до емансипації, матеріальне становище більшості населення не дозволяло розвинути 
культурні потреби. На переконання М. Грушевського, виходило так, що у жіночого руху не могло бути 
перспектив, тому "не можна дивуватися, що заходи Н. Кобринської знайшли в суспільстві не тільки бай-
дужість, а й глум та ворожнечу. Навіть і в тих радикальних кругах, з котрими хотіла йти Н. Кобринська, її 
феміністичні ідеї стрічали не у всіх співчуття, декому вони здавались маловартними і навіть смішними 
забаганками поруч тих загальних справ, що стояли на порядку денному" [4, 4].  
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Погляд М. Грушевського на громадську і творчу діяльність Н. Кобринської поділяв його брат 
О. Грушевський, котрий так само називав письменницю однією з "проводирів жіночого руху в Галичині", 
яка обрала темою своєї творчості "ненормальне положення жіноцтва серед сьогочасного суспільства 
– без вищої освіти, без самостійної праці…" [7, 71].  

С. Єфремов, на відміну від Грушевських, розглядав творчість Н. Кобринської у контексті загаль-
нотеоретичного осмислення проблем фемінізму та жіночого руху в Україні. Н. Кобринська разом з Юлією 
Шнайдер (Уляною Кравченко), Клементиною Попович-Боярською, Євгенією Ярошинською та іншими 
передусім позиціонувалася вченим "піонеркою жіночого руху", однією з перших феміністок у Галичині. 
Аналізуючи творчість жінок-феміністок, С. Єфремов мав власне розуміння історії жіночого питання в 
українському просторі та пояснював його специфіку цивілізаційними чинниками. Дотримуючись тієї точки 
зору, що в Наддніпрянській Україні жіноче питання ніколи не стояло гостро, оскільки в усіх верствах на-
селення жінка сприймалась "за товариша", "за дружину" чоловікові і в суспільстві ніхто не наважувався 
виступати проти рівноправності жіноцтва, він констатував, що "жіноче питання, під впливом життя прак-
тично і російського письменства теоретично, вирішено було... ще в 60-х роках" [16, 514].  

Першим і єдиним тогочасним виданням, де у синтезованому вигляді аналізувалась громадська, 
наукова, літературна діяльність українського жіноцтва, була праця С. Русової "Наші визначні жінки", на-
друкована уперше в Коломиї 1934 р. з нагоди ювілейного Українського жіночого конгресу. У цей час 
С. Русова перебувала в еміграції у Чехословаччині. Тут вона стала професором педагогіки в Педагогіч-
ному високому Інституті ім. Драгоманова у Празі, коли їй виповнилось 65 років, тобто у той час, коли, як 
зауважує О. Кисілевська, більшість жінок зазвичай припиняють цікавитися громадською працею і "відхо-
дять у забуття на відпочинок". Незважаючи на поважний вік, наукові думки С. Русової, які вона розвиває 
у своїх виступах і працях, визначаються гостротою, хоча і навіяні "глибоким, аж до жертв, патріотизмом" 
[23, 9]. Як і решта фемінологічних студій авторки, котра поєднувала в собі якості науковця і громадської 
діячки, ця її праця не була типовим історичним дослідженням, проте без неї не можна уявити історично-
фемінологічний наратив, особливо той його сегмент, де висвітлювалась роль жіноцтва у творенні 
українського культурного простору. Серед героїнь нарисів, названих С. Русовою "характеристиками-
силуетами", були відомі жінки – Наталія Кобринська, Уляна Кравченко, Марко Вовчок, Ганна Барвінок, 
Олена Пчілка, Леся Українка, Дніпрова Чайка (Людмила Березина-Василевська), Грицько Григоренко 
(Олександра Косач), Христина Алчевська, Ольга Кобилянська, Марія Загірня (Грінченкова), Олександра 
Єфименко, Любов Яновська. Тобто праця давала комплексне уявлення про видатних представниць 
українського жіноцтва відповідно до їхньої діяльності на користь України. 

У цілому праця С. Русової – це збірка есе, що мала яскраво окреслений пропагандистський харак-
тер: жіночі біографії розглядались виключно під кутом зору боротьби за визволення "рідного народу", – неза-
лежно від того, з якою сферою діяльності вони асоціювалися. Внесок жінок у науку чи культуру аналізувався 
у контексті їхнього драматичного особистого життя, а творчість кожної з них – як свого роду альтернатива 
особистій жіночій драмі. Репрезентуючи своїх героїнь, С. Русова виокремлювала їхні характерні риси, пріо-
ритетними серед яких вважала "відданість справі", "невгасаючий патріотизм", "самовідданість служінню на-
роду", "незламність духу", "тверду волю", "бурхливу енергію". Патетика тональності у праці С. Русової, 
з огляду на публіцистичність жанру, зумовлювала, з одного боку, пояснювала – з іншого, подібну глоріфіка-
ційну гіперболізацію. Ці жінки, як зазначала дослідниця, "зоріли у нашому громадянстві, в нашій світлій науці 
в тяжкі часи знущання над нашим народом; вони йшли тернистим шляхом, не знаючи ні компромісів, ні 
боязкового дезертирства – і стоять перед нами як моральні зразки свідомих і шляхетних українських жінок" 
[23, 16]. Не позбавлена однобічності та певних упереджень, праця С. Русової, утім, окреслила коло тих 
жінок, що стали й залишилися символами творення українського культурного простору. Їхній творчий 
та науковий доробок був представлений як єдина цілісна складова загальної спадщини Галицької та Над-
дніпрянської України. Втілення цієї ідеї мало особливе значення, оскільки українські землі знов опинилися 
поділеними між різними державами, а історична наука у радянській Україні дедалі більше ідеологізувалася.  

Отже, в українських міждисциплінарних студіях з’явився цілий спектр напрямів та підходів, завдяки 
яким вибудовувались моделі життя та діяльності відомих жінок. Водночас намітилась тенденція щодо 
трансформації цих досліджень з професійної сфери у широкий формат публіцистичного наративу, що не 
могло не супроводжуватися втратою науковості, її розчиненням у стереотипізації та канонізації. Осмис-
лення соціокультурного феномена жінки в контексті творення нового національно-культурного простору 
потребувало подальшого розвитку з урахуванням здобутків світової науки та культури. Але, на жаль, укра-
їнській історичній думці судилася інша фаза розвитку – з іншими завданнями та пріоритетами, які не так 
скоро будуть подолані.  
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історик, Заслужений працівник освіти України 

 
КОНСТРУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:  
кінець ХХ – початок ХХІ століття 

 
У статті аналізується роль національної еліти у збереженні культуро-творчого потенціа-

лу українського суспільства, зокрема з урахуванням усіх негативних чинників та подекуди супереч-
ливих тенденцій, пов’язаних зі становленням незалежної держави. Українській культурній еліті 
вдалося не лише зберегти надбання попередніх етапів розвитку країни, а й вивести українську 
культуру на світові обрії. 

Ключові слова: культурна сфера, еліта, мистецьке середовище, театр, фестиваль, скульп-
тура, виставка, кіномистецтво. 

 
The article examines the role of national elites in the preservation of culture and creative potential of 

Ukrainian society, particularly with all the negative factors and sometimes contradictory tendencies 
associated with becoming an independent state. Ukrainian cultural elite could not only save the heritage of 
earlier stages of development, but also bring Ukrainian culture to the world horizon. 

Keywords: cultural field, elite, artistic environment, theater, festival, sculpture, exhibition, film. 
 
У сучасному світі культура стає ключовим елементом суспільного, гуманітарного розвитку. Завдяки 

їй члени суспільства мають змогу реалізувати свій творчий потенціал, долучитись до духовного і ху-
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дожнього багатства світової цивілізації, зберігати і збагачувати у всьому різноманітті власну історико-
культурну спадщину.  

Переосмислення ролі і місця культурної сфери в житті сучасних суспільств, зумовлене масш-
табними змінами у світових соціально-економічних і науково-технологічних процесах, породило онов-
лену концепцію гуманітарного розвитку, що розглядається як процес, який збільшує реальну свободу 
людей у досягненні будь-чого, що вони вважають цінним. Оскільки ж уявлення про суспільні, немате-
ріальні цінності формує передусім культура, то вона й посідає ключове місце в цій концепції, забезпе-
чуючи збереження культурно-історичної спадщини, доступ до всього культурного надбання, розвиток 
творчого потенціалу суспільства, сприяючи культурному розмаїттю сучасних суспільств. Відтак, актуа-
льність теми дослідження не викладає заперечень.  

Мета дослідження – проаналізувати роль і місце української громадсько-культурної еліти у 
комплексному розв'язанні проблем розбудови національної культури, у збереженні культурно-
творчого потенціалу українського суспільства та його адаптації до кращих світових зразків.  

Нині також відбувається переосмислення взаємин між культурою і державою, оскільки сучасна 
держава повинна не просто гарантувати свободу творчості, не втручаючись у мистецькі процеси, не 
обмежувати свою підтримку лише національною культурою у вузькому, мовно-етнічному сенсі, а й 
дбати про все різноманіття творчих проявів у суспільстві, про збереження і збагачення культурного, 
духовного потенціалу. Тому серед сучасних проблем розвитку культури актуальною насамперед є 
проблема конструктивної ролі еліти у подоланні негативних явищ, які виникають у цій сфері, а також у 
запобіганні їх подальшому виникненню.  

Українська культурно-освітня еліта у 1985-2005 рр. провела значну роботу з перебудови сис-
теми культури в Україні, зокрема щодо широкої популяризації мистецтва шляхом улаштування всеук-
раїнських, обласних, групових та персональних виставок. Так, лише у 1997 р. міністерство культури та 
мистецтв провело близько 20 стаціонарних та 30 пересувних виставок. Широкий резонанс у суспільст-
ві викликали Всеукраїнські виставки, зокрема до 400-річчя народження Б. Хмельницького, до річниць 
Незалежності України.  

Було проведено виставки українського народного та декоративного мистецтва в Китаї, Казах-
стані. Українські митці брали активну участь у виставках із живопису, графіки, гобелену в Білорусії, 
Польщі, Угорщині. В Україні, у свою чергу, здобули популярність виставки відомих українських худож-
ників О. Фіщенка, М. Романишина, Г. Синиці, Н. Бабенко, С. Неледви, Ю. Луцькевича, О. Дубовика, 
Г. Марчука, М. Александрова та ін. [5]. 

На повну силу розгорнули свою творчу діяльність українські скульптори. Лише протягом 1992-
2005 pp. за підтримки держави українськими митцями споруджено десятки нових пам'ятників, зокрема: 
Т.Г. Шевченку – в Луцьку, Львові, Чернігові, Червонограді, Золотоноші; Б. Хмельницькому – в Черкасах, 
Суботові, Кіровограді; художникам і композиторам – Д. Бортнянському, М. Березовському, І. Падалці, 
С. Прокоф'єву; поету А. Малишку; княгині Ользі – в Києві та Луцьку; князю Ярославу Мудрому – в Києві. 

У столиці відкрито пам'ятники жертвам репресій 1930-1940 pp., жертвам голодомору 1932–
1933 pp. Знаменною подією в житті України стало відкриття 1 грудня 1998 р. в Києві на вул. Володи-
мирській, поблизу столичного Будинку вчителя, пам'ятника голові української Центральної Ради 
М.С. Грушевському.  

Значною мистецькою подією було відкриття у Києві 2003 р. монументу незалежності, якому су-
дилося стати центром "помаранчевих подій" 2004–2005 рр., символом боротьби українського народу 
за демократичні перетворення в державі. Без перебільшення можемо назвати провідними скульпторів 
Ю. Синькевича, В. Прокопіва, Т. Брижа та ін. 

Знаменним було розгортання київськими міськими очільниками та українськими архітекторами-
реставраторами робіт з відбудови видатних пам'яток історії та культури українського народу. Зокрема, 
відбудовано Михайлівський Золотоверхий Собор, Успенський Собор Києво-Печерської Лаври, поча-
лися роботи з відновлення Густинського монастиря, Софронівської пустині біля Путивля, Петропав-
лівського монастиря в давній українській столиці Глухів тощо [5]. Протягом 90-х років в Україні 
з'явилося 26 нових історико-культурних заповідників, 6 одержали статус "національний".  

Не можна не відзначити зусилля еліти щодо організації функціонування галерей, які не лише 
репрезентують здобутки художників України, а й створюють умови для формування естетичних смаків 
їх відвідувачів. Серед провідних галерей Центр мистецтва "Славутич", Центр сучасних мистецтв 
"Брама", "Пектораль", "Мистецький льох", галерея мистецтв Києво-Могилянської академії, Одеська 
галерея "Човен", Південноукраїнський центр сучасного мистецтва в Запоріжжі. Ці та інші галереї дали 
відвідувачам можливість ознайомитись з творчістю таких талановитих художників, як О. Сухоліт, В. Цаго-
лов, А. Совадов, О Харченко, М. Кривенко, О. Петров, П. Тараненко, О. Андрєєв, М. Жуков, О. Балакін, 
А Кущ, І. Жук та ін. [1; 4]. 

Традиційні весняні та осінні вернісажі в Київській міській галереї мистецтв "Лавра" стали 
центральними вогнищами мистецького життя в Україні протягом останніх років. Художня еліта, яка 
турбується про розвиток галерейної діяльності, вносить свій вклад у збереження неповторних реліквій 
українського мистецтва. 
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У діяльності еліти щодо розвитку професіонального мистецтва на першому місці турбота про 
розвиток різних форм і методів соціального захисту художників. Так, на пропозицію впливових діячів 
культури України 1996 р. Указом Президента засновано стипендію для видатних діячів культури, мис-
тецтва, науки та освіти. Серед президентських стипендіатів такі митці, як Михайло Дерегус, Данило 
Лідер, Анатолій Базилевич, Тетяна Яблонська, Сергій Шишко, Данило Нарбут, Марія Тимченко, Марія 
Примаченко, Євген Волобуєв та ін. Тільки в 1995-1996 pp. державну стипендію отримали близько 30 
найвідоміших митців [5, 472-475]. 

Вивчення діяльності образотворчої еліти України дає підстави дійти висновку, що позитивних 
явищ у середовищі художників було б значно більше, якби держава змогла потужніше підтримати їх у 
фінансовому відношенні. Скажімо, у 1992–1996 рр. офіційні установи закупили у живописців 2,4 тис. 
творів, що значно менше, ніж у попередні роки. 

Скорочення кількості придбаних творів – це не лише ослаблення соціального захисту митців, а 
й зменшення надходжень до музейних колекцій художніх творів як видатних митців, так і плеяди мо-
лодих талановитих художників. Такий істотний недолік українській художній еліті потрібно компенсува-
ти сприянням розвитку художніх ярмарок, створенням умов для функціонування реального 
саморегульованого внутрішнього мистецького ринку [3]. 

Розгалужену сітку 120 театрів-студій з професійним і напівпрофесійним творчим складом на 
початку самостійності України підкосили ринкові відносини. Багато з них не виробили нових власних 
художніх критеріїв та не витримали конкуренції, зникли або змінили свій статус. На сьогодні в Україні 
вціліли 99 державних театрів, у яких працює понад три тисячів акторів [5, 475]. Так, 1994 p. зусиллями 
творчих колективів Національного драматичного театру ім. І. Франка була блискуче зіграна прем'єра 
"Талан" драматурга М. Старицького; Львівського академічного театру ім. М. Заньковецької – "Ісус, син 
Бога живого" В. Босовача; Львівського Першого українського театру для дітей та юнацтва – "Дванад-
цята ніч" В. Шекспіра; Івано-Франківського музично-драматичного театру – "Сад Гетсиманський" 
І.Багряного; Житомирського театру ім. Г Кочерги – "Марія Тюдор" В.Гюго та ін. 1996 р. здійснили вдалі 
постановки Харківський театр ім. Т. Г. Шевченка – "Три сестри" А. Чехова; Донецький ім. Артема – "Учи-
тель танців" Лопа де Веги; Одеський театр юного глядача – "Острів скарбів" Р. Стівенсона та багато ін. 

З найкращої сторони проявила себе низка молодіжних театральних колективів. Зокрема, мо-
лодь Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки блискуче поставила п'єсу 
"Игры на заднем дворе"; Чернігівського обласного музикально-драматичного театру – "Сон літньої ночі"; 
Миколаївського музикально-драматичного театру – "Марні зусилля кохання" та багато ін. [5, 476-477]. 

На театральних підмостках появилася плеяда талановитих акторів – Антон Мухарський, Оксана 
Батько, Анжела Горб (Київ), Андрій Романій, Михайло Кришталь (Донецьк), Нателла Абелєва (Чернігів), 
Володимир Пшеничний та ін. Заявили про себе і молоді режисери та драматурги, кращими серед яких є: 
Дмитро Богомазов, Дмитро Лазарко та Євген Курман (Київ), Олег Александров (Сєверодонецьк) та ін. 

Турботою театральної еліти, менеджерів стало влаштування в Україні театральних фестива-
лів. Найбільш значними серед них є: "Березіль – 93" у Харкові, "Дні Чехова" – Ялті, "Херсонські ігри" – 
Севастополі, "Різдвяна містерія" – Луцьку, "Прем'єри сезону" – Києві. Всеукраїнські фестивалі для ді-
тей та юнацтва: "Створимо казку" – у Дніпропетровську та пам'яті B.C. Василька – у Одесі [2]. 

У фестивалі "Херсонські ігри – 94" у Севастополі взяли участь, крім українських, мистецькі ко-
лективи Білорусії, Болгарії, Грузії, Молдови, Росії, Румунії. На міжнародному фестивалі "Мистецьке 
березілля" 1996 р. було показано 35 вистав.  

У червні 1994 р. у Києві на сцені Національної опери України пройшов перший Міжнародний 
конкурс артистів і хореографів ім. С. Лифаря. Крім цього, щороку в день народження С. Лифаря, 2 квіт-
ня, на сцені Національної Опери України відбувається фестиваль "Серж Лифар ля данс" [1]. 

Зусиллями театральних еліт, драматичних колективів такі міста, як Київ, Харків, Львів, Дніпро-
петровськ, Чернівці, Запоріжжя, Одеса, Чернігів, Донецьк стали театральними драгоманами. Лише у 
м. Києві 1996 р. відбулася 41 прем'єра, 1997 – 44, 1998 – 55. Щороку київські театри обслуговують 
близько півмільйона глядачів [4, 172-174]. 

Варто відзначити широкомасштабну роботу Львівського оперного театру, який 2000 р. відзна-
чив свій сотий ювілей. В репертуарі згаданої театральної трупи – 30 оперних та балетних спектаклів, 
серед яких особливо полюбилися глядачам "Богема", "Сільська честь", "Украдене щастя", "Богдан 
Хмельницький", "Тарас Бульба", низка балетних постановок. 

Попри великі економічні труднощі, театральні вистави в Україні мають великий попит серед 
широких кіл українського населення. На щорічних 40-тисячних виставах буває близько 20 млн глядачів.  

В поступальному русі українських театрів значну роль відіграють режисери. Сьогодні не тільки 
в Україні, а й далеко за її межами знають і поважають талант таких режисерів, як І. Борис, Р. Віктюк, 
С. Донченко, А. Бабенко, Є. Митницький, М. Резнікович, І. Молостова. М. Равицький, С. Мойсеєв, 
В. Петров та ін. Без перебільшення можна сказати, що визнання і світову славу здобув своєю творчістю 
Роман Віктюк, який спочатку працював у Львові, а потім – у Москві. За визнанням найавторитетніших 
діячів театру та його дослідників, Р. Віктюк як режисер-новатор, по суті, визначав театральну естетику 
XX ст. [4, 74]. 
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Вивчення проблеми діяльності театральної еліти засвідчує, що вона не змогла уникнути недо-
ліків. По-перше, театри і досі недостатньо фінансуються. У зв'язку з цим вони мали і мають примітив-
не обладнання, проблеми із заробітною платою тощо. Не відпрацьована система та критерії добору 
кадрів, що призводило часом до певних недоречностей та конфліктних ситуацій, соціальної незахи-
щеності тощо. Подекуди спостерігалося падіння престижу професії актора, небажання молоді йти 
працювати до театру, постаріння багатьох колективів. 

По-друге, гострою була і залишається проблема укомплектування театрів режисерськими кад-
рами, особливо молодими фахівцями в цій галузі. 

Дослідниками встановлено, що середній вік режисури в Україні на 2005р. становив 55 років, в 
той час як на міжнародному рівні він складав 36-38 років. У зв'язку з цим менеджери в галузі керівниц-
тва театрами цілеспрямовано здійснюють заходи щодо залучення позабюджетних форм фінансуван-
ня театрів, підвищення професійної майстерності акторів. З 2000 р. оголошено Всеукраїнський огляд 
роботи театрів із творчою молоддю, а також створення молодої української драматургії тощо [5]. 

Одночасно слід підкреслити, що поряд з становленням та розвитком драматичних та оперних 
театрів у незалежній Україні проведена значна робота щодо збереження надбань, традицій та досяг-
нень музичної культури. Музикальна еліта, активно включившись у боротьбу за переборення трудно-
щів, які склалися у сфері її діяльності у перші роки державної самостійності, поступово оновлювала та 
наповнювала змістом музичне життя. Вживалися всі можливі заходи, щоб оновити всі жанри вітчизня-
ної музики, особливо української пісні. 

У результаті цих зусиль значними здобутками збагатилася діяльність композиторів О. Білаша, 
І. Каробиця, О. Морозова, А. Горчинського. Нові пісні глядачам і слухачам подарували О. Білозір, 
Т. Петриненко, О. Пономарьов, І. Білик, П. Дворський, І. Попович, В. Шпортько, І. Бобул, Л. Сандулеса, 
С. Ротару, Т. Повалій, Н. Могилевська, В. Зінкевич, А. Кудлай, В. Білоножко, М. Гнатюк, П. Зібров, во-
кальне тріо Мареничів, ансамбль "Явір" та інші майстри естрадного мистецтва. Публічна репрезента-
ція творчих пісенних набутків здійснювалася на таких фестивалях, як "Червона рута", "Пісенний 
вернісаж", "Таврійські ігри" та ін. [5, 481-484]. 

Завдяки зусиллям владної еліти, активістів пісенного руху, вітчизняних композиторів та вико-
навців найбільш примітним явищем музичної культури останнього десятиліття став фестиваль "Чер-
вона рута", який вніс у виконавську пісенну поп-музикальну культуру національний стиль.  

Не менш популярним став фестиваль "Шлягер", в якому брала участь справжня українська пі-
сенна еліта Д. Гнатюк, М. Мозговий, І. Попович, Р. Кириченко, В. Зінкевич, П. Дворський, В. Шпортько, 
Н. Матвієнко, Т. Петриненко, В. Павлік, Т. Повалій, І. Сказіна. 

Аналіз досягнень фестивалів свідчить про те, що Україна має чимало яскравих зразків націо-
нального стилю в різних жанрах масової музики: козацько-кантова авторська пісня, думний рок, полі-
ський магічно-закликальний поп, коломийковий реп. 

Важливим здобутком пісенної творчості є розвиток тенденцій вивчення та пізнання обрядових 
та звичаєвих традицій. За свідченням офіційних джерел, наприкінці 90-х років в Україні функціонувало 
понад 18 тис. фольклорних ансамблів. Немає потреби доводити, що їх створювали люди, які кохають-
ся в народній культурі, ведуть скрупульозне вивчення усної народної творчості. Зібрані матеріали фо-
льклорних народних шедеврів були продемонстровані на міжнародному фестивалі українського 
фольклору "Берегиня", під час проведення свята "Сорочинська ярмарку", фестивалю "Поліського літа 
з фольклором" та "Коляди" тощо [4, 178-179]. 

Музикальна громадськість у 1999 р. влаштувала Всеукраїнський огляд народної творчості, 
який став важливим імпульсом для участі широких народних мас у розвитку самодіяльного мистецтва. 
Огляд проходив у три тури, які включали виступи у сільських закладах культури, школах естетичного 
виховання, народних домах, будинках "Просвіта" тощо. Цікавим є те, що в заходах огляду брали 
участь колективи незалежно від відомчої належності, без вікових, національних та будь-яких інших 
обмежень. Результатом влаштованого музикального громадського огляду є те, що він не тільки роз-
будив самодіяльні колективи до більш активного творчого життя, а й був серйозним чинником поліп-
шення їхнього матеріально-технічного стану, створення нових мистецьких груп, розробки нових 
модерних сценаріїв та мелодій, появи нових виконавських жанрів тощо [5, 483]. 

Так, у Луцькому районі Волинської області вперше проведено свято духовного співу та музики 
"Боже великий, єдиний, нам Україну храни", обласний огляд-конкурс колективів національних меншин 
у Запоріжжі, створено 24 нових колективів у Закарпатті, 35 – на Хмельниччині, 93 – на Херсонщині. 

Вже у ті часи системними стали свята кобзарського мистецтва у Каневі, конкурси молодих ви-
конавців української естрадної пісні ім. В. Івасюка – в Чернівцях, фестивалі "Зірка світового балету" – 
в Донецьку, "Чумацький шлях" – в Автономній Республіці Крим, "Лесині джерела" – в Новоград-
Волинському. 

Одним з найбільших досягнень музикального життя в Україні є його репрезентація за кордо-
ном, активна участь музикальних колективів нашої держави в міжнародних фестивалях та конкурсах. 
Так, ансамбль українського фольклору "Берегиня" 1998 р. брав участь у Міжнародному фольклорному 
фестивалі в Голландії, Державна чоловіча хорова капела України ім. Л. Ревуцького – у міжнародних 
хорових фестивалях в Італії та Англії, ансамбль солістів "Благовість" Галереї мистецтв "Лавра" – у 
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міжнародному хоровому конкурсі в Ірландії, де здобув Гран-Прі. Український фольклорно-
етнографічний ансамбль "Калина" здійснював гастрольні поїздки до Голландії та Словенії, а камерний 
хор "Київ" – до Німеччини, Великобританії та Данії. Успішні виступи заслужених артисток Каті Бужин-
ської та Тіни Кароль на фестивалі Слов'янський базар у Вітебську свідчать про високий творчий поте-
нціал і авторитет музичної культури України [5]. 

Огляд внесків музичної української еліти у пропаганду вітчизняної культури варто завершити 
розповіддю про стан духовної музики православної Церкви. Далеко за межами України громадськість 
знає про творчий потенціал камерного хору "Воскресіння", Архієрейського хору Кафедрального Свято-
Воскресенського собору м. Рівне, який у своєму репертуарі опрацював твори Д. Бортнянського, М. Бе-
резовського, А. Веделя, К. Стеценка, М. Леонтовича, О. Кошиці, С. Рахманінова, П. Чайковського, 
П. Чеснокова та ін. Не можна не висловити захоплення творчою вивершеністю таких флагманів украї-
нської культури, як Національний Заслужений академічний симфонічний оркестр України, Національний 
Заслужений академічний український народний хор ім. Г. Вірьовки, хор ім. П. Майбороди Національної 
радіомовної Компанії України, Національна Заслужена академічна капела України "Думка", які відігра-
ють нині провідну роль у хоровому мистецтві, визначають його критерії не тільки в українському, а й у 
світовому масштабі [5, 481-484]. 

Багатогранною та неоднозначною була і є діяльність еліти у царині українського кіномистецт-
ва. Українській державі у спадок від Радянського Союзу дісталося п'ять державних кіностудій – Націо-
нальна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка, Одеська кіностудія художніх фільмів, Українська 
студія хронікально-документальних фільмів, Національна кінематика України та Українська кіностудія 
анімаційних фільмів. 

Творчий доробок кіностудії художніх фільмів визначали такі режисери, як К. Муратова, В. Кришто-
фович, М. Беліков, В. Гресь, актори Б. Ступка, А. Роговцева, Н. та О. Сумські, С. Олексенко, Н. Недашків-
ська, Б. Брондуков; неігрового кіно – Ф. Соболєва, І. Грачов, Є. Григорович, П. Зінов’єв; мультиплікаційного 
мистецтва – В. Дахно, Н. Василенко, В. Гончаров, І. Лазорчук, Д. Черкаський та ін. [5, 484-488]. 

За роки самостійності України кіностудії створили близько 50 фільмів різних жанрів, які були 
помітні не тільки в Україні, а й за її межами. Варто назвати художній фільм "Фучжоу" М. Іллєнка, який в 
Белграді на Міжнародному фестивалі 1998 р. одержав диплом "За видатний фільм"; "Дві Юлії" О. Де-
м'яненка, який вважається кращим фільмом 1998 p.; "Приятель небіжчика" В. Криштофовича, з яким 
був ознайомлений Канський кінофестиваль; трилогія "Ольжич" А. Мікульського, яка 2000 р. розповіла 
про життя та боротьбу подвижника українського духу, славного патріота Олега Ольжича; документа-
льний фільм "Три любові Степана Бандери" Ю. Луканова (1998), хронікально-документальний фільм 
"Кольори часу" І. Шкляревського та багато ін. 

Ці та інші фільми демонструвалися на кінофестивалях, реалізувалися на внутрішніх та зовніш-
ніх кіноринках. Восени 2000 р. на XXX Міжнародному кінофестивалі "Молодість" дебютували молоді 
режисери В. Абдрашитов, К. Геворкян, О. Балабан, О. Говоркш та багато ін. А двома роками раніше 
на цьому традиційному кворумі "Дві Юлії" О. Дем'яненка було визнано не тільки, як уже було сказано, 
найкращим фільмом 1998 р., а й нагороджено премією "Арсенал" [4, 182]. 

Організатори фестивалю знайомлять глядачів не тільки з плановими фільмами, а й з картина-
ми східноєвропейського кіно. Можна з певністю сказати, що кіноменеджери використовують можливо-
сті фестивалю як широко розгалуженої академії естетичного виховання українського народу. Кожен із 
фестивалів "Молодість" є значною подією в кіномистецькому житті не тільки столиці, а й всієї України. 

Водночас, як свідчать документи і матеріали, кіномистецтво в Україні переживає не найкращі 
роки. В одному із своїх виступів директор ХХХ міжнародного кінофестивалю "Молодість" А. Халпахчі 
зазначив, що нині кіномистецтво України перебуває "у кінематографічному вакуумі", а сама вона є 
державою, в якій "паралізоване кіновиробництво, зруйновані системи кінодистрибюторства та прока-
ту" [4, 184]. 

Факти свідчать, що держава самоусунулася від продюсерських функцій, не забезпечила про-
текціоністських умов для діячів кіно. Український кінематограф не зумів самостійно ввійти в ринкові 
умови існування, а держава не забезпечила кіномитців новим законодавством. 

По-друге, з перебудовою та господарською нерозберихою була зруйнована усталена система 
кінопрокату. 22 тис. кіноустановок та 950 кінотеатрів у містах, близько 20 промислових кінопідприємств 
було передано у підпорядкування місцевим органам влади та комунального господарства, які через 
відсутність вертикального управління втратили своє пряме призначення. 

По-третє, стався відплив кіноглядачів. Високі комунальні платежі призвели до скорочення та 
повного згортання кінопоказу, особливо в сільській місцевості. Державні прокатні організації стали не в 
змозі закуповувати нові фільми. За мовчазної згоди місцевих органів виконавчої влади відбулося фактичне 
перепрофілювання кінотеатрів. В результаті налічується лише близько 15 тис. кіноустановок [5, 486-487]. 

По-четверте, кіномистецтво перебудованого періоду програвало у конкурентній боротьбі з теле-
баченням. Телебачення переманювало в кіно не лише глядачів, а й режисерів, артистів. У боротьбі за 
глядача кінотеатри дедалі частіше вдавалися до показу голлівудських фільмів з дорогими зйомками, 
ефектними, але не завжди досконалими сюжетами. 2005 р. на екранах України, за свідченням спеціалістів, 
було 90 % фільмів зарубіжного, передусім американського взірця, і тільки 0,3 % – українських [5, 488]. 
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Отже, упродовж досліджуваного періоду, незважаючи на відчутні негаразди, українське обра-
зотворче, театральне, музикальне та кіномистецтво зазнало відчутного розвитку. Кращі менеджери 
культури дбали не тільки про виведення їх на світовий рівень, а й мужньо переборювали труднощі фі-
нансового та кадрового характеру, давали бій явищам антикультури, які проявили живучість та агре-
сивність, особливо в епоху так званого розвитку плюралізму думок. 

Така перетворююча діяльність еліти, зокрема у сфері культури, є свідченням її конструктивної 
ролі в суспільстві. Спрямовуючи рух української культури до кращих світових цінностей, вітчизняна 
еліта проявляла і проявляє себе як дійовий чинник розбудови української держави. 
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(ХІV – перша половина ХVІ ст.) 
 
У статті аналізується суспільно-політичне становище України у складі Литви і Польщі у 

ХІV – першій половині ХVІ ст. – періоду, що характеризується розвитком буржуазних відносин, які 
підривали основи феодалізму, культурним відродженням, поширенням ідей Реформації та гуманіз-
му, соціальними та національними революціями. 
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The article examines the socio-political situation in Ukraine as part of Lithuania and Poland in the 

first half of XIVth – XVIth century – а period characterized by the development of bourgeois relations, which 
undermined feudalism, cultural revival and spread of ideas of humanism and the Reformation, social and 
national revolutions. 

Keywords: socio-political situation, the Reformation, dominion, reign, Union of Lublin. 
 
Вказаний період історії в Європі – це час, коли застій середньовіччя змінився бурхливим і ди-

намічним суспільним розвитком нового часу. В ХІV-ХV ст. феодалізм досяг свого апогею. Однак нату-
ральне господарство вичерпувало себе, товарно-грошові відносини ставали дедалі помітнішими в 
житті суспільства. Потреба в розширенні економічних зв’язків закономірно припинила дроблення зе-
мель, з’явилися умови для їх об’єднання. Важливим чинником цього процесу стало поступове форму-
вання сучасних європейських народів. На цій основі в Західній Європі утворюються централізовані 
держави у формі феодальних монархій. 

На Сході Європи ці процеси були ускладнені й загальмовані наслідками монголо-татарського 
завоювання. До того ж, землі України – тодішньої Південно-Західної Русі – стали об’єктом гострого 
суперництва сусідніх держав – Польщі, Литви, Московського князівства, Кримського ханства [5]. 

У ХІІІ – першій половині ХІV ст. продовжувачем державності Русі на її південно-західних зем-
лях виступало Галицько-Волинське князівство. Жорстока поразка, завдана 1323 р. руським військам 
ординським ханом Узбеком, підірвала воєнну і політичну міць Галицько-Волинської держави. Смерть 
загиблих в бою князів Андрія та Лева припинила князівську династію Романовичів, які протягом більш 
як 120 років вели боротьбу за незалежність і державну єдність Південно-Західної Русі. Втрачаючи 
власне політичне значення, осередок української державності став предметом гострого суперництва 
Польщі та Литви. В результаті остання закріпила за собою Волинь, а польський король у 80-х рр. 
ХІV ст. остаточно утвердив свою владу в Галичині. Буковина з середини ХІУ ст. опинилася в складі 
Молдавського князівства, Закарпаття ще раніше захопила Угорщина. 

Іноземне поневолення західноукраїнських земель перервало процес формування незалежної 
державності українського народу. Економічно слабкі, роз’єднані, політично занепадаючі руські князівс-
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тва Подніпров’я і Поділля перебрати на себе роль збирання та визволення українських земель з-під 
монгольського іга не могли. Зате мету підпорядкувати собі "всю Русь" поставив володар сусідної Ли-
товської держави великий князь Ольгерд (1345-1377) [3]. 

Литовські племена здавна були північно-західними сусідами східних слов’ян. В "Повісті мину-
лих літ" вони згадуються як такі, що не мали власної політичної організації і платили данину Києву. 
"Литва з болота на світ не показувалася", – вказував в середині ХІІІ ст. автор "Слова про загибель ру-
ської землі". Однак саме тоді в Поніманні склалась раньофеодальна держава – Литовське князівство. 

Вже за Міндовга (1230-1263) Литва включила в себе Чорну Русь, головне місто якої Новгород-
Литовський (нинішній білоруський Новогрудок) на певний час став столицею держави. Зростаючи й 
далі за рахунок західних руських земель, Литва переймала їх більш високу культуру і досвід політич-
ної організації. Це обумовило зближення литовської і руської знаті, "ослов’янення", "обрусіння" литов-
ських князів, які одружувалися з руськими княжнами й бояринями, переходили у православну віру, 
переймали місцеву мову, побут та звичаї. Тому далекосяжні плани великого литовського князя Ольге-
рда зустріли скоріше співчуття, ніж протидію українського населення, що сподівалося таким чином зві-
льнитися від більш обтяжливої залежності від монголо-татар [8]. 

В кінці 1350-х рр. Ольгерд зайняв Брянськ і просунувся на сіверські землі. У 1362 р. добровіль-
но визнав владу Литви київський князь. Поповнені киянами литовські війська того ж року зайняли Пе-
реяславщину, на Правобережжі розбили невеликі орди подільських татар, які підтримували Польщу в 
її протистоянні з Литвою, і зайняли Поділля. 

Литовським успіхам в Україні сприяли феодальні усобиці в Золотій Орді (там в 1359-1361 рр. 
змінилося сім ханів). Однак монгольська держава не настільки ослабла, щоб так легко змиритися з 
втратою українських земель. Швидше за все, відношення між Ордою і Литвою в цей час ґрунтувалися 
на договірній і взаємовигідній основі: монголи погодилися на поширення політичного контролю Литви 
на всю Південно-Західну Русь за умови збереження данинної залежності цієї території від Орди. Не 
дарма один з руських літописців, відзначивши, що Ольгерд "багато земель і країв завоював, і ґради, і 
княжіння узяв собі… і збільшилося княжіння його більше всіх", підкреслював, що литовський володар 
"не стільки силою, скільки мудрістю воював" [13]. 

Приєднавши більшість сучасних українських, білоруських і частину російських земель, Литва 
стала великою феодальною державою, яку самі литовці називали Велике князівство Литовське, Русь-
ке й Жемайтійське. Руські землі становили 9/10 загальної площі князівства і мали великий вплив на 
суспільно-політичне й культурне життя Литви. Руська мова тут стала мовою державною; чимало норм 
"Руської правди", місцеві назви суспільних станів, урядових посад були сприйняті литовцями. Був від-
новлений адміністративно-територіальний устрій, характерний для Київської Русі. Територія була по-
ділена на удільні князівства, які являли собою автономні державні утворення [7]. 

Місцева руська знать мала майже ті самі права і привілеї, що й литовська: князі і бояри брали 
участь у великокняжій раді; деякі з них обіймали найвищі посади в адміністрації та війську, охороняли-
ся майнові права феодалів. Протягом перших десятиліть литовського володарювання привілейоване 
становище мала православна церква. 

Однак на відміну від Київської Русі державна влада концентрувалася в руках великого литов-
ського князя, який одноособово розпоряджався військовими силами і матеріальними засобами країни. 
Місцеві князі були лише дорадниками і виконавцями його волі, бо земельні володіння мав тільки той, 
хто служив великому князю. Українські удільні князівства користувалися самоуправлінням, але поши-
рювалося воно лише на господарські відносини, суд, релігію і в жодному разі не на державну адмініст-
рацію. Нарешті, у відновлених українських уділах – Київському, Переяславському, Чернігівському, 
Новгород-Сіверському та ін. князівську владу отримали не нащадки Рюриковичів, а сини і племінники 
литовського князя – Ольгердовичі. 

Таким чином, хоча центральна влада постійно підкреслювала, що литовці "старовини не ру-
шать і новини не вводять" [6], насправді відбулися суттєві зміни. Литовська держава не була держа-
вою українською. Значний на перших порах політичний вплив українських князів і бояр був 
обумовлений не організацією державних структур, а лише зближенням литовської і української знаті. 
Удільні Ольгердовичі використовували прагнення місцевих феодалів до автономії для протистояння 
централізаторській політиці Вільна. Зміцнення влади великого князя чи зовнішньополітична переоріє-
нтація Литви за таких умов становили пряму загрозу державницькому становищу українських уділів. 

Так воно і сталося після Кревської унії Литви з Польщею (1385 р.), коли значно посилилися 
польсько-католицькі впливи на литовську знать і, відповідно, опір руських аристократів. Енергійний 
великий князь Вітовт на початку 90-х рр. збройною силою усунув "за непослух" кількох удільних князів 
та передав їх володіння своїм прибічникам. Посилилась феодальна залежність селян та жителів міст. 
За словами сучасника, Вітовт тримав підвладні руські землі в "залізних кайданах" [9]. 

Однак плани великого литовського князя сягали ще далі. Скориставшись тим, що усунутий від 
влади в Золотій Орді хан Тохтамиш шукав притулку в Південній Русі, Вітовт домігся від нього зняття 
данинної залежності з руських земель, тим самим остаточно закріпивши їх за Литвою. Крім того, як 
стверджує один з літописців, "радився Вітовт з Тохтамишем, кажучи: "Я посаджу тебе в Орді на царст-
во, а ти мене посади на Москві на великому княжінні на всій Руській землі"[4]. 
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Честолюбні наміри литовського князя дорого коштували Україні. 12 вересня 1399 р. в гирлі Во-
рскли 80-тисячна русько-литовська армія разом з татарами Тохтамиша зазнала нищівної поразки від 
100-тисячного війська хана Тимур-Кутлука. Ламаючи відчайдушний опір населення (вистояли тільки 
потужні фортеці – Кам’янець-Подільський, Кременець, Луцьк), ординці спустошили Київщину, Переяс-
лавщину, Поділля, Волинь. Так, за висловом одного з польських істориків, " у потоках крові потонули 
мрії Вітовта про об’єднання в межах Литовської держави всієї Русі, всієї Східної Європи" [10]. 

Однак згодом великий литовський князь все ж вирішив кілька важливих зовнішньополітичних 
завдань. Перемога в липні 1410 р. об’єднаних слов’янсько-литовських сил над Тевтонським орденом 
під Грюнвальдом завдала нищівного удару німецько-католицькій агресії, припинила її розгортання на 
південь і схід. У 20-х рр. завдяки дружнім стосункам з Ордою, Вітовт розширив кордони своєї держави 
аж до Чорного моря, зміцнив їх системою замків. 

Посилення впливу католицької церкви, яка після Кревської унії стала державною, дискримінація 
та феодальні утиски руського населення викликали його зростаюче незадоволення. В 1430-1440-х рр. 
Русь охопило масове повстання проти литовсько-польського панування. Політичним прапором руху, ос-
новною силою якого були жителі міст та дрібна православна шляхта, стали "зрусілі" Ольгердовичі, які 
після смерті Вітовта боролися за великокнязівську владу з прихильниками пропольської орієнтації. 

Обрання (1430 р.) великим литовським князем відомого своїми антипольськими поглядами 
Свидригайла Ольгердовича викликало польську збройну агресію на Волині і Поділлі. Розпочалася на-
родна війна проти загарбників. Міщани Луцька під керівництвом воєводи Юрші, захисники Олеського 
замку на чолі зі старостою Іваном Преслужичем не тільки витримали облогу поляків, а й значно стри-
мали їх наступ [11]. 

Налякані розмахом визвольної боротьби в Україні, великі литовські феодали у 1432 р. скинули 
Свидригайла й проголосили великим князем брата покійного Вітовта Сигізмунда Кейстутовича. Сигіз-
мунд відновив унію з Польщею за зверхності її короля. 

Майже всі руські землі – Вітебська, Смоленська, Новгород-Сіверська, Київська, Полоцька, Во-
линь, Брацлавщина – не визнали влади Сигізмунда. Свидригайло оголосив ці території "Великим кня-
жінням Руським", а себе – його великим князем. Місцеві урядові посади все більше перебирала 
православна знать [12]. 

В політичній боротьбі удільної Русі цілком певно визначились дві протилежні тенденції: праг-
нення до повної автономії – і намагання литовських властей ліквідувати її. Все вирішували сила і єд-
ність як українського суспільства, так і литовсько-польської унії, що відроджувалася. 

Однак єдності у повсталої Русі не було. Після того, як польський король урівняв у правах з ка-
толиками тих православних аристократів, які стали на бік Сигізмунда, руська знать почала відмовля-
тися від боротьби. Внаслідок жорстокої поразки під Вількомиром 1435 р. та інших невдач Свидригайло 
зрікся титула великого руського князя. Вперта боротьба українського міщанства та шляхти була при-
душена збройною силою, але примусила власті зберегти Київське та Волинське удільні князівства. 
Привілей короля Казимира ІV 1447 р. розширив права всіх феодалів, звільнив їх від деяких державних 
повинностей, гарантував шляхті особисту недоторканність. Це послабило незадоволення українського 
служилого стану, шляхта слідом за князями і боярами все більше переходила від конфронтації з 
польсько-литовською владою до її підтримки. Таким чином було підготовлено остаточну ліквідацію 
удільного устрою – Волинського (1452 р.) та Київського (1470 р.) князівств. І хоча кияни двічі не пуска-
ли до міста призначеного їм воєводу Мартина Гаштовта, захистити втрачені залишки руської автономії 
це вже не могло. 

З кінця ХV ст. особливу роль в житті українських земель починають відігравати сусідні держави – 
Московське князівство та Кримське ханство. 

Московське князівство, остаточно звільнившись від монголо-татар (1480 р.), вогнем і мечем 
приєднало основний масив великоруських земель і перетворилось на могутню централізовану держа-
ву. Великий князь Іван ІІІ "богом дарованим з діда-прадіда правом" проголосив себе "государем всієї 
Русі". Підпорядкування всіх земель колишньої Київської Русі стало центральним завданням московсь-
кої зовнішньої політики. 

Протягом кінця ХV-ХVІ ст. відбулася серія війн за українські володіння Литви, в результаті яких 
Москва захопила Чернігівські і Сіверські землі, а значна частина українських та білоруських князів і 
бояр перейшла на службу до московського князя. Вони не без підстав сподівалися на те, що здобути 
"милості" в Москві легше, ніж відстояти власні інтереси в Литві. Втім, і ті українські аристократи, що 
залишилися, теж більше розраховували на ласку Литовського князя і польського короля. Так було за-
початковано трагічний процес втрати традіційної політичної еліти, "обезглавлювання" українського 
народу, що надалі могло привести до загрози самому його існуванню[2]. 

В липні 1569 р. Литва та Польща підписали Люблінську унію, за якою було утворено нову дер-
жаву – Річ Посполиту з одним монархом – королем польським і великим князем литовським одночас-
но, спільною зовнішньою політикою, однаковим маєтковим правом. Разом з тим обидві частини 
держави зберігали окремі уряд і адміністрацію, суд, фінанси, власне військо та законодавство. 

Дуже ослаблена Лівонською війною з Московською державою та пропольською опозицією все-
редині країни Литва не змогла відстояти від зазіхань польської шляхти свої українські володіння. Всі 
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вони перейшли до Польщі. На засіданнях польського сейму було вибудовано цілу теорію, згідно з 
якою вся Русь здавна належала польським королям – внаслідок добровільного визнання їх влади, за-
воювання або успадкування. Ці твердження прямо перегукувалися із претензіями на спадщину Київсь-
кої Русі московських володарів. Таким чином, слідом за московською з’явилася ще одна, польська 
доктрина, яка позбавляла українців права на власну державність. Представники української шляхти, 
що прибули на сейм, не протестували. За дотримання мінімальних вимог (збереження всіх існуючих 
привілеїв, свободи віросповідання, руської мови в офіційному діловодстві) вони підтримали ідею при-
єднання до Корони. 

Після 1569 р. українські землі були розділені на сім воєводств: Руське (Галичина), Белзьке, 
Волинське, Брацлавське, Київське, Подільське та Чернігівське (утворене 1635 р. після того, як "істинно 
польські" Чернігівщина та Сіверщина були відібрані у Москви). На їх території (крім Галичини) діяло не 
польське, а литовське право (Статути 1566 та 1588 рр.), великі міста керувалися положеннями магде-
бурзького права. Однак, незважаючи на це, польські феодали поширили своє панування на більшу 
частину України [1]. 

На час Люблінської унії та після неї для економічного та соціально-політичного життя українсь-
ких земель найбільш характерними були такі явища: 

1. Інтенсивне зростання великого феодального землеволодіння – насамперед на Волині, в Га-
личині (за станом на 1629 р. в руках 37 волинських магнатів засереджувалося ¾ селянських господарств 
воєводства). Але й придбані внаслідок унії землі Придніпров’я король щедро роздавав магнатам, при 
цьому дещо перепадало й українській знаті. Так, черкаський староста князь Вишневецький випросив у 
короля привілей на "пустинь, звану ріку Сулу, ріку Удай і ріку Солоницю" до московського кордону – на 
40-і роки ХVІІ ст. Вишневецькі мали тут 40 тис. селянських дворів, 56 міст і містечок. 

2. Розвиток товарно-грошових відносин, втягування українських земель через Польщу в євро-
пейську торгівлю хлібом. Це зумовило появу і різке зростання фільварків, тобто власного господарст-
ва феодалів, спрямованого на виробництво хліба на продаж та власну переробку сировини і 
заснованого на постійній щотижневій панщині; зміцнення феодальної власності на землю. 

3. Посилення феодального гноблення селянства внаслідок формування фільваркової системи, 
розвитку панщини, здачі феодалами своїх маєтків в оренду та під заставу, зменшення селянських на-
ділів. В 20-х рр. ХVІІ ст. панщина на Волині складала 4-5 днів, на Київщині – 2-3 дні на тиждень від го-
сподарства. 1588 р. ІІІ Литовський статут остаточно ввів кріпацтво; власник отримав право на власний 
розсуд регламентувати повинності селян. 

4. Розширення території проживання українського народу, господарське освоєння Східного 
Поділля, Південної Київщини, Лівобережжя, початок колонізації Слобожанщини. На нових землях вдо-
сконалювалась техніка землеробства, розвивались ремесла, торгівля. Сюди тікали селяни з усієї 
України, заохочені звільненням від повинностей і податків на 20-40 років у так званих "слободах". Тут 
складався новий тип господарства, заснованого на вільній праці козака-власника або вільнонайманого 
робітника, формувалися економічні і соціальні підвалини майбутньої Визвольної війни. 

5. Поглиблення суспільного поділу праці, зародження мануфактурного виробництва (ХVІІ ст.), 
розвиток старих і виникнення нових міст, особливо на Наддніпрянщині протягом другої половини ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст. Гальмування процесів урбанізації всевладдям шляхти (заборона зовнішньої 
торгівлі для міщан, звільнення шляхти від мита і т.ін.). Дискримінація українського міщанства (обме-
ження при вступі до цехів, податкові пільги іноземцям, перешкоди у виборі місця проживання) та фео-
дальна експлуатація городян (чинш, церковна десятина). 

6. Розвиток започаткованої в ХІV-ХV ст. станової організації суспільства. Стани виникали на 
основі визначених законом прав, привілеїв та обов’язків (на відміну від класів, які відображають еко-
номічне становище певних соціальних груп). Протягом ХVІ – першої половини ХVІІ ст. розмежування 
між основними станами – шляхтою, міщанством, духовенством, селянством стало спадковим і майже 
непроникним. Закріплена розвинутим кодексом законів (Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр.) стано-
ва організація суспільства мала значний вплив на правову свідомість українців. Усвідомлення цінності 
закону, гарантії прав поєднувало їх із західноєвропейською правовою і політичною думкою. Московсь-
ка держава, навпаки, формувалась як деспотична монархія, в якій воля царя є єдиним законом для 
підданих. В цій відмінності – корінь протиріч, з якими зіткнулись українці в стосунках з Москвою в часи 
Хмельниччини і пізніше. 

7. Ополячення, окатоличення українських феодалів, викликане, з одного боку, появою більш 
привабливої західноєвропейської культурно-релігійної альтернативи, а з іншого – політикою націона-
льної дискримінації, яку проводив польський уряд. Це була фактична втрата українцями своєї аристо-
кратичної еліти, що жила за формулою "русин за походженням, поляк за національністю". 

Процес визволення та об’єднання земель Південно-Західної Русі, започаткований Галицько-
Волинським князівством, в середині ХIV ст. був перерваний агресією сусідніх держав. Українські землі 
потрапили під владу Польщі, Литви, Угорщини, Молдавії, панівні верстви яких ліквідували залишки 
автономної української державності. Опір місцевої князівсько-боярської опозиції був придушений. Гнучка 
політика поступок руській аристократії, яку проводив литовсько-польський уряд та альтернатива слу-
жби московському князю започаткували процес відмови української знаті від власної державної дії. 
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В середині XV ст. на землях українського Півдня утворилося Кримське ханство – воєнно-
феодальна держава, яка, як і Турецька імперія, здійснювала грабіжницькі напади на українські землі. 
Оборону українського народу від агресії взяло на себе козацтво – нова суспільна сила, що формува-
лася в Порубіжжі. 

Виникнувши як колонізаційне явище, як прагнення суспільних низів звільнитися від феодальної 
експлуатації, в боротьбі з турками та татарами козацтво створило військово-політичну організацію – 
Запорозьку Січ, що поступово перебирала на себе деякі функції української держави. 

Розвиток соціально-економічних відносин феодально-кріпосницької системи, посилення соціально-
го та національно-релігійного гноблення після Люблінської унії 1569 р. викликали зростаючий опір українсько-
го населення. Разом з тим в усіх сферах життя формувалися зародки нового, буржуазного ладу. Протягом 
другої половини XVI – першої половини XVII ст. завершилось формування українського народу, склалися 
передумови Визвольної війни – національної революції, що розгорнулась в середині ХVII ст. 
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У статті аналізується системна залежність образотворчої інтелігенції радянських часів 

від ідеології політичної цензури в Україні та СРСР. 
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This article analyzes the graphic system dependence intellectuals Soviet ideology of political 

censorship in Ukraine and USSR. 
Keywords: political censorship, fine art, placards, graphic arts, sculpture. 
 
В умовах утвердження України як демократичної держави значно зріс інтерес громадськості, 

насамперед наукової, до тих сторінок вітчизняної історії, які невиправдано замовчувалися. Посиленої 
уваги вчених потребує проблема становлення та функціонування системи політичної цензури в ра-
дянській Україні, зокрема з’ясування ідеологічного впливу політичної цензури на творчу інтелігенцію, в 
тому числі на представників образотворчого мистецтва. 

На сьогоднішній день ця актуальна проблематика в Україні перебуває на стадії початкового 
висвітлення.  

Радянське образотворче мистецтво, особливо періоду 1920-х рр., вирізнялося розмаїттям 
форм, наявністю творчих стилів, шкіл, напрямків, які висвітлювалися мистецтвознавцями. Нашим за-
вданням є дослідження не історії образотворчого мистецтва в Україні та СРСР, а з’ясування ідеологі-
чного впливу на його видовищний ряд (плакати, графіка, скульптура тощо), виявлення системної 
залежності художньої інтелігенції від політичної цензури. 

Більшовицька монументальна пропаганда, коли на вулицях міст почали з’являтися пам’ятники 
героям революції, а також плакатна агітація, крім ілюстративно-інформативного навантаження, викону-
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вала важливу політично-ідеологічну функцію. Революційний політичний плакат періоду "воєнного кому-
нізму" був своєрідним продовженням самої революції, її соціальних гасел, сподівань і закликів. Його ав-
торами були Д. Моор ("Ты записался добровольцем", "Всероссийский субботник"); В. Маяковський 
("Если белогвардейщину не добьем, белогвардейщина снова встанет на ноги"), В. Дені ("Каждый удар 
молота – удар по врагу"), М. Когут ("Оружием мы добили врага, трудом мы добудем хлеб. Все за работу, 
товарищи!") [1]. Деякі російські дослідники мистецтва 1920-х рр. знаходять в плакатах та образотворчо-
му прикладному жанрові ознаки "революційного побуту", витоки "естетичного оновлення публічно-
громадського побуту" [2]. Плакати, розміщені на вулицях великих міст, справді ставали частиною по-
всякденного життя, якщо на їхні заклики звертали увагу, але вони несли конкретні ідеологічні функції. 
Композиційні елементи революційних плакатів (серп, молот, гвинтівка, багнети), якщо і належали до фак-
торів "естетичного оновлення", то безумовно військового побуту, від якого суспільство втомилося. 

Нова економічна політика, яка активізувала багатоукладність соціально-економічних форм суспіль-
ного виробництва, до певної міри вплинула на лібералізацію культури. Наявність різних форм, напрям-
ків, стилів розвитку мистецтва спонукала державні установи до створення відповідного науково-
експертного центру. Так, 16 червня 1921 р. відбулося засідання науково-художньої комісії НКО РСФРР, 
на якому з’явилася ідея організації Російської академії художніх наук. Один з її засновників П.С. Коган 
писав у першому числі журналу "Искусство" за 1923 р. про її завдання та функції, як "…компетентного 
органу, який міг би стати центром художньої думки країни" [3]. Він висловив тоді сміливу думку стосовно 
політичного керівництва мистецтвом. "Правляча партія не мала і не має до теперішнього часу, – наго-
лошував він, – єдиного, твердо встановленого відношення, як щодо різних художніх напрямків, так і до 
питання про взаємовідносини між державою і мистецтвом" [3, 6]. Політична цензура діяла, але вона сто-
сувалася переважно друкованих зарубіжних та відверто контрреволюційних видань, а мистецтво, на пе-
реконання А.І. Мазаєва, мало дві функціональні школи – соціологічну та формалістичну [2, 174]. 
Насправді, враховуючи його розмаїття, воно виходило за рамки цих організаційних форм. Одна справа 
теорія мистецтва, інша використання його переваг для обслуговування політичної системи. У 1923–1924 рр. 
вже діяв Головрепертком, тобто контроль відбувався. 

В Україні, крім агітаційно-пропагандистських плакатів, використовували політичну сатиру. Нею 
професійно займався О.П. Довженко від серпня 1923 по червень 1926 р. в редакції газет "Вісті 
ВУЦВКУ", "Комуніст", "Література, наука і мистецтво", "Молот". Карикатури, які мали форму політично-
го плакату, стосувалися політичних діячів – маршала Франції Ф. Фоша, польського маршала Ю. Пілсуд-
ського, канцлера Німеччини Г. Штреземана, прем’єр-міністра Франції Р. Пуанкаре та президента цієї 
європейської країни А. Мільєрана, а також інших відомих політиків – Б. Муссоліні, Е. Ерріо, Макдональ-
да, Чемберлена [4,с.67-68]. Карикатурист "Сашко" торкнувся "політичним пензлем" українських лідерів – 
Н. Махна, С. Петлюри, М. Шаповала, М. Грушевського. Не цурався Довженко і атеїстичної проблематики, 
залишивши низку "безбожних" карикатур сільських попів, церкви, зокрема УАПЦ. Він написав портрети 
С.М. Будьонного, Г.І. Петровського, тобто діяв за принципом – "мистецтво на службі партії". 

27 червня 1924 р. цензура звернула увагу на появу великої кількості бюстів, барельєфів, живо-
писних портретів, фотомонтажів Леніна, якого намагалися увічнити таким чином. Боячись спотворення 
його образу, ЦВК СРСР заборонив їх поширення, крім фотографій [5, 79].Органи політичної цензури 
вимагали від художників дотримуватися їхніх понад стосовно портретів більшовицьких діячів. 

Українське образотворче мистецтво (плакат, графіка, офорт, живопис, скульптура) 1920-х рр. 
намагалося зберегти традиції, але залежало від політичної системи, яка обмежувала поширення "ан-
тирадянщини", забороняючи виставки творів художників, схиляла їх до співпраці і методу соцреалізму. 
Періодика тих років, каталоги виставок, організованих Наркомосом УСРР до 10-ї річниці жовтневого 
перевороту [6], АРМУ та Державною академією художніх наук наприкінці 1920-х рр. [7], у яких були 
вміщені твори українських графіків, пейзажистів, свідчать про сприйняття ними революційних ідей. 
Вони постають в картинах і начерках Василя Феофановича Седляра, які стосувалися колгоспного бу-
дівництва, подій громадянської війни, побуту робітників.  

Художник В. Седляр, виконуючи "соціальне замовлення" щодо відтворення революції, не по-
лишав роботи над ілюструванням "Кобзаря" Т. Шевченка, тобто у першому випадку "ходив на службу", 
в іншому – працював для душі. 

Художникам самобутнім і без марксистської "проби" було складно творити, особливо вистав-
лятися, демонструвати суспільству власний доробок. З лютого 1926 р. група художників звернулася з 
листом до Сталіна, у якому висловили їхнє бачення перспектив розвитку радянського художньо-
образотворчого мистецтва, взаємини різних груп і течій, що уособлювали його. Вони писали про ідео-
логічні та формальні відмінності між різними групами художників, про покровительство влади над од-
ними і нехтування нею інших. Пріоритетом для неї виявилася Асоціація художників революційної Росії 
(АХРР), яка мала матеріальну і морально-суспільну підтримку, однак, на думку авторів листа – 
Д. Штеренберга, Л. Вайнера, М. Радченка, Л. Бруні, Д. Геро – справжнє радянське мистецтво можливе 
в результаті взаємодії різних стильових груп [8, 328-329]. Виняткове клопотання влади довкола АХРРу 
унеможливлювало плідну роботу інших художників, позбавляло їх "…права на реальні пошуки справ-
жнього революційного мистецтва" [8, 62]. Їх дивувала турбота партійно-радянських органів про АХРР, 
основною мотивацією якої вважали "ідеологічні або формальні" її переваги над іншими. Революціоне-
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рами, на переконання Д. Штеренберга та його однодумців, виявилися ті представники "фронту мисте-
цтва", які працювали в інших організаціях, тому монополія на "революційність" за АХРРом – "визнана 
бути не може" [8,с.63]. Протистояння між угрупованнями художників, особливо після завершення дис-
кусії про формалізм в мистецтві, могло бути політичним змаганням між ними за визнання не лише мо-
нопольності, а передусім першості в ідеологічному табелі організацій, які виявляли безмежну 
лояльність до влади. Судячи з листа ахровці перебували під наглядом НКО УСРР та ідейним впливом 
Держакадемії художніх наук, тому ставились до решти митців як "нереволюційних", а навіть і "контрре-
волюційних". Публічний статус АХРР з вагомою підтримкою державних інституцій примушував худож-
ників пристосовуватися до її вимог, піддаючись "халтурній спокусливості". Опальні, "нереволюційні" 
художники, які вважали себе "безпартійними більшовиками", просили Сталіна здійснення художньої 
політики в галузі образотворчого мистецтва подібно до її реалізації на "літературному фронті", тобто 
чекали партійної директиви. Прохання про рівномірність розподілу державної турботи щодо об’єднань 
художників, а не "…визнання за однією групою характеру державно-рекомендованого напрямку, було 
швидше голосом відчаю, ніж раціональною пропозицією в умовах диктатури партії та її ідеології. Пік-
лування про них означало не фінансування художніх груп, а створення однакових можливостей для 
реалізації продукції художників – виставок, продажу тощо. 

Монополізація радянського мистецтва під "ярликом революційності", тобто примусова консолідація 
художників довкола АХРР, а в Україні – біля АХЧУ, свідчила про організаційну підпорядкованість та функ-
ціональну уніфікацію творчого процесу в галузі образотворчого мистецтва. За таких умов цензура політич-
на набувала рис та ознак системності, а повсякденний ідеологічний контроль здійснював Головрепертком. 
Мистецтво радянської доби у 1920-х рр. було представлено різними школами та стилями, тому його нама-
галися "очистити" від "буржуазних елементів" та об’єднати на принципах марксизму.  

Українські періодичні видання коментували створення художньо-політичних рад при Головреперт-
комі, щоб наблизити його "ідеологічно контрольну роботу" до широкої громадськості [9]. 5 січня 1928 р. по-
літбюро ЦК ВКП(б) видало постанову про зняття з виставки "10-річчя жовтня" скульптури С.Д. Меркурова 
"Смерть вождя" [8,с.742]. З протестом виступили А. Луначарський, М.П. Горбунов, Д. Петровський, тому 
що скульптуру замовила комісія РНК СРСР по закупівлі і замовленню художніх творів, членами якої були 
К.С. Станіславський, О.І. Щусєв, П.С. Коган, М.Ф. Владимирський, Ю.М. Славінський. Діяльність комісії від-
повідала духу і змісту постанови союзного уряду "Про заходи щодо надання матеріальної допомоги худо-
жниками і скульпторам Союзу РСР" від 14 лютого 1927 р. Очевидно звернення художників до Сталіна у 
1926 р. було матеріалізовано. Покровительство художників з боку А. Луначарського завершилося наприкі-
нці 1920-х рр., коли наркомом освіти призначили А. Бубнова.  

Перша половина 1920-х рр. характеризувалася співіснуванням різних течій в мистецтві – марк-
систського, немарксистського, зміновіхівського спрямування, академічного і популярного, народного і 
професійного, а дискусії з’ясовували роль і місце кожного з них. Протягом другої половини 1920-х рр. 
відбувалася організаційно-функціональна уніфікація образотворчого мистецтва, здійснювався систе-
матичний політично-ідеологічний нагляд за його розвитком. Проконтролювати діяльність кожного ху-
дожника було складно, тому їх майстерні та об’єднання змушували ліквідовувати і приєднуватися до 
цеху АХРР, АХЧУ. 

Політична цензура була надто прискіпливою до візуально-видовищної продукції, навіть до ети-
кеток туалетного мила, кремів. Її обурювали назви парфумерних виробів "Коханочка", "Малютка", 
"Нільська лілія", "Кі-ку", "Піонія", "Краса", "Сонечко моє", "Любиш – не любиш…", "Секрет молодості", 
виготовлених державним трестом жирової промисловості "ТЕЖЕ" [10]. Його ототожнювали з апаратом 
агітації та пропаганди "реакційних смаків міщан", "гнилої естетики дрібної буржуазії", відтак подібна 
продукція вважалася "зливою вульгарності".  

Українське мистецтво 1920-х рр. більшою мірою схилялося до прикладного спрямування, а те-
оретично-методологічні аспекти менш цікавили художників. Вони гуртувалися довкола Асоціації худо-
жників червоної України (АХЧУ), статут якої було затверджено 27 серпня 1926 р. Наприкінці 1920-х рр. 
постало питання про створення профільного видавництва для українських художників. Зокрема, 21 
жовтня 1929 р. необхідність його заснування визнала президія АХЧУ, яка обрала головою Всеукраїн-
ського художнього видавництва АХЧУ Ф.І. Савченка, котрий був і його головним редактором [11]. Од-
ночасно з АХЧУ діяла Всеукраїнська асоціація пролетарських митців ("Вуапмит"), члени якої просили 
партійні органи замовити "кольоровий художній агітплакат" для збору коштів на розвиток авіації, реа-
гуючи таким чином на судовий процес у справі "Промпартії" [11]. 

11 березня 1931 р. ЦК ВКП(б) звернув особливу увагу на ідеологічний зміст плакатної літера-
тури, яку видавали різні видавництва, визнав незадовільним контроль з боку Головліту за картинно-
плакатною продукцією, доручив ЦКК РСІ з’ясувати питання про випуск "шкідливих плакатів" [5,с.198]. 
21 квітня 1931 р. Головліт, покликаючись на рішення ЦК партії, згадав про плакат "Ночная капель", 
назва якого була запозичена від однойменного вірша Д. Бєдного, уривок якого став епіграфом 
[5,с.198]. Він був вилучений, а об’єднанню художників-реалістів, які виготовили плакат, заборонили їх 
випуск, зосередивши цю справу у державному видавництві. 

Постанову ЦК ВКП(б) від 11 березня 1931 р. розглянула президія ВУК Робмис у травні 1931 р., 
тобто профспілка, яка ухвалила власну постанову для внутрішнього користування "Про заходи секто-
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ру мистецтва НКО щодо проведення в життя постанови ЦК ВКП(б) про плакатну літературу". Вона за-
кликала мобілізувати "…всі сили культурно-ідеологічного фронту" для обслуговування випуску "полі-
тично витриманого" плакату [12]. Пропонувалося централізувати видавничу справу в галузі 
образотворчого мистецтва, широке обговорення картинно-плакатної продукції в пресі, організовувати 
виставки, залучати письменників. "Встановлення певної системи художньо-ідеологічного контролю та 
організації по всіх видавництвах художньо-політичних рад за участю представників громадських орга-
нізацій, робітництва найбільших фабрик, заводів та художників", – належало до пріоритетних напрям-
ків роботи органів цензури в царині політичного плакату. Весною 1931 р., виконуючи партійні вказівки, 
Укрголовліт приступив до системного перегляду плакатів. Було створено на базі сектору мистецтв 
спеціальну комісію, яка зазначила у звіті від 21 квітня 1931 р. про розгляд 100 плакатів, з них 25 ви-
явилися "політично-шкідливими" [13]. Співробітники Головреперткому НКО УСРР рецензували кожен 
плакат за встановленою формою, дозволяючи або забороняючи їх випуск. 

Переважна більшість плакатів проходила через художньо-редакційні, художньо-політичні та 
художньо-робітничі наради видавництва. Саме їхні висновки були вирішальними. 22 травня 1931 р. 
худполітрада АХЧУ, розглянувши політичний плакат "Польська зграя в Галичині", дійшла такого ви-
сновку: "Виконано пасивно-натуралістично, нема виходу з рабського становища замучених галичан, по 
кольору – пасивний і невиділені плани. Тому переробити" [14]. Назви плакатів нагадували інколи пар-
тійні резолюції: "Ударників колгоспників на курси", "Ударники на боротьбу за своєчасний пуск велет-
нів", "Лжеударники".  

Видавництво просило дозволу Головліту на випуск плакатів, лубків, гасел. 4 січня 1932 р. були 
надіслані плакати: "Знищимо знеосібку та уравнілівку", "Колгоспи! Контрактація засівів – могутній чин-
ник соцперебудови", "Колгоспнику до оборони країни будь напоготові", "Кращий ударник" [15]. Вони 
підлягали рецензуванню. 23 січня 1932 р. політредактор Головліту, переглянувши плакат "За рішучу 
більшовицьку боротьбу зі зривами їзди", заборонив його поширення, тому що він був низької "худож-
ньої якості" та ідейно "невитриманим". Плакат "Могутньою хвилею" було визнано "політично шкідли-
вим" [16], бо цитата Леніна виявилася з помилками. 

Ідеологічний нагляд за мистецтвом, починаючи з 1933 р., став комбінованим, тобто спрямова-
ний проти конкретних творів і самих митців. Пошук "ворогів в мистецтві", на думку російського дослід-
ника А.І. Морозова, був набагато динамічнішим, ніж конструювання теорії соцреалізму [17]. 
Тоталітарна влада вимагала від художників та мистецтва загалом міфологізації її народності, непо-
вторності і прогресивності, відтворення переваг соціалістичного ладу, його ідеалів. Якщо цензура ви-
шукувала "ідеологічно невитримані" картини, то партійні та репресивні органи боролися з творчою 
інтелігенцією. Друга половина 1930-х рр. вирізнялася системним наступом карально-репресивних ор-
ганів на "образотворчому фронті". Художники поспішали заявити про свою відданість партії, щоб уни-
кнути терору. 14 грудня 1933 р. газета "Комуніст" опублікувала заяви митців напередодні першого 
пленуму оргбюро художників радянської України. "Ми повинні давати продукцію, – говорив заслужений 
художник УСРР А. Петрицький, – яка цілком задовольняла б пролетарського глядача, яка б відповіда-
ла б вимогам, що їх перед мистецтвом ставить партія і робітничий клас" [18]. Він виконував соціальне 
замовлення, "озброївся" методом марксистської критики, відтак і принципами самоцензури. Його коле-
га З. Толкачов був агресивніше налаштований. "Перед нами, – наголошував він, – українськими про-
летарськими художниками, завдання – до кінця викрити агентуру класового ворога в наших лавах, 
активно заходитися над вихованням нових кадрів із робітничої і колгоспної молоді… І кожна наша кар-
тина, плакат має виховувати в мільйонах глядачів художні смаки, має зміцнювати любов до великої 
країни будованого соціалізму й посилювати ненависть до класових ворогів" [18]. Політична чистка пе-
рсонального складу "фронту мистецтвознавства" після звільнення та самогубства М.О. Скрипника ви-
явилася другою системною карально-репресивною акцією проти української творчої інтелігенції. 
"Розгромивши формалістичні та буржуазно-націоналістичні постанови на фронті образотворчого мис-
тецтва, – зазначалося в одному із підсумкових видань 1935 р. про репресії, – НКО забезпечив здорове 
творче зростання радянських художників, скульпторів та архітекторів. Значну роль в цьому зростанні 
мав поширений пленум оргкомітету художників України, проведений НКО в 1933 р." [19]. 

В пресі з’явилися так звані колективні рецензії, спрямовані проти "петлюрівської контрабанди 
на фронті мистецтвознавства". Об’єктом нападів став 10-й том "Наукового збірника харківської науко-
во-дослідної катедри історії української культури імені акад. Д.І. Багалія", опублікований ще у 1932 р., 
а також друга книга "Записок Всеукраїнського археологічного комітету" (Київ, 1931). Теоретично обид-
ва збірники, на думку групи політ рецензентів, цілком "гармонізували", але основним завданням кри-
тичної статті було виявлення та шельмування "…одвертої контрреволюційної петлюрівщини" [20]. 
Ідеологічне спрямування цієї критики зайвий раз засвідчує наступальний характер органів політичної 
цензури. Їх основним діячем був А. Хвиля. Йому доручили організувати першу виставку українського 
народного мистецтва, приурочену до 18-ої річниці жовтневої революції. Напередодні її відкриття А. 
Хвиля опублікував програмну статтю, яка "розвінчувала український націоналізм" в мистецтві. "Пісні, 
яких співав український народ, – писав він, – націоналісти оголосили контрреволюційними. Вони нама-
галися вводити мотиви, пісні, абсолютно чужі широким народним масам, а в той же час говорили, що 
більшовики, радянська влада задушили народну пісню, народну творчість, що, мовляв, вони, націона-
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лісти є єдині борці за розвиток цієї справи. Українські фашисти, керівники і учасники петлюрівських 
банд, шпигуни інтервенціоністичних штабів натягли на себе маску борців проти націоналізму, маску 
архіреволюціонерів і в той же час витравлювали українські народні мотиви з народної творчості з ме-
тою скласти враження, більшовики душать народну творчість, занедбують розвиток української куль-
тури. Українські народні мотиви вони витравляли із творів образотворчого характеру, тобто у вишивці, 
килимі, кераміці. Навіть вишиту сорочку українські націоналісти загнали в "підпілля", оголосивши кори-
стування нею націоналізмом" [21]. Стаття А. Хвилі, хоча і була пересипана політичними термінами та 
войовничою риторикою, однак мала чимало "шкідливих" сентенцій для її автора. Зокрема, він катего-
рично заявив, що український народ мав "свою історію", а для уніфікаторів та авторів сталінської кон-
ституції, над якою працював М. Бухарін, така теза була надто сміливою. Теза про "мистецтво 
українського народу" виокремлювала не лише його культурно-побутову самобутність, а також підкрес-
лювала факт існування політичної нації – українського народу. Не забув цей ідеолог мистецького фро-
нту про соціальне замовлення – виготовлення на виставку українського гобелена на основі 
українського килима. "Наркомос, – зазначив Хвиля, – дав замовлення рядові видатних українських 
художників – таким, як Петрицький, Падалка, Седляр – на виготовлення ескізів гобеленів, в яких вони 
моють показати наше квітуче життя, наших вождів". А життя радянських художників, не кажучи про се-
лян в Україні, було нестерпним. 

Творчість радянських художників 1930-х рр., незважаючи на утиски цензури, вирізнялася вибо-
ром тематики. Одні голодували, але писали портрети видатних діячів мистецтва і звичайних жінок, 
інші догоджали вождям. Наприклад, П. Корін написав портрет О.М. Горького (1932), "Жебрак" (1933), 
М. Нестеров – портрети братів Коріних, психолога І.П. Павлова (1935); П. Кончаловський – портрет 
В.Е. Мейєрхольда (1938), Ю. Пименов – артистки З. Райх, В. Лєбедєв – низку портретів оголеної жінки. 
Художник О. Дейнека написав картину "Мати з дитиною" (1932), "Купання дівчат" (1933), "Футболіст" 
(1933); О. Шевченко – "Студентки (1936) та інші, які дотримувалися принципу нейтральності, не від-
творювали соцреалізму, навіть виявляли елементи йому абсолютно протилежні. Відсутність револю-
ційної символіки, руху соцперетворень, грандіозності новобудов. Інша справа портрети Б. Йогансона 
"Допит комуністів" (1933), "Куркулі" (1933), Г. Щеглая "Вождь, учитель, друг" (1937), С. Герасимова 
"Клятва сибирских партизан" (1933), О. Дейнеки "Колгоспна бригада" (1934), О. Герасимов "Сталін і 
Ворошилов в Кремлі" (1938). Революційним поступом та ідеологемою про "світле майбутнє" дивували 
скульптури В. Мухіної "Робітник і колгоспниця" (1937), помпезні пам’ятники Леніна (канал Москва – Во-
лга) та монумент Сталіна на Всесоюзній сільгоспвиставці роботи скульптора С. Меркулова. 

В липні 1936 р. відбулася виставка мистецтва України у Москві, яку відкривали А. Хвиля, М. 
Рильський, М. Бажан. Вони говорили про творчі досягнення "вільного і щасливого українського наро-
ду", дякували Сталінові за турботу про українське мистецтво [22]. По завершенню виставки сталінська 
турбота торкнулася українських художників – в листопаді 1936 р. були ув’язнені М. Бойчук та В. Сед-
ляр. Репресії прокотилися коридорами Інституту фольклору Академії наук УРСР, очолюваного А. Хви-
лею, де було "…немало контрреволюційної націоналістичної погані" [23]. Терору зазнали не лише 
науковці та художники, а також картини. Український дослідник культури С.І. Білокінь виявив докумен-
ти, які переповідають обставини масового вилучення картин українських художників з музеїв Києва – І. 
Падалки, В. Седляра, К. Гвоздика, І. Липковського, С. Налепінської-Бойчук, Ж. Діндо, Дніпропетровсь-
ка – М. Котляревської, О. Довгаля, І. Падалки [24]. Вилучення відбувалися в інших містах, а критерієм 
відбору слугували політико-ідеологічні мотиви ("гетьманщина", "силуети імператорів", державний герб 
Центральної ради тощо). 

На авансцену нового радянського мистецтва виходили інші твори. Архітектор Л. Бяллер, ску-
льптори Г. Пивоваров, Е. Фрідман, Ю. Білостоцький виготовили у 1938 р. макет пам’ятника героям-
комсомольцям Трипілля. На барельєфі зображено "вождя, стратега, воїна" Сталіна, який повчає мо-
лодих бійців [25], а також оперезаних кулеметними стрічками комсомольців, які виявилися добре 
озброєними, але битву програли. Російський радянський художник О. Герасимов опублікував на сторі-
нках журналу "Малярство і скульптура" звернення до українських художників. "Ми ні на хвилину не по-
винні забувати, – наголошував він, – що вороги народу, їх прихвосні багато нашкодили нашому 
радянському мистецтву. Вилазки формалістів, якщо вони тепер не можуть поводитись відкрито, роб-
лять нишком. Мов нічна тать, вони продовжують свою роботу" [26].  

Отже, органи політичної цензури, уніфікаторська політика партії в галузі образотворчого мистецт-
ва, репресії проти творчої інтелігенції завдали великої шкоди мистецтву, ламали митців ідейно і фізично.  
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ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ТАЄМНИХ ТОВАРИСТВ 
НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 
На архівних матеріалах досліджуються події, пов`язані з польським повстанням 1830-31 рр., 

та їхній вплив на пробудження національної свідомості серед різних верств українського населення, 
формування його політичної культури.  

Ключові слова: політична культура, польське "Патріотичне товариство", польське "Таємне 
товариство", польське повстання 1830-31 рр. 

 
On the archived materials events, related to the Polish revolt of 1830-1831 years, are investigated 

their influence is on awakening of national consciousness among the different layers of the Polish and 
Ukrainian population and forming it`s political culture. 

Keywords: Polish Patriotic society, Polish Secret society, Polish revolt 1830-31. 
 
Діяльність польських "Патріотичного"" і "Таємного" товариств на загарбаних царизмом ще у 

другій половині ХVІII ст. польських і українських територіях значно вплинула на формування політич-
ної культури українського народу. Ці товариства брали активну участь в організації та проведенні 
польського повстання 1830-31 рр., пробудили національну свідомість серед різних верств польського 
та українського населення.  

Актуальним питанням дослідження є аналіз політичних умов, у яких формувалася політична 
культура українського народу в ХІХ ст. Польський національно-визвольний рух позначився на політич-
ній активності як польського, так і українського народів, визначив нові вектори їхнього політичного роз-
витку. Автором статті аналізується стан політичної культури українського народу, характер його 
активності в загальному просторі політичного життя населення Російської імперії. 

Історію польського національно-визвольного руху ХІХ ст. вивчали Л.О. Зашкільняк та М.Г. Крикун.  
У праці французького історика Д. Бовуа "Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між цари-

змом та українськими масами (1831-1863)" не лише розкривається політика царату в національному 
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питанні, а й з’ясовується вплив вищих станів суспільства на формування свідомості широких верств 
польського та українського населення в ХІХ ст. [2]. На думку автора, такий підхід методологічно ви-
правданий, а тому доцільним є дослідження особливостей формування політичної культури українсь-
кого народу з урахуванням станового характеру українського суспільства ХІХ ст. 

Як відомо, для уникнення авторитаризму, політичну еліту, тобто тих, ким приймаються полі-
тичні рішення, мають підтримувати широкі верстви населення. На основі спільних політичних поглядів 
можуть утворюватися різні об'єднання (політичні партії, організації, рухи тощо). Це надає їхнім учасни-
кам можливість разом з однодумцями, активними діячами політичного процесу, значно повніше реалі-
зувати свій інтелектуальний і творчий потенціал, накопичувати позитивний культурно-політичний 
досвід. 

Тоталітарна Російська держава для підтримання своєї влади на підвладних їй землях дисло-
кувала в Польщі й Україні значні збройні сили. Військові поселення, що сприяли військовому потенці-
алу Росії, були здебільшого розташовані в Україні.  

Головною вимогою польського визвольного руху було відродження незалежної Польщі й об'-
єднання її розрізнених частин. Активну участь у польському національно-визвольному русі брали вій-
ськові. На той час військова еліта Росії, України та Польщі у своїй більшості була представлена 
вихідцями із дворянства та аристократії.  

Найвпливовішою організацією того часу було "Патріотичне товариство", що діяло протягом 
1821-1827 pp. на польських землях Австрії, Пруссії і Росії й поширювало свою діяльність в Україні. Йо-
го очолював майор В. Лукасінський, а після арешту останнього – полковник С. Кшижановський. "Поль-
ське товариство" прагнуло до відновлення незалежної Польської держави на основі Конституції 3 
травня 1791 р. На загальних зборах членами товариства було визначено сім основних провінцій, які 
мали увійти до складу Польської держави. Серед інших, називалася і Волинська, що знаходилася на 
українських землях, і об`єднувала Волинську, Подільську та Київську губернії. Спочатку Волинську те-
риторіальну організацію очолив Людвик Собанський. 

У статті українського вченого Павлюка В. "Манатерія Волині в суспільно-політичному житті 
Правобережжя перошої третини ХІХ ст." вказується на те, що в серпні 1821 р. в м. Бердичеві 
Л.Собанський скликав третій з`їзд Волинської територіальної організації "Польського товариства", за-
вданням якого було налагодження зв`язків з різними частинами провінції. З Варшави прибув граф М. 
Тарновський, який повідомив Провінційну Раду про розпорядження Тимчасового Центрального комі-
тету, що Поділля має залишитися під головуванням Людвика Собанського, Волинь – графа Марцина 
Тарновського, а Київською провінцією мають керувати декілька лідерів Провінційної Ради. Після свого 
призначення на посаду керівника Волинської провінційної організації, М.Тарновський поділив її на 
шість округів [5]. Зокрема керівником Рівненського округу він призначив представника заможної шлях-
ти, дворянина Миколу Ворцеля (брата відомого суспільного діяча, учасника польського повстання 
1931 р. та депутата повстанчого сейму графа Станіслава Ворцеля). Для здійснення спільної коорди-
нації діяльністю провінційними організаціями членами "Польського товариства" було створено 
Центральний комітет на чолі з О. Прозором (в архівах відсутні дані щодо його станової приналежнос-
ті). Віце-президентом було обрано графа Марцина Тарновського. До складу Центрального комітету 
увійшов князь О. Яблоновський, якого згодом, у 1825 р., було делеговано до Києва як офіційного 
представника "Патріотичного товариства" для переговорів із представниками "Південного товариства" 
на чолі із П.Пестелем. Ідеї товариства, а також діяльність деяких його учасників, підготували підґрунтя 
для національно-визвольного повстання 1830-1831 pp. 

Учасники "Таємного товариства" виявили бажання працювати на користь суспільства. Через 
політичну активність, захист інтересів держави, високу культуру поведінки, вони виявили свідоме і ак-
тивне ставлення до того, що відбувається з їхнім життям та майбутнім країни.  

Незалежно від "Союзу підхорунжих" П.Висоцького у Варшаві гуртувалися молоді літератори і 
студенти, які також поривалися до активних дій. Вони гостро відчували, що, нарешті, прийшов той час 
свободи, який мав настати в культурному та політичному житті країни. Особливо активно виявили се-
бе студенти Варшавського університету, що об`єдналися під керівництвом посла сейму і знаного істо-
рика професора Йоахима Лелевеля (1796-1861). 

Відтак, у діяльності польських таємних товариств активну участь брали аристократи, дворянс-
тво, шляхта, а також студенти, гімназисти та підпрапорщики, які були вихідцями із заможних родин. 
Незважаючи на загрозу втратити різноманітні привілеї і чини, члени таємних товариств не поділяли 
політичних поглядів тої частини політичної еліти, яка відстоювала інтереси Російської держави на під-
владних їй польських та українських територіях.  

Водночас у період польського національно-визвольного руху, православне священство висту-
пило за підтримку Російського самодержавства у протистоянні діяльності польських політичних това-
риств в українських землях. На думку автора статті, причина такого негативного ставлення 
духовенства до таємних товариств криється в тому, що останні засновувалися поляками, які належали 
до масонських лож і складали основну частину її членів.  

З історії політичних організацій і товариств дворянських революціонерів-декабристів відомо, 
що перші законспіровані організації декабристів у Росії й Україні вийшли з масонства. 
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Безперечно, що масонству вдалося створити таку соціально-політичну базу, на якій успішно 
створювалися польські політичні товариства та організації. Для польських конспіраторів на початку 
ХІХ ст. єдино визнаною формою суспільного гуртка була ложа. Як форма політичної організації, що 
була сформована в період польського національно-визвольного руху і передбачала наявність ступе-
нів, калігул, знаків (що свідчили про приналежність до товариства), вона збереглася і в наступних то-
вариствах. Сучасний український вчений Л.В. Баженов підкреслив виключний вплив масонства на 
розвиток політичної думки в Україні І чверті ХІХ ст., й зокрема на діяльність польського "Патріотичного 
товариства" Правобережної України і декабристів [1]. 

Керівництво польського "Патріотичного товариства" не знаходило між собою згоди. Консерва-
тивні члени організації – магнати Л.Сапега, Я.Четвертинський, П.Мошинський – не йшли далі віднов-
лення Польщі в кордонах 1772 р. Ліве крило в особі М.Ворцеля, Т.Падури та інших додержувалося 
ідеї соціально-політичних перетворень, і утворення революційного союзу з представниками російської 
дворянської опозиції. Із документів слідчої справи про декабристів відомо, що М.Ворцель знав про 
революційні настрої членів Південно-російського товариства. Він особисто був знайомий із 
С.Муравйовим-Апостолом, К.Рилеєвим і був солідарний із їхніми поглядами. Член лівого крила поль-
ського Патріотичного товариства, поет Т.Падура, гаряче підтримував ідею російсько-польської спів-
праці, і перший звернув увагу декабристів на роль українців у революційному повстанні.  

У серпні 1825 р. на спільній нараді представників "Південного" і польського "Патріотичного то-
вариств" у Василькові були присутні з польського боку – М.Ворцель, Л.Собанський, П.Мошинський, з 
російського – С.Муравйов-Апостол, М.Бестужев-Рюмін, С.Трубецькой та ін. Як розповідав пізніше сам 
Т.Падура, декабристи хотіли залучити на збори якнайбільше представників різних слов’янських наро-
дів і запросили поляків, якогось чеха-винокура, щоб репрезентував чеську націю, розшукали десь сер-
ба. І коли декабристи, одкриваючи збори, підкреслили, що тут зійшлись усі слов’яни, Падура попросив 
собі слова. Він звернувся до присутніх, із зауваженням, що вони забули про один великий 
слов’янський народ. Коли усі перезирнулися між собою і задумалися, який же то справді народ, тоді 
Т.Падура нагадав про господаря цієї хати, де всі зібралися, і сказав, що присутні забули про українсь-
кий народ. І всі відразу погодилися з Пандурою [5].  

В результаті цієї наради, між російськими та польськими революціонерами було підписано 
угоду, яку консервативна течія успішно саботувала. Це стало однією з причин не приєднання польсь-
кого "Патріотичного товариства" до повстання декабристів в Україні, що передбачалося вищезгада-
ною угодою. Після поразки повстання декабристів, було викрито польське "Патріотичне товариство". 
До Петропавловської фортеці було ув`язнено 27 його діячів (1827), після чого їх передали слідчому 
комітету Царства Польського. Користуючись правами автономії, польський сейм виправдав членів та-
ємного "Патріотичного товариства", які діяли у Польщі. Декого з діячів цієї організації в Правобережній 
Україні, зокрема, М.Ворцеля, С.Карвицького, Л.Собанського, М.Тарновського було позбавлено дво-
рянських прав,і заслано до Сибіру та на Кавказ. 

У таких політичних випробовуваннях Польське "Патріотичне товариство" лише загартувалося, 
що дозволило їм підготувати повстання в Польщі. Активними його учасниками стали й недавні члени 
"Патріотичного товариства" в Правобережній Україні – Л. Собанській, М. Ворцель та інші.  

Польський національно-визвольний рух поширювався в польських, українських землях й на 
інших європейських територіях. У лютому 1831 р. польські таємні організації Волині і Поділля провели 
з’їзд представників губерній Правобережної України, визначили загального керівника повстання Він-
центія Тишкевича (1795-1856). Але початок повстання весь час відкладався. З метою активізації руху 
на Волині й Поділлі варшавський уряд скерував сюди корпус генерала Юзефа Дверніцького (1779-
1857). Зазнавши поразки від російських військ, корпус уже в квітні був змушений відступити до Гали-
чини, де був роззброєний австрійцями.  

Листопадове повстання тривало десять місяців. Протягом восьми з них – з кінця січня до поча-
тку жовтня 1831 р. – поляки відчували себе вільним народом, хоча жодна з європейських країн не ви-
знала незалежності Польської держави. Незважаючи на те, що повстання 1830-1831 pp. нічого не 
змінило у внутрішньому становищі польського народу, воно стало важливим етапом боротьби поляків 
за національну незалежність. Повстання мало великий міжнародний резонанс, оскільки підривало 
лад, запроваджений Віденським конгресом, сприяло розвиткові національно-визвольного й демокра-
тичного руху в багатьох країнах Європи. 

Крім армії, Російський уряд на місцях спирався на силові охоронно-наглядові органи – жанда-
рмерію і поліцію, які перебували у їхньому розпорядженні. За часів Миколи І знову з`явилася система 
політичного розшуку: в липні 1826 р. було створено ІІІ відділення Власної Його Імператорської Високо-
сті канцелярії. Його керівником став О.Х. Бенкендорф, за яким міцно закріпилася репутація гонителя 
вільнодумства і талантів. Надзвичайно посилилися цензурні вимоги. Будь-який рукопис (в тому числі і 
нотний) перед виданням піддавався суворій перевірці на благонадійність.  

В Україні в 30-ті роки XIX ст. було спеціально створено Одеський жандармський округ, а у ве-
ликих містах збільшили чисельність жандармських команд. У діяльності охоронно-наглядових органів 
спостерігалося прагнення: – запобігати проявам вільнодумства; – проводити авторитарну політику 
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стосовно національних та міжнародних організацій, товариств, і громадських об`єднань, що підрива-
ють основи Російського самодержавства на українських територіях.  

У дорученні Цесаревича, великого князя Константина Павловича до головнокомандуючого Ли-
товським окремим корпусом Пана Київського Цивільного Губернатора Василія Семеновича Катерини-
ча №140 від 15 березня 1829 року щодо необхідності збирання відомостей про осіб, які є причетними 
до польських таємних товариств і під судом не перебували. Таємні агенти отримували список питань 
(що сягає до трьох сторінок тексту), і мали надати докладні відповіді за наступними пунктами: – хто, – 
де і – коли перебував у таких товариствах?; – де знаходиться в даний час?; – з ким спілкується? тощо. 
До спеціальної відомості агенти мали вносити наступні дані: – де учасник таємного товариства прожи-
ває?; – чим займається? Таємний агент також мав надати письмові рекомендації, щодо скасування, 
або посилення нагляду за зазначеною особою [7, спр. 49, Арк. 35-36]. 

У секретному листі, датованому 14 грудня 1830 р. і надісланому до Головного штабу Його Ім-
ператорської Високості канцелярії із Київскої Військової Губернії від Генерал-лейтенанта кавалера 
сенатора Бориса Яковича Княжина доповідається, що у зв`язку з поширенням холери, є необхідність 
впровадження додаткових профілактичних заходів, у зв’язку з в`їздом поляків на територію Київської 
Губернії. Відповідь сенатору від імператора надійшла 21 грудня 1830 р. [7, спр. 85, – Арк. 1-12]. 

З цього листування можна зробити наступні висновки. По-перше, Генерал-лейтенант, сенатор 
Княжин надіслав секретного листа до Головного штабу Його Імператорської Величності канцелярії, 
попереджаючи, що поява в Києвській Військовій Губернії поляків на контрактах може ускладнити епі-
деміологічну ситуацію, адже постачальники продовольства можуть бути переносниками холери. Ра-
зом з тим, з приїздом поляків російський уряд пов`язув й іншу небезпеку. В тогочасному Царстві 
Польскому, і в деяких областях, приєднаних від колишньої Польщі до Росії, активно розгортався наці-
онально-визвольний рух, а тому російське самодержавство розглядало факт поширення польських 
таємних товариств як загрозливе явище.  

По-друге, у ІІІ-му відділенні Власної Його Імператорської Величності канцелярії (під керівницт-
вом О.Х. Бенкендорфа), надзвичайно швидко відреагували на лист, в якому йшлося про події, які від-
бувалися в Києві. Відповідь надійшла впродовж 7 днів, що свідчить про їхнє особливе значення. 

По-третє, з цього листа зрозуміло, що російський уряд у 1830 р. вів економічну співпрацю з 
представниками польської держави, однак при цьому вводив суворі попереджувальні заходи щодо 
поширення іноземного політичного впливу на українських територіях. Даним Миколою І розпоряджен-
ням дозволялося впровадження поглибленого нагляду за поляками, які мали приїхати до Київської 
губернії. Також категорично заборонялося проведення серед них будь-яких негласних зібрань. 

По-четверте, розпорядження, надане Миколою І, в той же день було прийнято до виконання, 
про що письмово засвідчив відданий служитель російського самодержця – Генерал-лейтенант, сена-
тор Б. Я. Княжин.  

Загальне звинувачення для dсіх політичних підсудних полягало у їхній приналежності до таєм-
них товариств у Царстві Польскому та у деяких Західних Губерніях Імперії. Одне із таких товариств 
мало назву "Тамплієрів", а інше – "Патріотичне". Далі наводиться список діячів товариств та міра їх-
нього покарання [9, спр. 475, aрк. 676-731]. В цій же справі [9, спр. 475, aрк. 681] О. Івашкевича, напри-
клад, звинувачують в тому, що йому було достовірно відомо про наміри "Патріотичного товариства" 
відновити стародавню Польщу і здійснити революцію, їхні відношення з Депутатами "Південного соці-
ал-демократичного товариства", про що він, однак, вчасно не повідомив російський уряд. Далі згаду-
ється про те, що члени "Патріотичного товариства" схилили князя Анастаса Городецького, члена 
Польського Патріотичного товариства до співпраці. Зокрема, з ним велися переговори щодо майбутніх 
кордонів Польщі та Росії. У зв’язку з цим, останнього було позбавлено чинів і дворянства та заслано 
до Сибіру на поселення, терміном – 10 років. У тому ж контексті мова йде про багатьох учасників 
польських таємних товариств. 

Далі [9, спр. 475, арк. 732] наводиться список та відомості про осіб (як таких, що під судом не 
перебували), що проживають у Київській губернії, і причетні до польських таємних товариств. У цьому 
списку згадуються наступні особи: Степан Федорович – поміщик, місце проживання – Радомишльсь-
кий повіт, перебуває під секретним спостереженням за велінням Миколи І, від 1 січня 1827 року; Фра-
нцишек Харлинський – поміщик, місце проживання – Київський повіт (перебуває під наглядом з 1 січня 
1827 г.); Владислав Грушецький – відставний з Польскої Гвардійської Артилерії поручик, місце прожи-
вання – Сквирський повіт (перебуває під наглядом з 1 січня 1827 г.); Петро Свідерський – поміщик, 
місце проживання – Таращанський повіт (перебуває під наглядом з 1 січня 1827 г.); граф Їозеф Моще-
нскій, поміщик, в минулому – маршал Уманського повіту, місце проживання – Уманський повіт, під на-
глядом не перебуває; Ігнатій Рокицький – дворянин, що має знак почесного легіону, місце проживання 
– поселення Чагов у Липовецькому повіті, під наглядом не перебуває; Графь Густав Олизарь, помі-
щик, в минулому маршал Київської Губернії (перебуває під наглядом з 21 лютого 1927 р.). Цей перелік 
осіб було складено за велінням Миколи І, куди включено надані Київським Цивільним Губернатором 
обов`язкові додаткові відомості, в яких він висловлює власну думку стосовно зазначених осіб.  

Політичний розшук в українських землях здійснювався з відома представників вищих станів 
суспільства, які представляли інтереси Російської Імперії. Під преференцією армії, та інших силових 
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охоронно-наглядових органах, діяли таємні агенти. В даному випадку, за розпорядженням царської 
особи, їм доручалося збирати дані на учасників польських таємних товариств, що діяли на території 
України. Учасники політичного розшуку одержували право надавати власні письмові рекомендації що-
до подальшого обмеження свобод громадян. Вони складали досьє на приватну особу, як учасника 
політичного руху (в даному випадку, – члену польського товариства); втручалися в її приватне життя; 
тощо [7, спр. 49, – Арк. 1-48].  

Отже, політична культура українського народу формувалася в умовах, коли вищими станами 
суспільства, що представляли інтереси Російської імперії, створювалася ситуація нетерпимості до 
будь-яких проявів народного вільнодумства. Авторитарна політика царського уряду призводила до 
обмеження участі громадян у політичному житті суспільства.  

Разом з тим, можна зробити висновок про те, що найбільш активну участь у діяльності польсь-
ких "Партіотичного" і "Таємного" товариств, що діяли на території України, брали: 

– жителі тогочасного Царства Польского, що приїздили до України;  
– представники спольщеної Західної Росії, тобто жителі тих областей, що були приєднані від 

колишньої Польщі до Росії; 
– жителі Київської, Подільської та Волинської губерній. 
Учасники польського "Партіотичного" і "Таємного" товариств були представлені переважно 

дворянами, поміщиками та міщанами. Серед них, була незначна кількість аристократії. Польське 
збройне повстання було активно підтримано робітниками і ремісниками Варшави. І хоч поза межами 
повстання залишилися Галичина, патріотична шляхта з цих земель поповнювала лави польської ар-
мії, надсилала до Варшави гроші, матеріальні засоби, зброю.  

Зберіглися відомості про здійснення матеріальної підтримки діяльності польських таємних то-
вариств на території України за 22 січня 1831 р. – 7 лютого 1832 р. В Київській губернії було відкрито 
"Дело о наблюдении за присылкой значительных денежных сумм помещикам, шляхте и др. лицам, 
проживающим в присоединенным к России от Польши губерниях". Увага Управляючого Міністерства 
Внутрішніх Справ звертається на факти надсилання приватним особам значних грошових сум [7, спр. 
104, fрк. 1-87].  

Далі, на ім`я Київського Військового Губернатора Генерал-лейтенанта і кавалера сенатора Б. 
Я. Княжнина, надійшов список тих людей, що отримували значні грошові суми. Його було відправлено 
Київським Губернским Поштмейстером від 24 січня 1831 року. Тут вказано суми, кому і звідки вони 
надходили. Крім декількох списків від Губернського Поштмейстера додаються списки із Департаменту 
Виконавчої Поліції.  

Так до таємного політичного розшуку залучалися не лише поліціянти, а й цивільні громадяни. 
У даному випадку, за розпорядженням Імператора, Київським губернським поштмейстером було про-
ведено спеціальне розслідування, з метою запобігання надходження приватним особам значних кош-
тів для підтримки національно-визвольного руху в Україні.  

Для запобігання поширення впливу польського національно-визвольного руху в Україні Росій-
ським урядом залучалося і духовенство. Підтримуючи Російське самодержавство, православне духо-
венство всіляко протистояло співпраці українців із польськими повстанцями. Це пояснюється тим, що 
у той час, у становій ієрархічній структурі суспільства, духовенство посідало друге місце після аристо-
кратії. У більшості своїй, священники були не настільки економічно незалежними, як аристократи, од-
нак наділялися багатьма державними привілеями. Російське самодержавство не лише сприяло 
посиленню авторитету духовенства серед нижчих станів суспільства, але й наскільки це було можли-
во, підносило його до рівня вищих станів суспільства. Тому не дивно, що Його Високе преосвященство 
Евгеній, і метрополіти Київський та Галицький, а також кавалер Уманського духовного управління всі-
ляко сприяли зміцненню існуючої влади на місцях. Дотримуючись припису, священники мали переко-
нувати своїх прихожан не підтримувати представників польських таємних організацій. Ставка 
робилася на авторитет самодержавства і церкви, коли за православними канонами цар вважався по-
мазаником Божим, як і вся влада – від Бога. В таких умовах надзвичайно впливовою була думка свя-
щеника на прихожан церкви, що в даному випадку дозволяло їм чинити опір "неблагонадійним", і 
безбожним місцевим масонам, які були активно задіяні в польському конспіративному русі.  

Перша половина ХІХ ст. є періодом, коли на польських та українських територіях, в умовах са-
модержавного авторитаризму, особливо активізується діяльність польських таємних товариств. Полі-
тична еліта, що представляла інтереси держави-загарбника, діяла переважно авторитарними 
методами, виявляла низький рівень політичної культури, нетерпимість до будь-якого вільнодумства і 
творчості, а тому не знаходила підтримки з боку широких верств українського та польського населен-
ня. Не випадково, що між українцями і поляками сформувалися спільні політичні погляди, адже вони 
належали до тих народів, які пригноблювалися чужеземною політичною елітою. В таких умовах, украї-
нці почали входити до різноманітних таємних об'єднань та товариств, що боролися за свободу та не-
залежність народів, які проживали на загарбаних Російською імперією територіях.  

Завдяки діяльності російської політичної організації "Союз благоденства" на території України 
було створено Київський осередок цієї організації з Тульчинською, Полтавською і Васильківською 
управами. У 1921 р. на місці союзу виникли дві політичні організації дворянських революціонерів: "Пів-
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нічне" і "Південне" товариства. Українські декабристи активно підтримали діяльність "Південного соці-
ал-демократичного товариства, що стало значним політичним підгрунтям для їхньої подальшої спів-
праці з польськими однодумцями, представниками "Патріотичного" і "Таємного" товариств. Учасники 
цих товариств брали участь у збройному повстанні проти Російського самодержавства, що послужило 
прикладом організації визвольної боротьби для усіх європейських народів. Українці змогли здобути 
значний суспільно-політичний досвід, який позитивно вплинув на формування їхньої власної політич-
ної культури.  
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ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї 
(20-ті роки ХХ століття) 

 
У статті аналізується розвиток повстанського руху протягом 1920 р. на Середньому По-

дніпров’ї. Відстоюється думка про його найвищий підйом за роки української революції. Доводиться, 
що тільки неузгодженість дій призвела до неефективного використання сили повстанського руху 
урядом Директорії. 

Ключові слова: повстанський рух, Середнє Подніпров’я, повстанський загін, наступ. 
 
In the article the analysis of development of insurgent motion during 1920 year is done. Thought 

about his greatest getting up for years Ukrainian revolution is defended. It is had, that only the lack of 
coordination of actions resulted in the uneffective use of force of insurgent motion by the government of 
Directory. 

Keywords: rebel movement, the average Dnieper, insurgent squad offensive, offensive. 
 
Повстанський рух як соціально-політичне явище в Україні 20-х років ХХ ст. став предметом на-

укового дослідження лише у 1990-х рр. і до сьогодні цьому питанню у сучасній вітчизняній історіогра-
фії було розроблено і вирішено ряд проблем. Однак, в окремих дослідженнях хронологічно вивчався 
не весь повстанський рух, а лише окремі часові відрізки. Зокрема, у працях П.Захарченка, 
Н.Земзюліної, Ю.Котляра та ін. [3; 4; 6] практично не приділялася увага розвитку повстанського руху у 
1920 р., хоча саме цей рік став періодом найвищого підйому повстанського руху за часи Української 
революції. 

Саме тоді, навесні, розпочався новий похід на Київ, в якому взяли участь війська Польщі, УНР 
та частини, що тільки-но повернулися із Зимового походу. Їх посилено підтримували повстанці, діючи 
в тилу радянських військ. Зокрема, згідно інформаційного зведення особливого відділу Південно-
Західного фронту, 18 квітня 1920 р. загін Ю. Мордалевича у Радомишльському повіті в районі села 
Кордет-Комарівка підірвав міст та порушив зв’язок; того ж числа активно себе проявили загони Свят-
никова у Сквирському повіті, Петренка у Звенигородському і Рометко у Київському. Тоді ж радянські 
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війська намагалися боротися із повстанцями у Білоцерківському, Звенигородському та Чигиринському 
повітах [8, 157]. 

У травні Київ був захоплений, але це нічого не вирішило. Звичайно, під час цієї акції потрібна 
була взаємодія всіх військових сил, в т.ч. і повстанських, але, на думку І.Нагаєвського, якраз "повстан-
ські загони не помогли багато, бо регулярна армія вимагає дисципліни й послуху, до яких партизани 
не звикли" [7, 334]. 

Але вже влітку 1920 р. на Київщині знову запанувала радянська влада після успішних операцій 
Будьонного та Тухачевського. І знову діяльність повстанських загонів на Правобережжі набула першо-
чергового значення як для самої радянської влади, так і для української влади в еміграції. 

І знову влітку 1920 р., як і рік тому, у 1919 р., припадає найвищий розмах повстанського руху. 
На Київщині в цей час селянські виступи з кожним місяцем набувають все ширшого розмаху: у червні 
їх було 11, у липні – 51, а у серпні – аж 106 [10, 208]. 

Одними із найбільших в цей час були загони отамани Ю.Мордалевича, котрий зумів організу-
вати свої сили від 300 чол. у 1919 р. в районі Малина до кількох тисяч (не менше 3-х) в липні-серпні 
1920 р. Сам він у своєму посланні до С.Петлюри 28 квітня 1920 р. зазначав, що ще у жовтні 1919 р. за 
дорученням ЦУПКому створив "Радомиський районовий український повстанський комітет", діяльність 
котрого розповсюдилася на 4 повіти із досить широкою власною агентурною сіткою (до 150 чол. по 
селах). Він же й очолював цей комітет, до котрого також входили й отамани з інших загонів. Крім про-
ведення самих операцій у боротьбі з радянською владою, в його діяльності цікаві ще два моменти: 
стосунки з урядом С.Петлюри та стосунки з місцевим населенням. Обидва вони характеризуються 
двома документами. 

Стосунки із С.Петлюрою яскраво ілюструються наказом до делегації Радомишльського коміте-
ту, в якому вимагалося, щоб: 

1) вся влада на місцях була передана українцям відповідно до їх авторитету; 
2) організація влади на місцях не повинна здійснюватися уповноваженими, а "призначати зве-

рху тільки вірних і тямущих людей"; 
3) утворити дисципліновану армію; 
4) уникнути непорозумінь із поляками; 
5) оголосити дійсними на території України також інші грошові одиниці, крім українських; 
6) поставити на широкий рівень інформаційну роботу серед місцевого населення; 
7) оголосити умови угоди з Польщею; 
8) дати інструкції та директиви стосовно впорядкування повстанцями адміністративного апара-

ту на місцях [5, 58]. 
Аналіз цього документу показує, що він носить досить загальний декларативний характер, по-

збавлений прагматичності. З одного боку, повстанці начебто вимагають створення державних органів 
на місцях, але з іншого боку – перекладають всю відповідальність за це на уряд, котрий знаходився за 
лінією фронту, а отже був позбавлений свого реального впливу. Про це чітко свідчить вимога надання 
відповідних інструкцій і директив. Крім того, деякою сумбурністю та неузгодженістю визначаються 
прохання щодо призначення українців на місцеві посади, при цьому "вірних і тямущих", але не уповно-
важеними від уряду (?!). Очевидно, і сам Радомишльський повстанком досить приблизно уявляв свою 
місію на Київщині, хоча й вірно визначив напрямок – організація влади. Але питання "як?" так і зали-
шилося для нього "білою плямою". Відповідно і стосунки повстанкому із С.Петлюрою, очевидно, носи-
ли більше теоретичний, ніж практичний, характер. 

Про намагання якимсь чином будувати свої стосунки із місцевим населенням повстанців свід-
чить наказ №8 від 1 червня 1920 р., де Радомишльський повстанком вимагав від жителів: 

1) не виконувати розпорядження "більшовицько-комуністичної влади"; 
2) арештовувати всіх червоноармійців і доставляти їх у повстанські штаби; 
3) передавати всі відомості про ворога; 
4) арештовувати грабіжників і мародерів, які "обдирають людей, прикриваючись чесним і висо-

ким іменем повстанця" [5, 61]. 
Цей документ, як і перший, також свідчить про намагання Радомишльського повстанкому ви-

дати себе за реальну владу. Але це було тільки бажання, оскільки в цьому наказі повністю був відсут-
ній реальний механізм здійснення цієї влади. Немає відповіді на питання "як?". Тому й 
декларативність його очевидна. Разом з тим, радянська влада змогла протиставити повстанському 
руху цілком дієздатну систему управління. 

У серпні 1920 р. у південній частині Київщини була організована на базі холодноярських заго-
нів нова боєздатна сила – так звана 1-а Олександрійська дивізія. Утворена вона була на спеціальних 
зборах повстанців у селі Янове. Тоді ж був обраний і Олександрійський повстанський комітет, офіцій-
на діяльність котрого розпочалася 1 вересня [11]. Радянський історик Б.Козельський цілком справед-
ливо відзначив, що "Олександрійська дивізія цікава головним чином через те, що вона являє собою 
майже єдиний приклад, коли атаманам пощастило об’єднатись і утворити на довгий період серйозну 
бойову силу" [5, 69]. 
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Вже у перших числах вересня 1920 р. загони 1-ї Олександрійської дивізії розгорнули широко-
масштабні бойові дії на Правобережжі. 2-3 вересня вони взяли під контроль Богоявленський та Крас-
нокамянський райони Олександрійського повіту Кременчуцької губернії. За радянськими 
повідомленнями, в цей час була "продробота у повіті призупинена у зв’язку із зростанням бандитизму. 
Багато працівників розстріляні бандитами, інші відкликані повітвиконкомом…" [1, спр.7, арк.23]. 

3 вересня 1920 р. командуючий дивізією К.Блакитний підписав наказ про наступ на повітове 
містечко Олександрію. В ньому повинні були взяти участь всі чотири групи дивізії (Південна, Північна, 
Західна і Резервна). Планувалося захопити всі основні пункти містечка – станцію, центр, тюрму, зміни-
ти охорону [11]. Проте залишилася загадкою головна мета цієї акції, можливо – демонстрація своєї 
сили, бажання взяти під контроль певну територію чи інше? 

У цьому поході взяло участь близько 2-х тис. повстанців. 4 вересня в Олександрії та навколо 
неї розгорнулися жорстокі бої. Як відзначали радянські оперативні зведення, "після 2 годинного бою 
на вулицях міста бандити були відкинуті і переслідувані нашим загоном відступили в напрямі до міс-
течка Новостародубів і села Красна Камянка… Для подальшого забезпечення міста вимагається у 
терміновому порядку озброєний загін…" [1, спр.5, арк.30]. Цю операцію, очевидно, слід вважати вда-
лою для Олександрійської дивізії, а не провалом, що можна було зрозуміти із фрази "бандити були 
відкинуті і переслідувані нашим загоном". Основною підставою для цієї думки є те, що ще в наказі про 
наступ на Олександрію командуючий К.Блакитний вказував: "§4. Пунктом збору на випадок поразки 
призначається м.Стародуб" [11]. А радянські джерела вказують, як зазначалося вище, про відступ по-
встанців на Новостародубів і Красну Камянку. 

Вже через день із Кременчука для підтримки радянської влади в Олександрію прибув "загін у 
складі 32 вагонів", оскільки "є всі підстави очікувати повторного наступу" [1, спр.5, арк.120]. Це були 
загони особливого призначення 6-ї армії під командуванням Юдицького. Спроби радянського керівни-
цтва відразу ж вирішити місцеву проблему повстанців не мала ніякого успіху. Частини особливого 
призначення під селом Петрівка наткнулися, очевидно, на основні сили дивізії. "Тут загін вступив у бій 
з організованою бандою великої чисельності до 5000 чоловік у складі піхоти, кавалерії і артилерії із 
гарматою, кулеметами, значним запасом снарядів і патронів, в результаті бою загін тов. Юдицького 
був розбитий, при цьому,… втрата 2-х гармат, кількох кулеметів, втрати людей не вияснені…" [1, 
спр.7, арк.40]. 

Відношення місцевого населення до повстанців у цей час мало, очевидно, позитивний харак-
тер. Це випливає із інформаційного зведення Кременчуцького губвідділу управління від 11 вересня 
про положення в Олександрійському повіті: "Прийняті заходи до ліквідації банд у повіті. Настрій села 
підвищений у зв’язку з розвитком бандитизму" [1, спр.5, арк.88]. Тоді ж Кременчуцький губвиконком 
прийняв рішення перевірити весь персональний склад на залізничних станціях і створити спеціальні 
кінні взводи при караульних ротах, оскільки "бандитизм" в губернії набирає загрозливих розмірів [8, 
184]. Воно й зрозуміло, адже вже до 14 вересня повстанська армія в районі Знам’янка – Пентаївка на-
раховувала 14 тис.чол. "при 3-х бронемашинах і невідомій кількості трьохдюймових гармат" [1, спр.5, 
арк.45]. 

В липні – жовтні 1920 р. між польським і радянським урядами проходили сепаратні переговори, 
котрі завершилися підписанням Ризького договору. Власне ці обставини дозволили радянській владі 
остаточно розгромити український фронт біля Могилева і збільшити кількість воєнних сил, кинутих на 
придушення повстанського руху. Як зауважує В.Ченцов, "наприкінці 1920 р. фронтова громадянська 
війна поступово перетворилася на боротьбу більшовицького режиму проти селянського стану". Ре-
зультати не забарилися. 

У жовтні в Чигиринському та Олександрійському повітах радянські частини перейшли в наступ 
на місця зосередження повстанської дивізії. В цей час її загони ще продовжували поповнюватись міс-
цевим населенням, щоправда якісно вони серйозно відрізнялися від регулярних частин. Наприклад, 
один із цих загонів, що займав села Чечеліївку і Олександрівку "доходить до 8000 чол. разом із стари-
ми і підлітками. Озброєна банда частково куцаками, частково багнетами і вилами. Має до 800 гвинті-
вок, три кулемети, бандою вириті також окопи" [1, спр.7, арк.97]. Як видно, тільки одна десята частина 
із повстанців мала хоч якесь більш-менш нормальне озброєння. В іншому випадку із 600-700 повстан-
ців, що проходили через Верблюжку, Чечеліївку, Петрове і Глинськ 12 жовтня половина була взагалі 
беззбройна, інші мали гвинтівки і обрізи" [1, спр.7, арк.64]. Але й такі повстанці, незважаючи на техніч-
ну перевагу супротивника, могли чинити тривалий опір. Скажімо, в районі Онуфріївського монастиря у 
Чигиринському повіті бій між радянськими частинами і загонами Степового, Хмари та Чорного Ворона 
тривав сім годин. Після цього останні змушені були все-таки відступити до села Мельники і урочища 
Холодний Яр. Тут вони фактично опинилися в оточенні. Радянська ж бригада зайняла навколишні се-
ла, зокрема Медведівку, Головківку та інші. Допомогти оточеним намагалися загони Мамая, що пробу-
вали прорвати кільце з боку міста Черкаси і села Мордва [1, спр.7, арк.105]. Саме цей останній факт 
може перекреслити однозначну оцінку деяких дослідників, що вважають повстанських отаманів тільки 
лиш за реалізаторів особистих амбіцій. Звичайно, цей факт також не може переконати й у зворотному, 
однак він підкреслює суперечливість повстанського процесу. 
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Жовтневі бої практично знекровили Олександрійську дивізію. З району Холодного Яру вона 
відступила у Новостародубський район до села Чечеліївка, де й розмістився її штаб. Наприкінці місяця 
через ці місця проходили частини військ М.Будьонного. Зрозуміло, що вони не могли не бути викорис-
тані для наступу на повстанців. Як повідомляв 22 жовтня помічник уповноваженого по інформації 
Кременчуцької надзвичайної комісії М.Муров, в Олександрійському повіті місцевий "батальйон спільно 
з кавполком 2-ї конармії здійснив наступ на Чечеліївку. Село було спалене, банди відступили" [1, 
спр.7, арк.22]. 

Безумовно позитивним у діяльності повстанської Олександрійської дивізії слід вважати її чітку 
спрямованість на відстоювання української державності і стійкий зв’язок саме з курсом уряду 
С.Петлюри. В радянській історіографії так і вважалося, що саме утворення цієї організації було 
пов’язане безпосередньо з діяльністю агентів С.Петлюри [5, 69]. 

Після долучення до боротьби з повстанцями регулярних військ (зокрема, кінноти 
М.Будьонного) значних по розмірах повстанських загонів залишилося небагато. За неповними даними, 
в листопаді 1920 р. по Україні в селянських антибільшовицьких загонах діяло більше 23 тис. чол. При 
цьому тільки у Київській губернії діяло їх десять загальною чисельністю близько 10 тис. чол. (Для по-
рівняння: одна лише Олександрійська дивізія у серпні-вересні цього ж року нараховувала 15-20 тис. 
чол.). Серед них найбільше виділялися загони Голого-Гуленка (4 тис. чол., 2 гармати), Клепача (3 тис. 
чол., 30 гармат, 20 кулеметів) та ін. [9, 392-395]. За враженнями самих же працівників радянських ор-
ганів, що боролися із повстанським рухом, "загін змінявся загоном, одна влада витісняла іншу і таким 
чином 1920 і частина 1921 року відмічається як період безвладдя і плутанини…" [2, спр.48, 20]. 

Таким чином, очевидно, що протягом 1920-го р. повстанський рух був одним із важливих фак-
торів у революційних подіях. Однак, роз’єднаність дій і неузгодженість планів повстанців та уряду, від-
сутність реальної програми дій та організаційних елементів негативно вплинули на їх розвиток. Це 
призвело до того, що найвищий підйом повстанського руху за весь період Визвольних змагань не був 
продуктивно використаний на користь Української революції. 
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Відомо, що початок 50-х років у Японії відзначається періодом переважного розуміння, при-
наймні населенням, необґрунтованості висування Радянському Союзу будь-яких територіальних пре-
тензій. Навіть за відсутності офіційно оформленого у вигляді радянсько-японського мирного договору 
щодо прикордонного розмежування, територіальне питання вважалося вирішеним. З цим фактично 
майже погоджувалася й адміністрація США. 

 Вашингтон у цей період поставив перед собою завдання перетворити Японію на далекосхідну 
базу в боротьбі проти свого недавнього союзника – Радянського Союзу. Саме така стратегія виникла 
як результат погіршення радянсько-американських відносин і переходу "холодної війни" у відкриту фазу.  

Знаючи про опір радянського уряду залученню Японії у військову стратегію 
США на Далекому Сході, у лютому 1950 року керівник дипломатичної секції штабу Макартура, 

згодом заступник помічника держсекретаря США, У. Себолд висловився за те, що "необхідний рішу-
чий маневр, а саме укладення сепаратного миру з Японією без участі Росії". Цю позицію розділяли в 
держдепартаменті США.  

При цьому, як один із ключових моментів, Сталіним розглядається питання про участь КНР у про-
цесі врегулювання відносин з Японією. Про це свідчать затверджені ЦК ВКП(б) директивні вказівки деле-
гації СРСР на конференції в Сан-Франциско. У них було записано: "Делегація повинна головну свою увагу 
зосередити на питанні про запрошення КНР до участі в конференції". Ними також передбачалося внести 
на обговорення поправки з територіального питання. Радянська делегація рішуче виступила проти того, 
що США, всупереч підписаним ними міжнародним угодам, фактично відмовлялися визнати в договорі су-
веренітет СРСР над територіями Південного Сахаліну і Курильських островів. "Проект знаходиться в гру-
бій суперечності із зобов'язаннями відносно цих територій, узятими на себе США і Англією за Ялтинською 
угодою", – заявив голова делегації СРСР на Сан-Франциській конференції А.А. Громико. 

У розроблений США текст мирного договору з Японією було включене положення про те, що 
"Японія відмовляється від усіх прав, правооснов і претензій на Курильські острови і на ту частину ост-
рова Сахалін і прилеглих до нього островів, суверенітет над якими Японія придбала за Портсмутським 
договором від 5 вересня 1905 року". Включаючи цей пункт у текст договору, Трумен і його міністри зо-
всім не прагнули безперечно виконати дані СРСР зобов'язання, як про це говорилося в Ялтинській 
угоді. Навпаки, є чимало свідчень того, що США свідомо вели справу до того, щоб і у разі підписання 
СРСР Сан-Франциського договору суперечності між Японією і Радянським Союзом зберігалися.  

Тема російсько-японських відносин у російській і зарубіжній літературі розроблена у дусі за-
твердження непорушності прав або Японії, або Росії на чотири острови Південнокурильської гряди. У 
вітчизняній літературі, а також у наукових і політичних колах Росії проблема належності островів Іту-
руп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї дискутується особливо гаряче. Серед російських фахівців існує чітке 
розділення на прихильників передачі названих островів Японії (Г.Ф. Кунадзе, В.Н.Єрьомін, В.Б.Рамзес, 
Б.Н.Славінський, В.К.Зайцев, А.В.Загорський) і супротивників (І.А.Латишев, І.А.Фархутдінов, 
Н.Овчинніков, В.Середа, В.Озеров). У зарубіжній літературі вважається, що Росія повинна повернути 
так званні "північні території" Японії. 

Японія висуває Росії претензії на ряд островів Курильської гряди, що знаходяться під юрисди-
кцією Росії. Географічно ці острови розташовані від Камчатки до японського острова Хоккайдо, що 
іменуються в Росії Курильськими островами. При цьому Південними Курилами називають два острови 
Великої Курильської гряди – Ітуруп і Кунашир – і розташовану паралельно цим островам Малу Ку-
рильську гряду, що складається з острова Шикотан і групи островів Хабомаї. 

У Японії вважають, що Курильський архіпелаг (Тісіма ретто) закінчується островом Уруп, а те, 
що в Росії називають Південними Курилами, взагалі до Курил не входить і утворює "північні території". 
Структуру "північних територій" в Японії позначають як "чотири острови", тобто Кунашир, Ітуруп, Ши-
котан і Хабомаї, приймаючи для простоти в останньому випадку групу островів за четвертий острів. 
Звідси вимога передачі Японії "північних територій" звучить як повернення чотирьох островів. 

Територія Курильських островів складає 296 тис. кв. км. У прибережних водах виловлюється 
близько 1,2 млн. т. риби в рік. Місця нересту лососевих при правильному і розумному підході можуть 
принести величезні гроші. Ресурсів Курильських островів досить, щоб забезпечити потреби значного 
регіону. Запаси вуглеводнів на континентальному шельфі оцінюються в 1,6 млрд. т. умовного палива. 
Ресурси золота на островах оцінюються в 1867 т., срібло – в 9284 т., титану – в 39,7 млн. т., заліза – в 
273 млн. т. На о. Ітуруп щорічне винесення з газами рідкісного металу ренію, який дорожче за золото, 
складає 36 т., що відповідає його річному світовому споживанню. Оціночна вартість корисних копали-
ни всіх островів – 45,8 млрд дол. [1, 32].  

Але не тільки природні ресурси та вигідне географічне положення цих островів є причиною су-
перечки між Росією та Японією.  

Проблема основного питання радянсько-японських переговорів, щодо укладення мирного до-
говору добре відома, але недостатньо чітко розкрита його частина, в якій японський уряд прагнув "під-
кріпити" свою позицію відносно  

Південних Курил розгортанням кампанії за повернення "північних територій", уряд СРСР від-
стоював політичну лінію, виходячи з того, що "територіального питання не існує", а уряд США впливав 
на перебіг цих подій. 
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Аналіз використаних джерел показує, що ще з кінця 1944 року, тобто з часу підготовки до Ял-
тинської конференції, у державному департаменті США виникла ідея використати зацікавленість 
СРСР у поверненні Південного Сахаліну і Курильських островів для того, щоб внести в майбутньому 
розбрат між СРСР і Японією. У підготовлених для Рузвельта матеріалах особливо наголошувалося, 
що "поступка Радянському Союзу південнокурильських островів створить ситуацію, з якою Японії буде 
важко примиритися... Якщо ці острови будуть перетворені на форпост, для Японії виникне постійна 
загроза". На відміну від Рузвельта адміністрація Трумена вирішила скористатися цією ситуацією і за-
лишити питання про Південний Сахалін і Курильські острови як би "у підвішеному стані". 

Протестуючи проти цього, Громико заявив, що "при вирішенні територіальних питань у зв'язку 
з підготовкою мирного договору не повинно бути ніяких неясностей" [2]. США ж, будучи зацікавленими 
в недопущенні остаточного і всеосяжного врегулювання радянсько-японських відносин, прагнули саме 
до такої "неясності". Звичайно ж, не випадково американські представники вважали за краще не пере-
раховувати в його тексті поіменно всі Курильські острови, від яких відмовлялася Японія, свідомо за-
лишаючи для японського уряду можливість пред'явити претензії на їх частину, що і відбулося у 
подальший період. Це було настільки очевидно, що уряд Великобританії навіть намагався, хоч і безу-
спішно, перешкодити такому явному відходу від домовленості "великої трійки" – Рузвельта, Сталіна і 
Черчилля в Ялті. 

У меморандумі британського посольства державному департаменту США від 12 березня 1951 
року указувалося: "Відповідно до Лівадійської (Ялтинської) угоди, підписаної 11 лютого 1945 року, 
Японія повинна поступитися Радянському Союзу Південним Сахаліном і Курильськими островами". В 
американській відповіді англійцям було заявлено: "США вважають, що точне визначення меж Куриль-
ських островів повинне стати предметом двосторонньої угоди між японським і радянським урядами 
або повинно бути юридично встановлено Міжнародним судом" [3, 144-145]. 

Із згоди і заохочення американців глава японської делегації С. Йосіда зробив на конференції 
заяву про те, що південнокурильські острови (Ітуруп, Кунашир, Хабомаї і Шикотан) ніби то "не входять 
до Курил, які повинні бути повернені" [4,с.149]. Тим самим створювалися передумови для розгортання 
в Японії кампанії вимог "повернення північних територій". 

Проте вже під час Сан-Франциської конференції, а також після неї, уряд Японії не міг не відчу-
вати серйозну уразливість вибраною японською делегацією позиції. Це зі всією очевидністю виявило-
ся при ратифікації мирного договору в парламенті Японії. Завідувач договірним департаментом МЗС 
Японії Кумао Нісімура 6 жовтня 1951 року вимушений був зробити в палаті представників парламенту 
наступну заяву: "Оскільки Японії довелося відмовитися від суверенітету на Курильські острови, вона 
втратила право голосу на остаточне рішення питання про їх приналежність. Оскільки Японія за мир-
ним договором погодилася відмовитися від суверенітету над цими територіями, дане питання, в тій 
мірі, в якій він має до неї відношення, є дозволеним" [5, 97]. 

Точніше позиція японського МЗС, а значить уряду, була сформульована К. Нісімурою 19 жовт-
ня 1951 року на засіданні спеціального комітету з питання ратифікації Сан-Франциського мирного до-
говору палати представників парламенту Японії, коли він заявив: "Територіальні межі архіпелагу 
Тісіма (Курильських островів), про які говориться в договорі, включають як північні Тісіма, так і південні 
Тісіма" [6,с.19]. Таким чином, при ратифікації японським парламентом Сан-Франциського договору 
найвищий законодавчий орган японської держави констатував факт відмови Японії від всієї Курильсь-
кої гряди. 

1 червня 1955 року в Лондоні почалися радянсько-японські переговори про припинення стану 
війни, укладення мирного договору і відновлення дипломатичних і торгових відносин. Всупереч умо-
вам капітуляції і положенням Сан-Франциського мирного договору японський уряд спочатку заявив 
територіальні претензії на всі Курильські острови і південну частину острова Карафуто (Сахалін). Про-
те незабаром у Токіо зрозуміли, що ця спроба ревізувати підсумки війни приречена на провал і приве-
де лише до загострення двосторонніх відносин з СРСР. Це, зокрема, могло зірвати процес вступу 
Японії в Організацію Об'єднаних Націй. Тому японський уряд, продовжуючи оскаржувати належність 
Курильських островів і Південного Сахаліну Радянському Союзу, вирішив для досягнення згоди на 
даному етапі обмежити свої територіальні претензії південною частиною Курил, знову зробивши за-
яву, що вона нібито не підпадає під дію Сан-Франциського мирного договору. 

Прагнучи отримати підтримку цієї позиції з боку провідних держав світу, що підписали Сан-
Франциський договір, в жовтні 1955 року японський уряд звернувся до урядів США, Великобританії і 
Франції з офіційним запитом, в якому їм пропонувалося відповісти на питання: чи "існує у вас розумін-
ня того, що в "Курильські острови", про які йдеться в Сан-Франциському договорі, не включаються ос-
трови Кунашир і Ітуруп?" Проте підтримку своєї позиції Японія одержала тільки від свого нового 
союзника – США. Великобританія і Франція ж у своїх офіційних відповідях по суті відмовилися підтри-
мати нічим не обґрунтований японський варіант тлумачення Сан-Франциського мирного договору [6, 17]. 

Компромісні умови вдалося виробити тільки в жовтні 1956 року. Радянсько-японські відносини 
були нормалізовані підписанням Спільної декларації. Актом доброї волі стало рішення радянського 
уряду передати Японії розташовані поблизу від Хоккайдо острови. У декларації мовилося: Радянський 
Союз, "йдучи назустріч побажанням Японії і враховуючи інтереси японської держави, погоджується на 
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передачу Японії островів Хабомаї і Шикотан за умови, що фактична передача цих островів буде про-
ведена після укладення мирного договору". 

Спільна декларація була підписана японським прем'єр-міністром І. Хатоямою фактично всупе-
реч позиції адміністрації США, яка робила все можливе для того, щоб повна нормалізація радянсько-
японських відносин, включаючи остаточне визначення лінії проходження межі, не відбулася. Чинячи 
сильний тиск на кабінет Хатоями, США не зупинялися перед прямими погрозами. Держсекретар США 
Дж. Даллес в жовтні 1955 року в ноті уряду Японії попереджав, що розширення економічних зв'язків і 
нормалізація відносин з СРСР "може стати перешкодою для здійснення програми допомоги  

Японії, що розробляється урядом США". Перебуваючи в березні 1956 року в Токіо, він "суворо-
пресуворо наказав послу США в Японії Аллісону і його помічникам не допустити успішного завершен-
ня японсько-радянських переговорів" [7, 230].  

У кінці серпня, не приховуючи свого наміру зірвати ці переговори, Даллес пригрозив японцям, що у 
випадку, якщо за мирним договором з СРСР Японія погодиться визнати радянськими Курильські острови, 
США навіки збережуть за собою острів Окінаву і весь архіпелаг Рюкю. Для того, щоб заохотити японців 
продовжувати висунення неприйнятних для Радянського Союзу вимог, США пішли на пряме порушення 
Ялтинських угод. У ноті держдепартаменту США, направленій японському уряду у вересні 1956 року, було 
заявлено: "Уряд США дійшов висновку, що острови Ітуруп і Кунашир (разом з островами Хабомаї і Шико-
тан, які є частиною Хоккайдо) завжди були частиною Японії і повинні по справедливості розглядатися як 
такі, що належать Японії". Далі в ноті говорилося: "США розглядали Ялтинську угоду просто як декларацію 
про загальні цілі країн-учасниць Ялтинської наради, а не як остаточне рішення цих держав, що має закон-
ну силу, по територіальним питанням" [8, 226]. Тим самим американці створювали необхідну базу для ви-
сунення територіальних претензій до СРСР і розгортання руху "за повернення північних територій". 

В результаті підписання СРСР і Японією Спільної декларації були створені умови для укладання 
ними мирного договору. Японці "в душі" були готові на ці умови і навіть були здивовані несподіваною 
поступливістю М.С. Хрущова. Як визнавав згодом повноважний представник уряду Японії на радянсько-
японських переговорах 1955-1956 рр. С. Мацумото, коли він вперше в ході переговорів почув пропозицію 
радянської сторони про готовність передати Японії острови Хабомаї і Шикотан, то "спочатку не повірив 
своїм вухам" а "в душі дуже зрадів" [9]. І це не дивно, адже у разі отримання островів Хабомаї і Шикотан, 
японці на законних підставах значно розширили б свою зону рибальства, що було для них дуже важливо. 

Слід зазначити, що радянський уряд діяв у строгій відповідності з досягнутими домовленостями. 
СРСР відмовився від отримання репарацій від Японії, погодився достроково звільнити японських війсь-
кових злочинців, що відбували покарання, підтримав прохання Японії про прийняття до ООН. Після ра-
тифікації Спільної декларації з Москви в Сахалінську область були направлені пояснення з приводу 
майбутньої передачі островів Хабомаї і Шикотан під японську юрисдикцію. Одночасно підтверджувалася 
лінія на розгортання господарського розвитку решти островів Курильської гряди. 

Проте те, що було вигідне японцям, не влаштовувало американців. США відкрито чинили опір 
реалізації радянсько-японських домовленостей і в ультимативній формі зажадали відмовитися від 
укладення радянсько-японського мирного договору на умовах Спільної декларації. Підсиливши свій 
тиск, США домоглися відставки кабінету Хатоями, на зміну якому прийшов проамериканский кабінет 
Кісі. Новий уряд став самоусуватися від переговорів про укладення мирного договору. Як "обґрунту-
вання" цієї позиції знову були висунуті вимоги повернути Японії чотири південнокурильські острови. У 
заявах МЗС Японії з'явилися твердження, що нормалізація японо-радянських відносин не кладе кі-
нець, а навпаки, нібито допускає подальші переговори з територіального питання. 

Підписання в 1960 році спрямованого проти СРСР і КНР японсько-американського "Договору 
безпеки" ще більш ускладнило вирішення питання про лінію проходження кордону між Японією і 
СРСР, бо в умовах "холодної війни" на Далекому Сході будь-які територіальні поступки Японії сприяли 
б розширенню території використовуваної іноземними військами. Зіткнувшись із небажанням японсь-
кого уряду, за спиною якого стояли США, виконувати положення Спільної декларації і розцінивши під-
писання японсько-американського "Договору безпеки" як ворожий акт, Радянський Союз заявив, що 
питання про територіальне врегулювання з Японією після другої світової війни вважається вирішеним 
відповідними міжнародними угодами. 

Аналізуючи політику Японії відносно СРСР в роки "холодної війни", професор Каліфорнійсько-
го університету (США) Цуйосі Хасегава приходить до наступного висновку: "Зміни, які наступили в ро-
ки холодної війни, відбулися не в радянсько-японських відносинах, вони відбулася у відносинах США і 
СРСР, коли ці союзники в роки війни, стали ворогами, а США і Японія, які були ворогами в роки війни, 
стали союзниками... Мета США полягала в тому, щоб залучити Японію в свою глобальну стратегію... 
Навіть після отримання Японією незалежності Окінава залишалася під контролем США, американські 
військові бази усіяли країну. США прагнули уникнути антиамериканізму й націоналізму... Проблема 
північних територій дозволила вбудувати Японію в глобальну стратегію США і, відводячи японський 
націоналізм від себе, направити його проти Радянського Союзу. 

Ця стратегія була зручна і для японських консервативних урядів... Японії був потрібен ворог 
для полегшення зусиль по відновленню країни після поразки у війні, досягнення незалежності, відтво-
рення економіки, повернення в співтовариство держав, спираючись при цьому на американську війсь-
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кову потужність в забезпеченні безпеки. І коли Японії потрібно було збільшити військову потужність, 
привівши її у відповідність з своєю економічною потужністю, "радянська загроза" була вибрана як зру-
чний привід здійснити це без ризику розколу громадської думки... Погіршення відносин із СРСР відпо-
відало японським національним інтересам. Японці самостійно обрали цю стратегію. 

Фактично, після відновлення дипломатичних відносин із Москвою, можна сказати, що у Токіо 
не було як такої зовнішньої політики на радянському напрямі – тільки "політика північних територій". 
Проблема північних територій виконувала роль підбурювача в міжнародних відносинах на Далекому 
Сході. З цієї точки зору було важливо, щоб територіальна суперечка залишалася невирішеною. Звідси 
жорстка позиція Японії з вимогами негайного повернення всіх островів і відмова обговорювати пропо-
зиції про передачу їй частини територій" [10, 24-31]. 

Поділяючи думку професора Хасегави, можна стверджувати, що стосовно "холодної війни" 
проблема "північних територій" була не стільки метою японської дипломатії, скільки засобом здійснен-
ня антирадянської стратегії США. Як наслідок, російський і японський народи стали, своєрідними за-
ручниками цієї стратегії. 

Відмова уряду Японії визнати цей очевидний факт, збереження стереотипів "холодної війни" 
створюють серйозну перешкоду для знаходження взаємоприйнятних сучасних домовленостей про 
умови мирного договору, тепер уже між Росією та Японією. 

Слід зазначити, що Японія має територіальні суперечки не тільки з Росією, а й з Китайською 
Народною Республікою, з Республікою Корея. Вирішення цих суперечок за взаємною згодою сторін 
відкладено на майбутнє. Зараз же Японія активно розвиває з КНР і Південною Кореєю політичну, еко-
номічну і культурну співпрацю, вважаючи, що наявність територіальних проблем не повинна заважати 
всебічним зв'язкам з державами-сусідами. Хотілося б сподіватися, що такий підхід запанує і в японсь-
ко-російських відносинах. 
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Історія та функціонування органів політичної цензури як в СРСР в цілому, так і в Україні зокре-
ма тривалий час залишалися однією з закритих тем, практично недоступних для дослідників. У біль-
шості енциклопедичних та монографічних видань безапеляційно стверджувалось, що "Велика 
Жовтнева соціалістична революція знищила царську і буржуазну цензуру, а для додержання держав-
ної і військової таємниці створила певні свої норми політичної і революційної пильності" [13, 201-202]. 
Проте насправді засоби масової інформації постійно перебували під жорстким контролем цензури. 

У Радянському Союзі цензура посилювалася разом зі зміцненням комуністичного режиму. Ра-
дянська цензура мала певні особливості. Попередня цензура передбачала три ступені перевірки дру-
кованих видань: перегляд рукописів, коректурних відбитків (гранок) і сигнальних екземплярів; рішення 
головного редактора або директора видавництва про передачу до друку; редагування цензором. При 
цьому друкована продукція проходила їх навіть при перевиданні. З 1931 р. попередній контроль поча-
ли здійснювати уповноважені Головліту при видавництвах, редакціях періодичних видань, друкарнях, 
радіомовних організаціях, головних поштамтах, митницях тощо. 

Наступна (каральна) цензура виступала переважно методом впливу та стримування суспіль-
них ідей і думок, які суперечили офіційній ідеології. Каральна цензура працювала керуючись не лише 
нормативною базою Центрального управління у справах друку (ЦУСД), а також таємними вказівками 
партійно-державних органів. Тотальний цензурний контроль призвів до виникнення самоцензури. Са-
моцензура виникає у свідомості автора, як орієнтир для викладу і підбору стилю твору та кожного сло-
ва, щоб цензура пропустила його до друку.  

Розглядаючи проблему політичної цензури в СРСР слід зазначити, що найменш вивченим є 
період Великої Вітчизняної війни. Даний період знайшов відображення в основному в загальних пра-
цях російських та українських дослідників. Причому, основна маса видань – це опубліковані докумен-
тальні матеріали. "Нариси історії радянської цензури", укладачем його є Т.М. Горяєва [15]. Автори на 
основі нових архівних джерел показали літературу, театр, радіо, живопис, цирк, що перебувала під 
владою цензурних органів. Т. Горяєва створила насичений документальний огляд діяльності Головлі-
ту, визначила етапи розвитку Головліту виходячи з розвитку радянського цензурного законодавства 
[12]. У 1997 р. під керівництвом цієї дослідниці вийшов збірник архівних матеріалів "Історія радянської 
політичної цензури" [16]. В 2000 р. вийшла праця "Політична цензура в СРСР 1917 – 1991 рр." [11]. За 
її безпосередньої участі підготовлено та опубліковано збірники документів і матеріалів про систему 
радянської цензури, особливо в царині радіомовлення, культури, освіти, мистецтва [10]. У 2000 р. во-
на захистила докторську дисертацію "Історія радянської політичної цензури 1917–1991 гг.". Робота 
виконана переважно на російському фактологічному матеріалі, хоча є згадки по Україну.  

Одним з перших, хто почав досліджувати історію становлення та діяльності органів політичної 
цензури, є Д. Бабиченко, монографія якого присвячена відносинам письменника і цензора періоду 40-х 
рр. ХХ ст., хоча російський учений згадує попередні роки [7]. 

Хронологічний принцип розміщення джерел застосований у книзі професора А. Блюма "Цензу-
ра в СРСР. Документи 1917 – 1991" [19]. А в монографії "Радянська цензура в епоху тотального теро-
ру. 1929-1953" автор розглянув кадровий, організаційний аспекти діяльності Головліту, чистку 
бібліотек та поповнення спецфондів, попередню та наступну цензуру в 1923-1953 рр. [8].  

Монографія О. Федотової "Політична цензура друкованих видань в УСРР – УРСР (1917 – 
1990)" [18] – перше в українській історіографії комплексне системне дослідження як з історії цензури 
взагалі, так і творів друку зокрема. Великий інтерес становить виявлення видів, фори та методів цен-
зури друкованих видань, а також розгляд вміщеної в них інформації як об’єкта контролю. Авторка ви-
світлила основні напрямки роботи органів цензури по нагляду за бібліотечною і книготрогівельною 
сферою, ввезенням зарубіжної літератури з-за кордону, збереженням державної таємниці в пресі. 

Джерельною базою роботи є документи з фондів Центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управлінь (ЦДАВОУ), а саме фонду 4605 (Головного управління з охорони державних 
таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР (Головліту УРСР), та Центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управлінь (ЦДАВОУ), а саме фондів 23, 70. 

Після створення Центрального управління в справах друку 29 серпня 1922 р. встановлювався 
контроль над типографіями, видавництвами та іншими органами друку [1, арк. 10]. Наступні документи 
– "Правила (тимчасові) про торгівлю друкованими творами", "Оголошення про порядок отримання до-
зволу на право відкриття видавництв і видання періодичних і неперіодичних друкованих творів", "Тим-
часові правила про порядок обов'язкової реєстрації друкованих творів, виданих на території УСРР і 
про доставку зразків в Українську Книжкову Палату", а також Постанова РНК УСРР "Про приватні ви-
давництва" – встановлювали порядок контролю не лише за видавництвами, типографіями, книгарня-
ми та ін., а й за їх видавничими планами та торгівлею літературою [1, арк. 12, 13, 15, 16]. В "Правилах 
прийому в набір і випуску друкованих творів" зазначалось, що жодна типографія не повинна приймати 
рукописи чи матеріали без спеціального належно оформленого дозволу ЦУСДу. Виключення склада-
ли партійна література, преса. Також, без дозволу видавались оголошення, афіші, етикетки, які про-
ходили наступний контроль [1, арк. 11].  

Нормативна база, якою керувались органи цензури у своїй роботі, була досить широкою. Це 
різноманітні правила друку видань, інструкції про порядок цензорського контролю, циркуляри, списки 
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видань заборонених до відкритого опублікування. Ці документи допомагали цензорам зорієнтуватись 
у політико-ідеологічних напрямках, продиктованих радянською владою.  

Інструкції про порядок цензорського контролю видавались Головлітом СРСР і ЦУСДом, а після 
1931 року провідну роль у виробленні даних документів стали відігравати галузеві наркомати, коміте-
ти, управління, а Укрголовліт виступав тепер у в ролі контролюючого органу. Та найбільше значення 
для цензорів і авторів мав спеціальний перелік заборонених для опублікування тем. Цей перелік був 
створений і поповнювався з самого заснування Головліту. Працювало з ним вузьке коло співробітни-
ків, що фіксувалося грифом "таємно" і спеціальним інвентарним номером на обкладинці, щоб знати за 
ким закріплений даний примірник. Сам перелік перевидавався не часто, а ось доповнення до нього 
надходили ледь не щодня. "Перелік…" 1925 р. мав 16 сторінок і містив 96 тем заборонених до відкри-
того публікування. У 1936 р. кількість подібних таємниць зросла до 372, а у 1937 р. до цього переліку 
було додано ще 300 [14]. Наприклад, до відкритої публікації не допускались статистичні данні про 
безпритульних і безробітних, бандитські напади на урядові установи; відомості про самогубства і ви-
падки божевілля на ґрунті безробіття і голоду; відомості про Кремль, кремлівські стіни, виходи і входи 
[9]; про масові антирадянські виступи, куркульські виступи; про діяльність органів ОГПУ; про місцезна-
ходження членів уряду і членів ЦК ВКП(б); про пожежі і вибухи; про виробничий брак військової проду-
кції, плани території СРСР і топографічні карти в масштабі більше як 1:1000000, матеріали про 
рентабельність і собівартість видобувної промисловості та багато інших тем. Книга завершувалась 
пунктом, який забороняв розголошувати організацію, характер і методи роботи Головліту СРСР.  

У записці Головліту в Управління агітації і пропаганди ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1939 р. вно-
силася пропозиція про створення єдиного централізованого органу цензури при РНК СРСР [16, с. 316 
– 318]. До цього моменту функції цензорського контролю здійснювались Уповноваженим РНК СРСР по 
охороні військових таємниць у друці, Головлітом при Наркомпросі РСФСР, Центральною військовою 
цензурою при Наркоматі Оборони, Військовою Цензурою при Наркоматі Військово-Морського флоту. 
До того ж, існували організації, які також виконували цензорські функції: в галузі мистецтв – Головре-
пертком при комітеті у справах мистецтв, в галузі кіно – Кінорепертком при Комітеті у Справах Кінема-
тографії, в галузі картографії – Управління Державної Зйомки і Картографії при РНК СРСР. 

В грудні 1940 р. було розширено повноваження Головліту. Контроль за радіомовленням пере-
давався до його компетенції постановою від 18 грудня. [16, 84] 

Вже 2 червня 1941 р. було розроблено проект постанови про затвердження положення про го-
ловного воєнного цензора при РНК СРСР. Дана посада впроваджувалась для посилення військової 
цензури. Причому, його заступники вважалися на дійсній військовій службі [16, с. 85]. Велика вітчизня-
на війна ще не почалася, а посада військового цензора уже вводилась. Цей факт може слугувати опо-
середкованим доказом агресивних планів радянського керівництва.  

Друга світова війна внесла свої корективи до роботи органів цензури. Так Федотова О.О., за-
значає, що процедуру контролю в період війни було поліпшено. Це виявилось у тому, що критерії за-
бороно стали більш чіткими, будь-які вагання завжди схилялися на користь заперечення. Як наслідок 
війни авторка зазначила і поширення "само цензури" серед авторів, твори яки були наповнені патріо-
тичним духом, та з іншого боку продиктована посиленням цензорського контролю [18, 172]. Так, якщо 
в 1940 р. кількість виявлених помилок у пресі складала 1,5 тис., то у воєнний час цей показники коли-
вався від 80 до 90 на рік. Проте, такі факти можна пояснити не тільки посиленням цензорського конт-
ролю, а й скороченням випуску преси та друкованої продукції. 

Із початком воєнних дій 1941 р. ЦК КП(б)У поставив перед органами цензури завдання щодо мобілі-
зації всіх зусиль на виконання наказу №192 уповноваженого РНК СРСР із охорони військових таємниць у 
пресі та начальника Головліту, що передбачав суворий контроль за збереженням відомостей державного 
значення. Необхідно було забезпечити відбір для евакуації найважливіших документів, що стосувалися істо-
рії комуністичного режиму. У надзвичайних випадках, співробітникам органів НКВС та Головліту слід було 
вживати крайніх заходів, аж до знищення небажаних архівних і бібліотечних фондів. Відтак, у серпні 1941 р. в 
м. Миколаєві були спалені архівні документи різного ступеня таємності, а у вересні аналогічна доля спіткала 
100 тисяч видань спецфонду Центральної бібліотеки Академії наук УРСР [14]. Широкомасштабна евакуація 
людей і цінностей з України на Урал і в Середню Азію здійснювалась хаотично, з величезними втратами. 
Проводилися арешти й розстріли тих, хто ухилявся від евакуації. Однією з функцій відділу пропаганди й агі-
тації ЦК КП(б)У стало з’ясування місцезнаходження кадрів наукової і творчої інтелігенції [17, 116]. 

Для ефективності роботи, в тому числі і ідеологічної, районних газет Управління Пропаганди і 
агітації ЦК ВКП(б) в брошурі "Про роботу військових газет" визначило всі аспекти роботи цих видань. 
Основним завданням для районних газет як до, так і під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
ЦК ВКП(б) вбачав у тому, щоб на конкретних, близьких і зрозумілих прикладах з місцевої практики, з 
життя свого району, області і країни вчити і політично виховувати маси і організовувати їх на постав-
лені перед районом завдання. Та в період Великої Вітчизняної війни перед газетами постать і нові за-
вдання пов’язані з мобілізацією всіх ресурсів для оборони країни від німецько-фашистських 
загарбників. До газет висувалися вимоги в кожному номері висвітлювати настанови Сталіна [2, арк. 17]. 

Але перевірка газет 1942 року показала, що завдання, поставлені радянською владою не ви-
конувалися в повній мірі. Основні зауваження до районних газет були, що редакції газет працюють 
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слабо, в них не достатньо публікацій про "звірства німецько-фашистських ізвергів", що газети не спра-
влялися з завданням "мотивувати" населення для активної підтримки фронту, більшість газет публі-
кують матеріали, які мало стосуються життя районів, а містять в основному передруковані з 
центральних і обласних газет, що не висвітлюється досвід передових досвід передових підприємств і 
колгоспів. Негативно був сприйнятий і той факт, що багато газет припинили висвітлювати недоліки в 
роботі колгоспів, підприємств, МТС і совхозів. Наголошувалось на ослабленні зв’язків газет із прости-
ми жителями районів. Наслідком цього стало зменшення обсягів листування з читачами. Всі вище 
вказані недоліки редакторам газет було наказано усунути якнайшвидше. [2, арк. 17 зворот] Газети ма-
ли вести активну боротьбу з "дезорганізаторами тилу" і виховувати в народі віру в перемогу над воро-
гом, висвітлювати хід навчань серед населення, питання пов’язані з матеріально-побутовим життям 
населення. Обов’язково газета мала розміщувати на своїх сторінках матеріали пов’язані з ходом бо-
йових дій, висвітлювати партійне життя та показувати значення партійних комсомольських організацій, 
роль комуністів на виробництві та їх надзвичайні лідерські якості. 

Управління пропаганди і агітації встановило вимоги до змісту і структури газет, чітко визначи-
вши порядок і характер вміщеної в ній інформації. Кожна газета у передовій статті мала розміщувати 
матеріали з життя району. Ця стаття повинна була бути написана "живою" мовою обсягом 50-60 ряд-
ків. Наступною рубрикою газети мала бути "Допомого фронту" – це статті, листи, замітки робітників, 
колгоспників, спеціалістів, керівників підприємств і колгоспів. Основна ідея і зміст цих статей мали ви-
світлювати роботу на виконання плану, роботу на підвищення продуктивності праці і укріплення тру-
дової дисципліни про мобілізацію внутрішніх ресурсів. Також висвітлювати всі винаходи і 
раціоналізаторські пропозиції, про економію сировини і палива [2, арк. 20] . Далі повинні були бути 
розміщені матеріали на тему "По нашому району", де слід було публікувати матеріали про життя і гос-
подарство району. Кожен номер повинен був містити 2-3 інформаційні телеграми ТАСС про міжнарод-
ні і внутрішні події. До газет також висувалася вимог економії газетної площі, відмови від громіздких 
"шапок" і досягнення більш щільної верстки [2, арк. 20 зворот – 21]. Преса слугувала одним із основ-
них методів радянської пропаганди. 

У наказі № 270 Уповноваженого РНК СРР по охороні військових таємниць у друці і Начальника 
Головліту про роботу з кадрами цензорі в умовах військового часу від 26 травня 1942 р. , йшлося про 
те, що цензурні органи не відповідають вимогам [16, 332-333]. В документі йшлося про необхідність 
більш відповідального підходу у справі підбору кадрів та навчання цензорських кадрів. 

Оскільки основною темою всіх друкованих видань Радянського Союзу 1941-1945 рр. були 
фронтові події і допомога фронту важлива роль в усіх ЗМІ відводилась військовим кореспондентам. 
Регламентація їх роботи відбулося після видання 9 вересня 1942 р. положення "Про роботу військо-
вих кореспондентів на фронті" [2, арк. 62-63]. Цей документ складався з трьох частин: загальні поло-
ження, завдання військових кореспондентів, керівництва військовим кореспондентам.  

Мати постійних кореспондентів на фронті могли лише Совінформбюро, ТАСС, Всесоюзний ра-
діокомітет і редакції газет "Правда", "Червона зірка", "Вісті", "Сталінський сокіл", "Комсомольська пра-
вда". Всі інші засоби масової інформації допускалися на фронт у винятковому порядку на визначений 
термін з дозволу Управління пропаганди і агітації ЦКВКП(б). Республіканським і обласним газетам до-
зволялося мати своїх військових кореспондентів лише в тому випадку, якщо бойові дії проходили на їх 
території. Військовими кореспондентами могли бути члени і кандидати ВКП(б), члени ВЛКСМ і безпар-
тійні, які мали досвід журналістської діяльності і володіли мінімумом навичок необхідними на фронті. 
Затверджувало військових кореспондентів Управління пропаганди і агітації ЦКВКП(б) згідно рекомен-
дації газет і організацій, які мали постійне представництво на фронтах. Представники військових газет 
"Червона зірка", "Червоний флот", "Сталінський сокіл" затверджувались Головним політичним управ-
ління Червоної Армії та військово-морського флоту. Республіканські кореспонденти призначались об-
комом КП(б) чи ЦК компартій союзних республік, узгоджуючи це рішення з Політуправлінням фронтів. 
Всі військові кореспонденти зараховувались в кадри Червоної Армії чи Військово-Морського флоту. 
Кожен військовий кореспондент отримував посвідчення організації, від якої він направлявся на фронт і 
спеціальну перепустку Червоної Армії чи Військово-Морського флоту.  

Перед військовими кореспондентами ставились завдання інформувати населення про хід бо-
йових дій, допомогу місцевого населення бійцям Червоної Армії і звірства німецько-фашистських за-
гарбників щодо місцевого населення і бійців Червоної Армії. Головним завданням військових 
кореспондентів було показати всі найкращі якості радянських командирів і солдат. До особистих якос-
тей військового кореспондента висувались вимоги максимальної особистої ініціативи – висвітлення 
бойових дій, постійне перебування в бойових частинах, залучати до співпраці бійців і військових ко-
мандирів, бути взірцем поведінки – берегти військові таємниці і вдосконалювати свої військові навички. 

4 травня 1942 р. була введена в дію нова "Інструкція цензору" №12/312 т, а 3 липня з’явився 
"Алфавітний список книг, що увійшли до наказів Уповноваженого РНК СРСР із охорони військових та-
ємниць у пресі й начальника Головліту на вилучення та списання в макулатуру з бібліотек громадсько-
го користування за 1938 – 1941 рр. включно", до якого була включена ідеологічно шкідлива та 
застаріла література, опублікована як союзними, так і республіканськими видавництвами [6]. За втрату 
цього документу працівників могли притягти до кримінальної відповідальності. 
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У наказі № 270 уповноваженого РНК СРСР по охороні військових таємниць у друці та началь-
ника Головліту від 26 травня 1942 р. висувалися звинувачення до начальників обллітів через недоста-
тню пильність і послаблення контролю за добором, закріпленням і вихованням кадрів. На місцях стало 
поширеним сумісництво. Такі працівники не були належним чином ознайомлені ні з "Переліком", ні з 
інструкціями та інформаційними листами [18, 171-172]. 

16 грудня 1943 р. наказом народного комісара оборони № 0451 було введено "Положення про 
військову цензуру в Червоній армії (на військовий час)", замість чинного з 22 липня 1935 р. Органи вій-
ськової цензури Червоної Армії мали здійснювати контроль за змістом всіх друкованих видань, радіо-
передач та кіно-фотопродукції. Цензурі не підлягали тільки накази та директиви. Всі військові цензори 
підпорядковувались вищому керівництву на чолі з Відділом військової цензури Генерального штаба. 
Цензурна робота була оголошена таємною і всі цензурні зміни, викреслення і вилучення могли бути 
відомі, крім цензорів, лише редактору, його заступнику і їх прямим керівникам. 

У березні 1943 р. наказом № 8/514 Уповноваженого РНК СРСР по охороні військових таємниць у 
друці та начальника Головліту для впорядкування публікацій у відкритому друці та радіопередачах відомо-
стей про присвоєння почесних звань працівникам науки і техніки, мистецтва, освіти та охорони здоров’я 
необхідно було узгоджувати ці матеріали особисто з Начальником Головліту СРСР [3, арк. 11]. 15 квітня 
1943 р. був виданий циркуляр № 9/578с Уповноваженого по охороні військових таємниць у друці і началь-
ника Головліту за яким заборонялося у звільнених від фашистських окупантів районах публікувати дані 
про відновлення заводів, портів, залізничних станцій та інших об’єктів, які мали оборонне значення. Дозво-
лялося лише друкувати інформацію про відновлення об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням населення [3, 
арк. 112]. Циркуляром Головліту СРСР від 21 вересня 1944 р. встановлювався контроль Головліту за пуб-
лічними лекціями [11, 285]. Порядок видання релігійної літератури було визначався циркуляром № 2 Упов-
новаженого РНК СРСР по охороні військових таємниць у друці і Начальника Головліту Н. Садчикова від 8 
лютого 1944 р. Література, листівки, окремі молитви та інші церковні твори дозволялося друкувати на міс-
цях лише з санкції Секретарів ЦК нацкомпартій, Крайкомів і Обкомів ВКП(б) по пропаганді [16, 503]. 

З 1 грудня 1945 р. в секретаріаті Головліту була запроваджена реєстрація всієї кореспонденції 
та друкованих видань. Практикувалася обов’язкова підшивка газет. Отримані і оброблені секретаріа-
том газети мали розподілятись між цензорами для контролю. Перевірені цензором газети здавалися 
на зберігання в архів. З 1 грудня 1945 р. вводилась окрема реєстрація рукописів і версток книг, що 
надходили до Головліту на попередній контроль. Відпрацьовані цензором і секретаріатом верстки та-
кож здавалися на зберігання до архіву. Про всі надходження до Головліту кореспонденції слід було 
повідомляти Начальнику Головліту УРСР. Циркуляром від 29 травня 1945 р. № 1/302с начальника Го-
ловліту УРСР заборонялося збільшувати обсяг обласних газет без дозволу на це в кожному окремому 
випадку ЦК КП(б)У [4, арк. 65]. 

Отже, політична цензура в СРСР, в Україні зокрема, виражалася двома основними формами – 
попереднього та наступного контролю. Жорсткий контроль сприяв виробленню у творчої інтелігенції 
ще однієї форми цензури – самоцензури. Була створена ефективна система подвійного контролю за 
всією друкованою продукцією за допомогою чітко виробленої нормативної бази і кадрової структури. 
Цензурний апарат перетворився на добре налагоджений механізм тоталітарного контролю партійно-
державного апарату над суспільством. Період Великої вітчизняної війни позначився введенням більш 
жорстких вимог і стандартів у галузі цензури. Цензорські органи, які вся пропагандистська машина 
СРСР, працювали на інтереси фронту, держави, армії.  
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ТРАДИЦІЇ КНИГОДРУКУВАННЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ  

ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Автор статті аналізує історію видавничої справи на Чернігівщині, зокрема традиції книгодру-

кування у ХVII – на початку ХХ ст., на прикладі стаціонарної друкарні відомого церковно-освітнього дія-
ча Лазара Барановича, часопису українського байкаря Леоніда Глібова "Чернігівський листок", 
видавництва літератури для народу Бориса Грінченка, видавничої діяльності Чернігівської "Просвіти", 
які стали джерелом і потужним поштовхом розвитку сучасного книговидавництва в регіоні. 

Ключові слова: книгодрукування, видавнича справа, традиції Чернігівщини, видавнича діяль-
ність, стародруки, просвіта, типографія Л. Барановича. 

 
The article reveals the history of publishing business in Chernihivschina, especially the traditions of 

bookprinting in the XVII – the beginning of the XX centuries on the example of the famous clerical – 
educational figure Lazar Baranovich stationary bookprinting, the Ukrainian fabulist Leonid Glibov periodical 
"Chernihivsky Listok", Boris Grinchenko literature publishing house for people, Chernihivska "Prosvita" 
publishing activity that became the source and a powerful impulse of the modern book publishing 
development in the region. 

Keywords: book printing, publishing, Chernigov tradition, publishing, printed books, education, 
Typography L. Baranovych. 

 
Особливе місце в культурному житті Чернігівщини посідає видавнича справа. Попри те, що 

даний регіон має давні традиції книгодрукування, проблеми видавничої діяльності є ще недостатньо 
вивченою ділянкою історичної науки. 

Метою даної статті є спроба проаналізувати традиції книгодрукування на Чернігівщині, які ста-
ли джерелом розвитку видавничої діяльності в регіоні й подальшого культурного життя в цілому.  

Передумови книговидавничої діяльності на Чернігівщині було закладено у традиціях книгопи-
сання, адже саме з цим краєм пов’язують місце написання "Слова о полку Ігоревім" – шедевру україн-
ської рукописної справи та знаменитого Лавришівського Євангелія. Започаткована в Чернігівському 
князівстві традиція писемності, книжності і послужила згодом потужним поштовхом розвитку на цих 
землях друкарської справи. Зокрема, на досвіді творців рукописних книг базувалася, як вказує вчений 
М. Тимошик, діяльність стаціонарної друкарні Лазара Барановича – відомого церковного, політичного і 
літературного діяча ХVІІ століття [21, 75-76]. 

Але, як вважає низка дослідників (Я. Ісаєвич, І. Огієнко, Т. Каменєва, Г. Самойленко, І. Ситий 
та ін.), розвитку друкованої продукції на Чернігівщині передувала діяльність мандрівних (пересувних) 
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видавців. Типовим прикладом є видавнича діяльність Кирила-Транквіліона Ставровецького, який "року 
1626 став архімандритом Чернігівського Єлецького монастиря: сюди він привіз з собою й свою мандрі-
вну друкарню... Отже, в рік своєї смерті, 7 вересня 1646 року Ставровецький випустив у світ в Черніго-
ві свою останню працю – "Перло многоценноє" [16, 340-341]. Це й була найперша книжка, видрукувана 
на Лівобережжі. 

Заслуговує на увагу гіпотеза дослідника І. Ситого про мандрівних друкарів, який на основі до-
сліджень стародруків підтримує думку частини західноєвропейських учених про те, що першою книгою 
на східнослов’янських землях був Октоїх, надрукований у Чернігові в 1493 році друкарем-чернецем 
Макарієм [20, 86-90]. 

Найбільш вивченою сторінкою друкарської справи на Чернігівщині є видавнича діяльність цер-
ковно-освітнього діяча, письменника і видавця Лазара Барановича, з якої маємо чисельний доробок 
українських та закордонних дослідників. Історію чернігівських стародруків, виданих Лазаром Барано-
вичем, вперше дослідив М. Максимович у роботі "Книжная старина южнорусская", де дав цілісну кар-
тину національного друкарства та внесок у нього Чернігівщини. Важливою була роль у вивченні 
стародруків та видавничої діяльності Лазара Барановича таких учених, як Я. Головацький, Б. Грінчен-
ко, С. Голубєв, Ф. Тітов, М. Грушевський, І. Огієнко, П. Попов, Ф. Максименко, І. Свенціцький, М. Пет-
ров, Д. Ровинський, П. Пекарський, В. Ейнгорн, Ф. Булгаков, А. Страдомський, А. Лазаревський та ін. 
[18, 24].  

У 20-х роках ХХ століття два дослідники – С. Маслов та С. Клепіков розробили методологію 
опису стародруків. Для апробації своєї методології вони обрали типографію, засновану Лазарем Ба-
рановичем у Новгород-Сіверську. Так з’явилися два ґрунтовні дослідження про діяльність Новгород-
Сіверської типографії [11]. Крім того, Сергій Маслов випустив змістовне дослідження "Друкарство на 
Чернігівщині", де виклав історію видавничих закладів Чернігівщини та їх роль у культурному житті 
краю [10]. 

Цікавою є думка М. Сумцова, який, дослідивши бібліографію новгород-сіверських та чернігів-
ських видань, припустив існування одночасно (а не послідовно) друкарень у Новгород-Сіверську та 
Чернігові. За М. Сумцовим і М. Возняк твердить, ніби "від 1675 року по 1679 рік існували дві невеличкі 
друкарні в Чернігові й Новгороді Сіверськім" [2, 312]. Але С. Клепіков розвінчує ці гіпотези на основі 
досліджень стародруків, зокрема Псалтирів 1673 і 1675 років та переписки Л. Барановича з гетьманом 
І. Мазепою, і стверджує, що "типографія Лазара Барановича існувала спочатку у Новгород-Сіверську, 
а потім – з вересня 1679 року – у Чернігові" [8, 255-271]. 

До речі, єдиної думки про початок друкування книг у Новгород-Сіверській друкарні немає. Бі-
льшість дослідників вказують на початок 70-х років ХVІІ століття (М. Сумцов, Д. Ровинський та інші). 
Лише І. Огієнко точно зазначає – це був 1671 рік ("це припадає на 1671 рік, який я вважаю роком за-
снування Новгород-Сіверської друкарні"). Що ж до початку роботи друкарні у Чернігові, то Іван Огієн-
ко, як і інші дослідники, вказує, що це був 1679 рік ("і ось цей 1679 рік і треба вважати роком заведення 
вже постійного друкарства в Чернігові"). Взагалі, І. Огієнко не виділяє етапи видавничої діяльності Л. 
Барановича, не поділяє й на новгород-сіверський та чернігівський періоди. Він вважає, що це була од-
на друкарня, "що проявила себе на культурному полі вже в Чернігові", а в Новгород-Сіверському "був 
власне організаційний період цеї друкарні". Таким чином, й І. Огієнко розвінчує міф про існування не-
залежних одна від одної двох друкарень Лазара Барановича ("Чернігівська друкарня постала з Новго-
родської, і одночасно двох друкарень в цих містах ніколи не було") [16, 336, 340-341].  

Вагомий внесок у дослідження діяльності Чернігівської друкарні внесла Т. Каменєва. Вона 
провела значну наукову роботу зі стародруками Чернігівської друкарні, що знаходились у бібліотеках 
Москви, Санкт-Петербурга, Києва та Чернігова, створивши "Сводный каталог изданий, напечатанных 
в г. Чернигове (1646-1818)" та покажчик гравюр, дала характеристику не тільки історії та діяльності 
чернігівської типографії, а й її виданням та авторам, елементам оформлення книг, вказала на особли-
вості українського книгодрукування, в тому числі і чернігівського. Зокрема, Т. Каменєва вказує, що ви-
никнення і розвиток українського книгодрукування корінним чином відрізняється від московського. У 
Москві друкарня була організована згідно розпорядження і на кошти царя, за благословенням патріар-
ха, тобто із самого початку книгодрукування було справою урядовою. На Україні воно розвивалося за 
західним зразком – за ініціативою окремих осіб і на приватні кошти. Це було характерним для право-
бережної України [7].  

На особливості друкарства на Чернігівщині вказує у своїй праці "Українське книговидання: ви-
токи, розвиток, проблеми" й відомий учений Я. Ісаєвич, зазначаючи, що воно було незалежним ("... 
Баранович домігся ставропігії для своєї архиєпископії і сам став головним цензором видань власної 
друкарні") та мало "свої оригінальні риси в мистецтві книги" [6, 245, 249]. 

Діяльність чернігівської друкарні ХVІІ ст. аналізують і сучасні дослідники. Так, Л. Рева та О. 
Ісаєнко досліджують історію кириличної (в т.ч. і чернігівської) книги; О. Клименко – діяльність чернігів-
ської друкарні як чинника становлення освіти в Україні, зокрема, видані чернігівською типографією на-
вчальні книги; І. Акименко розглядає чернігівську типографію як центр культурно-просвітницької 
діяльності Лівобережжя; Г. Самойленко вказує на роль типографії у розвитку чернігівської літературної 
школи [19].  
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Отже, слід зазначити, що після київської та львівської чернігівська друкарня була найбільшою 
в Україні. Вона мала свою папірню в селі Білиця Ямпільської сотні Ніжинського полку, яка випускала 
папір із зображенням св. Бориса і Гліба та написом "Іоанн архієпископ Черніговскиі" [12, 25]. 

Як вказує мистецтвознавець А. Адруг, чернігівські майстри досягли незаперечних успіхів в 
оздобленні книжок і створенні ілюстрацій. Саме у чернігівській друкарні гравюра на міді вперше на 
сході Європи перетворилася на постійний елемент оздоблення книжок. Чернігівські видання оздоб-
люють також заставки із рослинним орнаментом або із зображеннями окремих осіб чи цілих сцен із 
біблійної історії. Трапляються також копії заставок П. Мстиславця, наслідування заставкам І. Федоро-
ва. На сторінках виданих у Чернігові книг друкувалися зображення місцевих архітектурних пам'яток – 
Троїцького і Борисоглібського соборів, Іллінської церкви, а також відомих творів живопису – чудотвор-
них ікон Іллінської і Єлецької Богоматері [1, 94-99].  

Особливістю чернігівської друкарні було також те, що початок її діяльності був офіційно визна-
чений двома документами, підписаними Л. Барановичем. Це Універсал та "Пункта на споряженья дру-
карне", які визначали обов’язки власника друкарні та її працівників [9, 373-376]. Про значення 
чернігівської друкарні та високий рівень надрукованих нею книг свідчить той факт, що у 1701 році цар 
Петро І наказав "послать в Киев и в Чернигов книгопечатного дела знаменщика Михаила Дмитриева в 
книжные типографии для учения книжному печатному делу" [23]. 

На жаль, доля Чернігівської друкарні після смерті Л. Барановича (1693 рік) є менш дослідже-
ною. Лише І. Огієнко в "Історії українського друкарства" детальніше розглядає діяльність Чернігівської 
друкарні в умовах московської цензури: "по смерті Л. Барановича його друкарня спочатку працювала 
нормально і випускала багато книжок, особливо за архієпископа Іоана Максимовича ... Але спокійне 
життя Чернігівської друкарні скоро минулося. ... Накази Петра І за 1720 р. та Синоду за 1721 р. відразу 
вбили Чернігівську друкарню і вже по тому, крім звичайних московського зразку книжок, друкарня ця 
нічого не випускала; такою перейшла вона і в ХІХ століття. Холодний вітер з півночі відразу заморозив 
чутливі "Афіни" широкоосвіченого Барановича ..." [16, 348-359]. 

Як стверджує В. Дубровський, типографія при Троїцько-Іллінському монастирі існувала до 
1845 року, при ній була "переплетня", продажа книг здійснювалась через покупців і монахів, а також 
шляхом здачі чернігівським жителям на комісію [4, 9-13]. 

Цікаві факти діяльності чернігівської друкарні наводить Я. Ісаєвич: "щоб обійти цензуру, друкарня 
намагалася щось видавати з неправильними датами – з часу з-перед указу 1720 р. Але надійшов про це 
донос, і чернігівська друкарня була змушена припинити видавничу діяльність аж до 1743 р." [6, 250]. 

Крім І. Огієнка, В. Дубровського, Я. Ісаєвича цей період характеризує і Т. Каменєва, яка вва-
жає, що останні роки свого існування Чернігівська друкарня, мабуть, нічого не друкувала. Якийсь час 
продовжувалися ще палітурні роботи і продаж книг. Від цього періоду життя старої Чернігівської дру-
карні ніяких видань в даний час не збереглося. Її місце зайняла друкарня губернського правління, що 
скуповує в 1846 році шрифти і матеріали Чернігівської друкарні [7]. 

Проте, проведене нами дослідження спростовує вказану Т. Каменєвою дату купівлі Чернігівсь-
кої типографії. Опрацювавши такі історичні видання, як "Отчеты Черниговской губернской земской 
управы", "Своды постановлений Черниговских губернских собраний", "Земский сборник Черниговской 
губернии", "Черниговские губернские ведомости", ми встановили, що купівля типографії відбулася в 
1870 році. В "Земском сборнике Черниговской губернии" №1-2 за 1886 рік вказується, що "Собрание 
1870 года разрешило Управе купить типографию и ассигновать на это 7425 рублей или из запасного 
капитала, или из общих сметных остатков. Покупка состоялась в августе 1870 года. Типография сос-
тояла из скоропечатной машины, ручного станка, шрифтов и других принадлежностей. На приобрете-
ние и первоначальное обзаведение типографии из губернского сбора издержано 7408 рублей" [15]. 

З того часу діяльність типографії була постійно об’єктом уваги чернігівської влади. Так, у звіті 
Чернігівської губернської земської управи за 1899 рік читаємо: "Типография губернского земства по-
мещается, как и прежде, в нижнем этаже дома Губернской Управы, занимая в нем 9 светлых комнат, 
служащих – 15 человек". У звіті також опублікована таблиця діяльності типографії земської губернії за 
10 років (див. табл. 1). 

Аналіз даних Таблиці свідчить, що з 1889 по 1899 роки земська типографія приносила в середньо-
му дохід більше шестисот карбованців за рік. Жодного року збитків не було, а в 1899 році типографія дала 
чистого прибутку 1966 крб. 71 коп. Отже, такий стан справ типографії губернського земства був досить ви-
гідним, підкреслюється у звіті Чернігівської губернської земської управи [22, 120, 294-298]. 

Розглядаючи традиції видавничої діяльність на Чернігівщині, слід відмітити, що на початку 60-х 
років ХІХ століття (з липня 1861 по серпень 1863 рр.) друкарня видавала також газету "Чернігівський 
листок", що виходила російською й українською мовами, видавцем і редактором її був байкар Леонід 
Глібов. Газета друкувала, крім власних творів редактора, праці О. Кониського, П. Куліша, П. Кузьмен-
ка, М. Вербицького, фольклорно-етнографічні матеріали та ін. Як зазначає Я. Ісаєвич, після припинен-
ня у жовтні 1862 року виходу журналу П. Куліша "Основи" газета "Чернігівській листок" була єдиним 
часописом у Російській імперії, який друкував матеріали також і українською мовою [6, 399]. Перекон-
ливою здається й думка вченого Г. Михайлина про значення газети "Чернігівський листок" як у культу-
рному житті міста, так і розвитку видавничої справи в Україні: "Газета була видатним явищем 
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української просвітницької преси свого часу, гідним супутником столичного журналу "Основы". Тижневик 
будив застояне болото провінції, виносив на суд громадськості важливі проблеми суспільного життя, був 
тим дзеркалом, у якому чернігівське громадянство могло бачити свій реалістичний образ" [13, 296].  

Таблиця 1 

Валовий дохід Витрати Чистий прибуток/витрати 
Роки 

Рублі Коп. Рублі Коп. Рублі Коп. 
1889 8772 74 7785 45 987 24 
1890 8200 8 8088 92 111 16 
1891 9784 62 9023 3 761 59 
1892 11159 4 10175 39 983 65 
1893 11181 38 10102 95 1078 43 
1894 13423 40 12058 57 1364 83 
1895 15099 99 13425 47 1674 52 
1896 14168 32 14101 80 66 52 
1897 17736 77 16208 80 ½ 1527 96 ½ 
1898 19363 64 18580 91 782 73 
1899 22071 79 20105 08 1966 71 

Середнє за 
10 років 14218 90 13523 49 695 41 

 
Видавнича діяльність Л. Глібова була високо оцінена дослідниками, зокрема, В. Міяковський 

писав: "Чернігову та Чернігівщині пощастило в 50-60-х роках бути осередком літературного українсь-
кого життя. Окрім неофіційного відділу "Губернских ведомостей", де часто друкувався матеріал чисто 
літературного змісту українською мовою, чернігівці мали свою газету "Чернігівський листок" [14, 287].  

Видавничу діяльність на Чернігівщині у ХІХ столітті продовжив український письменник, педа-
гог, історик, етнограф і видавець Б. Грінченко, заходами якого вийшло "близько 50 видань – не лише 
своїх власних, а й з питань економіки, культури, санітарної гігієни" [24]. Працюючи на різних посадах у 
чернігівському земстві, Борис Грінченко у 1894 році заснував у Чернігові видавництво з метою випуску 
популярної літератури для народу. За 8 років видано 50 книг тиражем понад 200 примірників, серед 
них – твори Т. Шевченка, П. Грабовського, Ю. Федьковича, Б. Грінченка та інших [3].  

Виявом пожвавлення культурного життя на Чернігівщині в кінці ХІХ ст. стало видання у Черні-
гові літературних альманахів ("Степові квіти", 1899; "Хвиля за хвилею", 1900). Це підтверджує і Яро-
слав Ісаєвич [6, 402]. 

Початок ХХ століття характеризувався активізацією просвітницьких ідей, зокрема, і через видавни-
чу діяльність та поширення книг серед народу. Велику активність у цьому плані на Чернігівщині проявила 
освітньо-громадська організація "Просвіта". Чернігівська інтелігенція заявила про свої видавничі наміри на 
сторінках газети "Десна" навесні 1906 року. Установчі збори, на яких народилася чернігівська "Просвіта", 
відбулися 8 січня 1907 року. Першим головою товариства було обрано письменника Михайла Коцюбинсь-
кого, який покладав великі плани на "Просвіту". На жаль, ці плани Коцюбинський реалізувати на зміг через 
революційні події 1905-1907 років. З болем пише про це М. Коцюбинський у своїх листах: "... попросту не 
дають жити "Просвіті": хочемо скликати збори – заборонено; хочемо зробити театральну виставу – забо-
роняють. Навіть концерти Лисенка на користь "Просвіти" заборонили. Їздиш, гризешся, пояснюєш – нічого 
не помагає. Кажуть, існуйте на папері, а жити не дамо". І не дали, 25 липня 1911 року чернігівський губер-
натор М. Маклаков заборонив діяльність Чернігівської "Просвіти" [25, 5]. 

Але помітний внесок у культурне життя Чернігівщини та видавничу діяльність "Просвіта" все ж 
таки зробила. Після лютневої революції 1917 року товариство відродилося і до листопада 1917 року 
було створено ряд секцій (театральну, шкільну, бібліотечну, лекційну, етнографічну, історичну) та ви-
давництво "Десна". Як вказує сучасний український літературознавець В. Півторадні, першу згадку про 
чернігівське видавництво "Десна" знаходимо в "Черниговской земской газете" за 13 червня 1917 року. 
Проте, під цією назвою воно, мабуть, не видало в 1917-1920 рр. жодної книги. Однак, автор припускає, 
що на книгах, виданих "Просвітою", була сказана інша назва видавництва – "Сіверянська думка" [17, 3].  

Аналіз літератури та архівних джерел свідчить, що чернігівське видавництво "Сіверянська ду-
мка" виникло у грудні 1917 року завдяки історику Д. Дорошенку та представникам місцевої наукової і 
творчої інтелігенції. Воно ставило собі за мету "задля народної освіти друкувати і видавати різного 
роду видання культурно-просвітнього значення, безпартійного характеру, переважно українською мо-
вою" [5]. Незважаючи на вкрай несприятливі умови громадянської війни, "Сіверянська думка" спромоглася 
протягом 1918-1919 років видати декілька невеликих за обсягом книжок – збірочки творів Т. Шевченка, Б. 
Грінченка, історичні й культурологічні нариси В. Модзалевського, П. Стебницького, М. Коцюбинського, А. 
Тесленка та ін. У роботі видавництва "Сіверянська думка" брали участь В. Еллан-Блакитний, П. Тичина, 
дружина і діти М. Коцюбинського – Віра Устимівна та Оксана і Юрій Коцюбинські [26].  
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Простежуючи історичні розвідки видавничої діяльності на Чернігівщині, можна стверджувати 
наступне: 

Витоки книгодрукування на Чернігівщині пов’язані з традиціями книгописання, зокрема, такими 
невичерпними скарбницями культури, як "Слово о полку Ігоревім" та Лавришівське Євангеліє. 

Найбільш вагомою сторінкою книгодрукування на Чернігівщині є видавнича діяльність друкарні 
Лазара Барановича, яка протягом XVII-XVIII ст. внесла багато нового у видавничу справу, зокрема, у 
ній друкувались на тільки релігійні, але й політичні, світські твори, панегирики; саме чернігівська дру-
карня вперше стала друкувати вірші та переклади західних авторів; нарівні з київською друкарнею че-
рнігівська друкувала укази й документи, що мали на той час актуальне значення; типографія в 
Чернігові дала першу гравюру на міді; в її ілюстраціях був національний український колорит. Свідчен-
ням високого рівня друкованої продукції чернігівської друкарні є те, що російський цар Петро І надси-
лав до Чернігова майстрів навчатися книжній друкованій справі. Характеризуючи діяльність 
чернігівської друкарні, можна стверджувати, що вона не лише досягла високого рівня випуску друко-
ваної продукції, але й стала літературним і громадським осередком у м. Чернігові, названим "Чернігів-
ськими Афінами", сформувала чернігівську літературну школу. 

Спад видавничої активності на Чернігівщині у XVIII-ХІХ ст. пов’язаний з цензурними перешкодами, 
що звужували можливість друкування, та гоніннями на українську мову. І все ж, незважаючи на це, в 50-60 
роках ХІХ ст. у Чернігові видавався Л. Глібовим єдиний у Російській імперії український часопис "Чернігів-
ський листок"; у 80-х роках ХІХ ст. завдяки зусиллям Б. Грінченка в Чернігові працювало видавництво, яке 
випускало популярну літературу для народу українською мовою; а в 1918-1919 роках, за доби Центральної 
Ради й Української держави, успішно діяло українське видавниче товариство "Сіверянська думка", фунда-
торами якого були В. Базилевич, Д. Дорошенко, В. Модзалевський, І. Шраг та ін. 

Отже, аналіз архівних та літературних джерел свідчить про те, що у ХVІІ – ХІХ століттях Черні-
гів був лідером книговидання. Надзвичайно багаті традиції книгодрукування на Чернігівщині стали ві-
хою у видавничій всієї України, а не тільки чернігівського регіону, і нині є невичерпною скарбницею і 
взірцем для сучасників. Це зобов’язує чернігівських видавців у ХХІ столітті успішно розвивати видав-
ничу справу заради просвіти українського народу, продовжуючи славні традиції книговидання. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Аналізуються проблеми глобальних змін у сфері економіки, політики, культури. Розглянуті 

переваги і значення культурологічного та цивілізаційного підходів у дослідженні нелінійного розви-
тку глобалізації. Обґрунтована необхідність розгляду динаміки глобалізаційних трансформацій з 
урахуванням культурно-цивілізаційних складових. 

Ключові слова: глобалізаційний процес, цивілізація, культура,підходи. 
 
The problems of global changes in the economic, political and cultural sphere are analyzed. The 

advantages and meaning of cultural and civilized approaches to the study non-linear development of 
globalization are considered. The necessity of analysis the dynamic of globalization with taking into account 
cultural and civilized components is substantiated. 

Keywords: globalization proces, civilization, culture, approaches. 
 
Неоднозначність у визначенні підходів до дослідження сутності глобалізації, присутність ідео-

логічної складової у поглядах на даний феномен окремих дослідників і експертів призводять до упе-
редженої і не завжди об'єктивної оцінки насправді об'єктивного, закономірного процесу розвитку 
світової спільноти, оптимістичного та песимістичного його сприйняття, недооцінки значення окремих 
сфер суспільного життя. Погоджуючись у цілому з позицією дослідників проблем глобалізації у тому, 
що даний процес значною мірою охоплює нині фінанси і економіку, меншою мірою, хоча і досить акти-
вно, – політику, а ще меншою мірою – духовне життя суспільства, традиції і національну культуру, від-
значимо також те, що процес глобалізації ще перебуває в стадії становлення і розвитку. 

При дослідженні теоретичних і методологічних проблем глобалізації, на нашу думку, слід осо-
бливу увагу звернути на його неекономічну, нематеріальну складову. Різні темпи участі країн у процесі 
глобалізації значною мірою зумовлюються специфікою їх культурно-цивілізаційного розвитку. Мораль-
ні норми, принципи, ідеали, поняття добра і зла, справедливості є ціннісними складовими моральної 
свідомості будь-якого соціуму. В умовах глобальних змін досить помітний взаємозв'язок і взаємозале-
жність науково-технічних досягнень і трансформації ціннісно-змістовних кодів, що засвідчує станов-
лення нової культурно-цивілізаційної парадигми. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають 
альтернативні моделі глобалізації, культурологічний та цивілізаційний підходи до дослідження глоба-
лізаційного процесу. 

Тематика минулого і майбутнього культурно-цивілізаційного розвитку в тих чи інших аспектах ді-
стала осмислення у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників А. Тойнбі, У. Мігноло, І. Пригожина, 
І. Василенко, О. Шпенглера, С. Соколова, О. Неклесси, В. Косміна, С. Хантінгтона, В. Стьопіна, Ю. Пахо-
мова, Ю. Павленка, Г. Гівішвілі, В. Толстих, Г. Драча, С. Пралєєва, В. Шамрая та ін. Однак актуальність 
зазначеного питання зумовлює потребу його подальшого обговорення і методологічної розробки. 

Методологічні й теоретичні ідеї співіснування і взаємодії світів економіки, політики і культури 
сформовані та обговорюються досить давно. Можна перебільшувати чи недооцінювати якийсь із цих 
трьох світів, що досить часто мало місце, але в реальному історичному бутті вони так чи інакше були 
взаємозв'язані й діяли спільно. Інша справа, що на перший план могла вийти економіка, як, скажімо, в 
епоху класичного капіталізму, яка в останні десятиліття ХХ століття. Але не було в історії Нового часу 
прецедента, щоб саме культура ( в широкому розумінні, тобто така, що включає в якості підсистеми і 
господарську, і економічну діяльність), була б визначальним фактором суспільного розвитку. Між тим, 
у зазначеній тріаді культура посідає особливе місце і виконує особливу роль, виступаючи фактором 
ціннісного, цільового, сенсоутворюючого забезпечення і легітимації всієї людської життєдіяльності. До 
того ж, як доводить практика, сучасний тип науково-технічного розвитку повністю узгоджується з аль-
тернативними, на перший погляд, чужими західним (техногенним) цінностям і світоглядним ідеям не-
західними культурами [1, 506]. 
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Аналіз трансформацій в "успішних" і "неуспішних" державах доводить, що механічне перене-
сення західних принципів організації економічного, як і будь-якого іншого, життя в незахідні цивіліза-
ційні умови скрізь дає виключно негативні результати. Приклади цього демонструють більшість 
африканських, латиноамериканських і пострадянських країн. Успіхів досягають лише ті держави, уря-
ди яких свідомо, послідовно і цілеспрямовано адаптують елементи західних інституцій (а не західну 
інституційну систему в цілому) до власних цивілізаційних умов, синтезують і модернізують свої уста-
нови в ході адаптації певних, визнаних не лише корисними, а й такими, які можна адаптувати до конк-
ретного середовища, досягнень західної цивілізації [2, 636]. 

З огляду на це глобалізація постає як системна, багатоаспектна і різнорівнева інтеграція різ-
номанітних (існуючих у світі) державно-правових, економіко-фінансових і суспільно-політичних інститу-
тів, ідей, принципів, зв’язків, морально-політичних, матеріальних цінностей та відносин [1, 12–13]. При 
дослідженні глобалізаційного процесу не слід переоцінювати одні (економічні, інформаційні, техногенні) 
сфери трансформаційного розвитку і недооцінювати інші (культурні, цивілізаційні, моральні, правові). 

Нові глобальні реалії радикально змінюють навіть найбільш консервативні й сталі структури 
соціальної та політичної свідомості й поведінки. Наведене визначення в даному випадку підкреслює 
системну складність даного явища. При цьому процес відмови від "старого" відбувається швидко, рі-
шуче і наочно, а глобальне набуває статусу вищої нормативної цінності. Воно дедалі більше домінує 
над локальним. Сім'я, окремі суспільні групи, місцеві організації, локальні рухи та інститути глобалізу-
ються на власному рівні, демонструючи нові форми участі у глобальних процесах. При цьому радика-
льно змінюється наше уявлення про культуру, яка раніше розглядалася як щось успадковане і надане 
"зверху", що постійно розширюється без тенденції значних змін. У нових умовах вона набуває ознак 
глобальної і локальної конфліктності, локалізація яких виходить за межі можливостей сучасних урядів. 
Це призводить до виникнення різноманітних глобальних і локальних соціокультурних гібридів з прита-
манними їм нестабільністю, невідповідністю традиційному контексту, породженням нових політичних і 
соціальних гравців. Важливою особливістю глобалізації є те, що вона проникає в глибини соціальних і 
політичних структур, перетворюючи їх на носіїв з новим змістовним наповненням. Це стосується таких 
локальних цінностей, як традиції, звичаї, звички, практики місцевих спільнот тощо. Недооцінка впливу 
глобальних реалій на такі сегменти соціальної і політичної свідомості та поведінки не лише гальмує 
розвиток суспільств і процесів, які в них відбуваються, а й ставить під загрозу сам проект глобалізації. 

Модель "лінійної глобалізації" найчастіше пропагується і використовується в популярних ЗМІ і 
в такий спосіб глибоко проникає у масову свідомість. Подібні уявлення про глобалізацію означають 
розширення, поглиблення і зростання інтенсивності світових інтеграційних процесів без радикальних 
змін їх внутрішнього змісту і якості. Все глобальне сприймається позитивно, абсолютизується, ідеалі-
зується роль ТНК, ринкових відносин в економіці та суспільстві тощо. Однак такий проект дослідження 
глобалізаційних процесів досить часто заперечується дослідниками. В цьому сенсі до головних пара-
дигм, які запропоновані науковцями, слід віднести світосистемну модель, концепцію глобальної куль-
тури, теорію глобального суспільства і глобально-локальних взаємодій (глокалізм), суспільства 
заснованого на знаннях тощо [4]. Альтернативні моделі глобалізації більше акцентують увагу на якіс-
них характеристиках реальності, внутрішніх змінах структур та інститутів суспільства, а також на їх 
соціологічній і політологічній інтерпретаціях. 

Наприкінці ХХ століття одночасно з марксистськими ідеями суспільного прогресу досить знач-
ного поширення набули інші теорії, в яких альтернативою "фундаментальним поняттям" виступають 
"культура" і "цивілізація". Так, О. Шпенглер не лише сформулював оригінальну концепцію історичного 
розвитку, а й одним з перших порушив питання про місце і роль техніки в історії, вказав на її автоном-
ність і універсальний характер її впливу на природу й суспільство. В умовах загострення глобалізацій-
них змін, коли активно проявляються негативні сторони науково-технічного прогресу, зазначені ідеї 
зберігають свою актуальність і активно обговорюються в науковій літературі. У теорії О. Шпенглера 
культури – це особливі надорганізми, які, співіснуючи з іншими культурами, розвиваються за законами 
зростання і спаду, проходять періоди виникнення, розквіту і старіння, переживають підйоми та зане-
пади. Відкидаючи погляди про єдиний процес світової історії та її лінійний розвиток, дослідник форму-
вав уявлення про Всесвіт як про феномен сукупності могутніх культур, які зростають з надр країни, 
постійно з нею пов’язані, розвиваються і гинуть. Усього вчений виділяє вісім таких культур, які досягли 
зрілості та є носіями всесвітньої історії: єгипетська, вавілонська, індійська, китайська, арабо-
візантійська, греко-римська, мексиканська і західноєвропейська. Всі вони обмежені терміном життя 
приблизно в тисячу років, схожі одна на одну за структурою і однорідністю розвитку, є "завершеними", 
повністю вичерпали свої можливості і переходять у фазу занепаду, яку він іменує цивілізацією. Саме в 
таку фазу цивілізаційного затухання, вважав О. Шпенглер, на початку ХХ ст. увійшла західноєвропей-
ська культура, переживши тисячолітню історію і реалізувавши всі свої потенційні можливості наприкін-
ці останнього в її житті століття. 

Перетворення культури в цивілізацію відбувається, на думку О. Шпенглера, неминуче і супро-
воджується спадом усіх її творчих сил і динамізму. Зародження культури є не що інше, як пробуджен-
ня великої душі, а коли вогонь душі затухає, вона вступає в свою останню стадію – стадію цивілізації. 
Цивілізація – це вмирання, неминуча доля всіх культур, коли припиняється виникнення культурних 
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феноменів і розпочинається тиражування вже існуючих. У застої, який настає, і закостенілості всього 
соціального організму вже неможливі будь-які великі творіння мистецтва, науки, релігії, а відбувається 
лише створення техніки і організаційних структур. При цьому пріоритетного значення набуває раціо-
налізм, демократія, атеїзм, заснований на науці, пацифізм і космополітизм, а найважливішими озна-
ками виродження культури стає зростання великих міст і перенасиченість технікою [5, 304-305]. 

Поряд з формаційним і культурологічним підходами в розумінні історичного процесу окреме 
місце посідає цивілізаційний підхід. Засновниками цивілізаційної теорії прийнято вважати М. Данилев-
ського, А. Тойнбі, М. Вебера, О. Конта та ін. Сутність цивілізаційного підходу полягає в тому, що все-
світня історія являє собою не цілісний процес соціальних змін, який поетапно розгортається у часі, а 
окремі незалежні один від одного соціально-політичні й територіально обмежені утворення, які імену-
ються цивілізаціями [6, 304]. 

Виділяючи десять великих цивілізацій (культурно-історичних типів), які за багатовікову історію 
розвитку людства змогли створити лише деякі народи, М. Данилевський зазначав, що у світі не може 
бути особливих, превілейованих культурно-історичних типів, оскільки жодна цивілізація не може створити 
остаточні, універсальні форми суспільного устрою. Прогрес людства полягає не в тому, щоб усім іти в 
одному напрямку, а в тому, щоб усе поле історичної діяльності пройти в різних напрямках [7, 34, 87]. 
Відносини між цивілізаціями не зводяться лише до протистояння і боротьби. Кожен культурно-
історичний тип вносить свій самобутній, неповторний внесок у багатогранне, але єдине життя людства. 

Римська цивілізація розвивала ідеї права і політичної організації суспільства; грецька – ідеї 
прекрасного і мистецтва; романо-германська – ідеї єдиного істинного Бога. У слов'янської цивілізації, 
вважав М. Данилевський, особлива місія: справедливе облаштування суспільно-економічного життя 
людей. На його думку, будь-які народи, які розмовляють однією мовою або належать до однієї мовної 
групи, можуть стати культурно-історичним типом, якщо вони духовно здатні до історичного розвитку. 
Однак цивілізація досягне свого повного розквіту лише в тому випадку, коли її "етнографічний матері-
ал" різноманітний і вона наділена політичною незалежністю. 

Виявляючи зацікавленість проблемами глобальних ритмів історичного процесу, А. Тойнбі розгля-
дав суспільно-історичний розвиток людства з позиції теорії руху локальних цивілізацій, підкреслюючи, на 
противагу лінійному прогресу, повторення існуючих ситуацій. В його теорії історія має фрагментарне тлу-
мачення (цілісність кожного її відрізку визначається відмежуванням одного виду суспільства від іншого, 
однієї цивілізації від іншої). Причину спаду і розладу цивілізації дослідник вбачав у її моральному виро-
дженні й втраті творчого імпульсу. Всі цивілізації, за Тойнбі, подібно до шпенглерівських культур виявля-
ють подібність у життєвому циклі, проходячи в своєму розвитку стадії виникнення, зростання, надлому, 
розпаду і загибелі, після чого зароджується інша цивілізація, створюючи у такий спосіб кругообіг історії. 

Широкого обговорення та диспуту в науковому і суспільному середовищі як Заходу так і Сходу 
набула теорія, запропонована американським політологом С. Хантінгтоном. Проаналізувавши цивілі-
заційний дисбаланс сучасного світу, дослідник виступив з ідеєю "зіткнення цивілізацій", доводячи, що 
сама цивілізаційна модель обґрунтування сучасного і майбутнього стану світу, в тому числі глобаль-
них процесів, має стати головною науковою парадигмою після епохи "холодної війни". Важливу роль 
при цьому дослідник відводив також релігії. 

Визначаючи цивілізацію як найвищу культурну спільність і найширший рівень культурної іден-
тичності людей, С. Хантінгтон виділяє західну, ісламську, конфуціанську, індуістську, японську, право-
славну, слов'янську, африканську і латиноамериканську цивілізації, які існують у сучасному світі [8, 
35]. Реальне співвідношення сил між ними дедалі більше змінюється. В той час як вплив Заходу зме-
ншується, азійські цивілізації посилюють власну економічну, військову і політичну могутність. Тому 
найближчим часом між ними зростатимуть лінії розколу суспільних суперечностей на глобальному 
рівні, що нині проявляється через рецидиви релігійного фундаменталізму, до того ж не лише ісламсь-
кого, але і західнохристиянського, іудейського, буддистського, індуістського. Підкреслюючи відмінність 
різних цивілізацій і навіть їх принципову несумісність, автор врешті дійшов висновку, що такі західні 
ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, свобода, верховенство 
закону, демократія, вільний ринок, відокремлення церкви від держави, майже не знаходять схвалення 
в інших культурах. Майбутнє світу уявляється досліднику в співіснуванні різноманітних, несхожих одна 
на одну цивілізацій, і кожній з них доведеться вчитися співіснувати з усіма іншими. 

Аналіз характерних рис та загальних ознак відомих самобутніх цивілізацій, стан їх трансфор-
мацій та змін дає підстави виділити два типи цивілізаційного розвитку: традиціоналістський і техноген-
ний. Традиційні культури, на думку більшості дослідників, ніколи не ставили за мету перетворення 
світу, забезпечення влади людини над природою. В техногенних культурах подібне розуміння є домі-
нуючим і поширюється не лише на природні, а й соціальні об’єкти, які стають предметами соціальних 
технологій. Техногенний тип розвитку значно більше, ніж традиціоналістський, уніфікує суспільне жит-
тя. Наука, освіта, технологічний прогрес і зростання ринку породжують нове мислення і спосіб життя, 
перетворюючи традиційні культури. Процес глобалізації виступає результатом експансії техногенної 
цивілізації, яка поширюється в різних регіонах світу. 

Без сумніву, техногенна цивілізація дала людству безліч благ і досягнень. Вона саме вона у 
другій половині ХХ ст. породила глобальні кризи (екологічну, антропологічну тощо), подальше загост-
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рення яких може призвести до самознищення людства. Вихід з кризового стану вимагатиме радикаль-
них змін низки базових цінностей техногенної цивілізації, насамперед тих, що стосуються ставлення 
людини до природи, ідеалів панування, які орієнтовані на силове перетворення об’єктів тощо. В свою 
чергу, трансформація базових цінностей відповідає змінам фундаментальних стратегій цивілізаційно-
го розвитку. Тому можна говорити про новий, третій (по відношенню до традиціоналістського і техно-
генного) тип цивілізаційного розвитку [9, 1145]. Передумови формування нових цінностей 
проявляються в багатьох сферах сучасного культурного процесу – філософії, мистецтві, релігійних 
пошуках, започаткованих нових стратегіях науково-технічного розвитку (екологічна етика, етика нена-
сильства, стратегії ненасильницького регулювання складних, людиновимірних систем у техніці, пошу-
ку нових типів філософського дискурсу, які б ослабили жорстку опозицію суб’єкта і об’єкта та ін..). 

Постіндустріальне суспільство нині можна розглядати як перехідний етап до нового типу циві-
лізаційного розвитку, враховуючи, що воно має створювати умови для вирішення глобальних проблем 
і що в ньому розпочато процес переходу до майбутніх домінант інтелекту, інформаційних і творчих 
можливостей людини, нематеріальних цінностей тощо. В ході пошуку нових шляхів цивілізаційного 
розвитку виявляється цінність багатьох світоглядних ідей і практик традиційних східних культур, в яких 
стратегії ненасильницьких дій і ставлення до природи як до живого організму були способом регуляції 
і оптимізації людської життєдіяльності. Відкинуті раніше техногенною цивілізацією, вони набувають 
нового звучання на сучасному етапі, узгоджуючись з уявленням науки про біосферу як цілісний живий 
організм і зі стратегіями діяльності, яка опановує складні і такі, що історично розвиваються, людино-
вимірні системи. 

Сучасний етап розвитку глобалізації окреслює власне поле глобальних досліджень, до того ж 
не обмежене рамками національних держав. Проблеми співіснування різноманітних культур та пошук 
перспектив розвитку сучасної цивілізації залишаються в центрі уваги світової наукової спільноти од-
ночасно з проблемами досліджень сутності глобалізації, її багатоаспектності, пошуку шляхів форму-
вання цілісного світу. За сприйняття будь-якого з можливих результатів глобалізації культури 
(гомогенізації (однотипності), конфліктності на геополітичних кордонах цивілізацій, гібридизації), 
центральною проблемою залишається ідентичність, пошук місця власної культури між транснаціона-
льним і локальним, етнічним і цивілізаційним. Головною категорією для культури в цьому процесі є 
діалог культур. Досягти діалогу різноманітних культур означає віднайти шлях до вирішення глобаль-
них криз. 

Осмислення характерних для сучасного етапу глобалізації тенденцій (інтеграції-диференціації) 
дає змогу помітити в культурі могутній потенціал, який нівелює процеси уніфікації, стандартизації, ри-
нкового прагматизму і виявити її потужний потенціал у перспективі світового розвитку. Реалізація та-
кого потенціалу можлива за умови формування культурної політики, яка базується на принципах 
відкритості, толерантності й діалогу, міжкультурної компетенції і комунікації, нової раціональності. При 
цьому скоординовані дії мають спрямовуватися не на зняття альтернативних проектів, а на підтримку 
ідей культурного плюралізму і демократичних цінностей, на збереження національно-культурних від-
мінностей у контексті глобалізації. При цьому слід враховувати, що контакти культур не завжди при-
зводять до позитивних результатів. Історії відомо багато прикладів пригнічення однієї культури іншою, 
розвитку культурного ізоляціонізму, сепаратизму, процесів асиміляції і маргіналізації. В умовах сучас-
ної цивілізації далеко не в усіх випадках вдається "залучити" всі культури до комунікації діалогового 
типу. При нелінійній взаємодії різноманітних культур складна мережева інформаційно-комунікаційна 
структура людства вже не об’єднується лише шляхом діалогу. Відтак перспективною моделлю глоба-
лізації є стратегія полілогу культур [10, 177-178], оскільки взаємодія культур відбувається не лише за 
горизонтальними, а й вертикальними зв’язками, може базуватися на мережевому принципі взаємодії 
національних і етнічних культур, різноманітних спільнот, культурних традицій минулого і сучасного, 
створюючи "перехресні" зв’язки. Полілог як форма діалогу множинності культур (культур сучасного, 
минулого і майбутнього) є не стільки її сучасним станом, скільки парадигмальною перспективою, яка 
подолала часткову обмеженість діалогічної стратегії. 

Сучасний стан глобалізаційного розвитку характеризується зародженням і поширенням елект-
ронно-компютерної культури, яка поєднує в собі найновіші науково-технічні досягнення і ціннісно-
змістовні характеристики певного соціуму. Розвиток такого типу культури помітно гальмується через 
бар’єри серед національних утворень, пов’язаних з розповсюдженням технологій нового типу, різни-
цею в рівнях життя і коефіцієнті "людського капіталу" тощо. Тому інформаційно-комунікативна доміна-
нта сучасної культури не може розглядатися лише як позитивний цивілізаційний проект, оскільки несе 
в собі загрозу соціокультурних ризиків. Відтак достатньо виправданим є включення до "порядку денно-
го" урядів та міжнародних організацій певних пріоритетів культурної політики: збереження різноманіт-
ності культур; забезпечення доступу населення до соціально значущої інформації; збереження і 
використання культурної спадщини як ресурсу сталого розвитку; розвитку культурного туризму; фор-
мування суспільства знань; розширення міжкультурного і міжконфесійного діалогу та формування па-
радигми полілогу культурних зв’язків тощо. 
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Автор аналізує основні сучасні підходи до розгляду прикладних аспектів вияву політики. Ви-

значається специфіка такого альтернативного напрямку наукових пошуків, як політична тополо-
гія. Акцентується увага на особливостях застосування методології поструктуралізму, зокрема на 
необхідності вивчення "людського виміру" політики. 

Ключові слова: політика, політична топологія, поле політики, "людський вимір" політики. 
 
With the main modern approaches to dealing with applied aspects of the manifestation of the politics. 

Specificity of the alternative directions of scientific research as a political topology. The attention is focused 
on the specifics of the methodology of postrukturalizm, including the need to study the "human dimension" of 
politics. 

Keywords: politics, political topology, the field of politics, "human dimension" of politics. 
 
Політику можна розглядати, спираючись на різні методологічні і дослідницькі позиції, застосо-

вуючи альтернативні підходи та варіанти наукових пошуків. У аналізі поняття "політика" варто врахо-
вувати особливості її функціонування, які виявляються на теоретичному та практичному рівнях. 
Скажімо, одним з найбільш поширених підходів щодо вивчення вияву політики на теоретичному рівні є 
парадигматичний напрям досліджень – спроби виявити найбільш сутнісні риси політики і сформулю-
вати засадничі основи її природи через створення цілісної концепції. Погляди на політику як сферу 
практичної (прикладної) взаємодії людей з приводу реалізації власних або суспільно значимих інтере-
сів історично спираються на діяльнісні та поведінкові (біхевіористські) концепції, останнім часом набу-
ває все більшої ваги топологічний підхід – розгляд практичної царини реалізації політики крізь призму 
категорії "поле політики". Саме розгляд і дослідження прикладних аспектів вияву феномена політики 
набуває сьогодні дедалі більшого значення, актуалізуючи ключові проблеми політичного життя сучас-
ності та висуваючи якісно нові завдання наукового пошуку перед фахівцями-політологами. 

Вивчення базових підходів щодо з’ясування специфіки прикладних аспектів політики виступає 
метою представленої статті, вирішення якої можливе за умов розв’язання таких дослідницьких за-
вдань: 

– визначення можливостей вивчення прикладних аспектів політики у межах досліджень у ца-
рині політичної топології, зокрема крізь призму аналізу поняття "поле політики"; 

– з’ясування специфіки розгляду політики з позицій застосування методології постструктуралізму; 
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– вивчення основних складових політики з точки зору функціонування її "людського виміру". 
Джерельна база представленої статті сформована на основі: 
– праць таких фундаторів політичної науки, як німецький соціолог і політолог М. Вебер ("Виб-

рані твори") та французький політичний філософ П. Рікер (збірник есе "Навколо політики");  
– монографічних досліджень польської авторки Б. Крауз-Мозер "Теорії політики. Методологічні 

принципи" та російського науковця Ю. Качанова "Політична топологія: структурування політичної дійс-
ності" і "Досліди про поле політики";  

– публікацій вітчизняного вченого В. Холода "Подвійна природа політики у парадигматичному 
вимірі" та російського політолога О. Демидова "Категорія "політичне життя" як інструмент людського 
виміру політики" (зазначене дослідження виступає в якості стрижневого джерела цієї статті); 

– напрацювань групи вітчизняних науковців – авторів словника "Філософія політики" (під реда-
кцією В. Андрущенка) та американських дослідників – авторів книги "Енциклопедія політичної думки" 
(Д. Міллера, Дж. Коулмен, В. Коннолі, А. Райана).  

Польська дослідниця Б. Крауз-Мозер пропонує розглядати прикладні аспекти реалізації полі-
тики у сенсі здійснення "політичних вчинків", що означають діяльність, яка спрямовується через фор-
мальний центр прийняття рішень та використовує для цього суспільні технології. Специфікою 
здійснення таких "політичних вчинків", як вважає науковець, є обов’язковість реалізації цілей і за-
вдань, вказаних формальним центром прийняття політико-управлінських рішень, соціальними група-
ми, що відрізняються кількісним складом і різними інтересами. Запорукою ефективної реалізації 
спільних для усього суспільства цілей і завдань є застосування політиками оптимальних соціальних і 
політичних технологій, передусім – технологій у царині державного управління [1, 218]. 

Можливості застосування аналізу категорії "поле політики" з метою дослідження практичної 
політики обґрунтовується з позицій політичної топології. Політична топологія, за словами російського 
фахівця Ю. Качанова, являє собою напрямок досліджень розстановки, складу, напрямку і способу дії 
політичних сил та позицій, які визначаються умовами конкретної політичної реальності. Політична ре-
альність або "поле політики" визначається "онтологічною даністю", всередині якої постійно змінюються 
взаємні відносини соціальних акторів "під комплексним впливом такого числа змінних, що це виключає 
можливість однозначного опису системи політичної дії" [2, 14]. На наш погляд, застосування топологі-
чного підходу до вивчення сутності політики є необхідним, адже сучасна політика характеризується 
поліваріантністю виявів, суперечливістю змін, відкритістю позицій. Політика сьогодні настільки тісно 
включена до системи соціальних, культурних, економічних, державних та міждержавних зв’язків суспі-
льства, що не можна не враховувати їх впливів та взаємовпливів для об’єктивного аналізу цього скла-
дного феномена. 

Політична топологія передбачає розуміння поняття "поле політики" як "відносно замкненої ца-
рини політичних відносин і подій, що органічно виростає з ансамблю соціальних відносин між конкрет-
ними (індивідуальними й колективними) агентами у даний момент у визначених місцях". Специфікою 
поля політики є те, що воно розглядається як "автономний ансамбль політичних відносин", котрий 
управляється власними законами функціонування. Поле політики постає як усталений політико-
історичний феномен, він детермінується "сукупністю активних характеристик, що надають політичним 
агентам силу, владу і вплив, тобто у найзагальнішому вигляді, це здатність досягати результатів", са-
ме остання особливість поля політики відрізняє його від усіх інших полів соціального простору суспі-
льства. Таким чином, "поле політики" виступає "модусом соціальної дійсності" будь-якого суспільства 
на певному етапі його розвитку [2, 13, 11]. "Поле політики" сьогодні є вкрай необхідною категорією для 
аналізу сутності політики в цілому та політичного життя як її практичної іпостасі, адже представлене 
поняття допомагає визначати специфіку обумовленості політичних відносин. 

Політика з точки зору розгляду "поля політики" – це водночас й умова, і постійно відтворюва-
ний результат функціонування політичного життя суспільства. Застосування зазначеного поняття в 
аналізі феномену політики дозволяє структурувати конкретні політичні практики з метою виявлення 
реальної системи відмінностей політичних позицій соціальних суб’єктів, а також умов створення та 
відтворення системи відносин ключових політичних агентів. Базовими елементами "поля політики" 
будь-якого суспільства є позиції, агенти, інститути, програмні заяви, коментарі, маніфестації – все те у 
політичному житті, що може бути досліджено виключно у співставленні, порівнянні, протиставленні. 
Адже "полі політики" завжди являє собою "простір боротьби" політичних сил [3, 35, 36–37]. Отже, за-
стосування поняття "поле політики" методологічно розширює дослідницький простір сучасного науко-
вця, оскільки дозволяє розглядати політики у всій її багато вимірності і суперечливості, наближуючи 
теоретичні рівні вивчення політики та реалій поточного політичного життя. Це особливо важливо, зва-
жаючи на ті зміни, які розгортаються в останні десятиріччя під впливом процесів демократизації, гло-
балізації, трансформації, становлення засад інформаційної цивілізації. 

Сучасна політика є надзвичайно структурованим явищем, тому завдяки використанню категорії 
"поле політики" ми маємо змогу прослідкувати, яким чином позиційні практики політики виявляються у 
вигляді конкретних відносин влади, адже політика як у минулому, так і в сьогоденні є багато в чому 
цариною кратоцентричною (владноцентричною) за своєю природою. "Це означає, що поле політики є 
одночасно простором влади і простором можливих політичних практик. Поняття поля політики концен-
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трує увагу дослідників на проблематиці структурних умов політичної практики. Поле політики консти-
туюється відмінностями активних характеристик агентів, які надають їх власникам владу у полі (здат-
ність досягати результатів). Ці активні характеристики є різновидами влади у полі", – пише Ю. Качанов 
[3, 37]. Як бачимо, сучасна топологічна теорія за допомогою концепції "поля політики" намагається 
поєднати декілька історичних парадигм політики – кратоцентричну, соціоцентричну та біхевіористську. 

Інший підхід до розуміння природи і сутності політики відстоюють прихильники методології 
постструктуралізму. Представники цієї концепції (М. Фуко, П. Бурдьє) розглядають владу як найваж-
ливіший аспект політичного життя, тому умовно їх можна віднести до прихильників кратоцентричної 
парадигми політики. Втім, особливістю аналізу політики і політичного життя крізь призму концепції 
постструктуралізму є дослідження влади як "розмитого" і "всюдисущого" феномену, концентрація кот-
рого у певних центрах соціального простору залежить від силового потенціалу соціальних акторів, які 
взаємодіють всередині нього. За таких умов владні відносини мають регулюватися нормами, але спе-
цифікою цієї регуляції є те, що у ситуації демократії (тобто "легального плюралізму") норми є розмаї-
тими та часто суперечливими одна одній, що не може не позначатися на сутності самої політики [4, 
157]. На нашу думку, представлена концепція є цікавою, тому що вона враховує специфіку функціону-
вання політики саме на сучасному етапі розвитку інформаційної цивілізації, що визначається зокрема 
явищем плюралістичної демократії. 

Російський дослідник О. Демидов, поділяючи частково погляди представників постструктуралі-
зму, пропонує досліджувати політику і політичне життя, акцентуючи увагу на їх "людському вимірі". 
Причому, як зазначає науковець, кожен вияв "людського виміру" політики "…не може бути розкладе-
ний на частини, зведений до обмежених від інших елементів", оскільки кожний вияв політики "…у тому 
чи іншому ступені містить всі інші феномени, підтримується за рахунок їхньої наявності і взаємодії". 
При цьому вчений виокремлює наступні сутнісні явища, які концентрують у собі засадничі риси політики. 

1. Нормативність та ненормативність. Так, закони функціонування політичного життя передба-
чають, що усі політичні відносини, а відповідно і політика загалом, мають бути нормативно організова-
ними. У царині політики така нормативна організованість означає наявність єдиних для усіх суб’єктів й 
акторів політичного життя систем правил поведінки, які вказують на належний характер, що відповідає 
інтересам, вимогам, цілям розвитку суспільства в цілому або його окремих соціальних груп. З точки 
зору нормативності, політика як різноманітність способів досягнення певної мети починається тоді, 
коли забезпечується одностайність думок, позицій, вчинків, моделей поведінки щодо того, як треба 
робити [4, 157; 5, 282]. Нормативність у політиці, таким чином, обумовлюється, з одного боку, та сама 
обумовлює, з іншого боку, необхідність діяти колективно суспільству в цілому та конкретним соціаль-
ним групам зокрема. 

Ненормативність, у свою чергу, базується на розмаїтті та багатоваріантності життя сучасного 
суспільства, що не завжди підпадає під регламентуючу дію певних норм і приписів. Феномен ненорма-
тивності може сприйматися як своєрідний виклик соціальній та політичній системі, вияв незгоди суспі-
льства або його частини з нормами і правилами, які були встановлені раніше. За сучасних умов не 
нормативність часто є свідченням високого рівня саморозвитку соціуму, громадянського суспільства. 
"Ненормативне регулювання у політиці не зводиться до певних порушень або протидії, зазвичай воно 
пов’язане з різноманітними механізмами саморегуляції і доповнює або конкретизує те, що здійснюєть-
ся у відповідності з нормою", – пише О. Демидов [4, 158].  

2. Роль та вихід з неї – це визначення формальних меж, "рамок" поведінки суб’єктів й акторів полі-
тики, які пов’язані з реалізацією останніми певних функцій і завдань діяльності. Незважаючи на те, що по-
літичні ролі за своєю природою є динамічним феноменом, вони виконують функцію стабілізації політичних 
відносин, надаючи можливість їх прогнозування і планування, підвищуючи ступінь їх керованості. Основ-
ними каналами вироблення політичних ролей є формальне, інституціалізоване навчання та неформальне 
засвоєння, узагальнення досвіду інших. Проте, оскільки політика є надзвичайно суб’єктизованою цариною 
відносин, її учасники часто виходять за межі власних, чітко визначених ролей, що може бути обумовлено 
багатьма причинами. Як підкреслює російський дослідник: "До того ж постійне виникнення у політиці нових 
ситуацій, неперервний процес позиціонування, становлення нових функцій утворюють необхідність у но-
віших ролях і висувають новіші вимоги до тих, які вже склалися" [4, 158–159]. 

Багато в чому дослідження даного аспекту політики базується на культурологічному вимірі со-
ціальної парадигми політики, відповідно до якого зміст і характер політичних процесів де термінується 
природою самої людини та визначає ці процеси під ціннісно-нормативним кутом. Отож, у функціону-
ванні влади визнається пріоритетна роль особистості, її індивідуальна неповторність та незмінність 
субстанційних властивостей людини. Як пише вітчизняний науковець В. Холод, виходячи з постулатів 
представленого підходу, "розвиток політики відбувається через прирощення індивідуальної професій-
ної компетентності, соціального досвіду і загальної культури людини [5, 130]. Безперечно, що без вра-
хування особистісного фактору дослідження політики буде неповним, однобічним, необ’єктивним.  

3. Інститути і позаінституційні феномени. Політика завжди передбачає інституціалізацію – нор-
мативне оформлення відносин, які складаються всередині неї. Адже політика являє собою розгалуже-
ну мережу взаємодій, взаємозалежностей й організацій, що покликані структурувати і стабілізувати 
суспільство, а також вони дозволяють контролювати і передбачати дії соціальних суб’єктів, виражати 
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та захищати їх права. Втім, в останні десятиріччя все частіше спостерігаються приклади виходу поза 
межі встановлених норм й організацій, політичні відносини стають все більш спонтанними, нелінійни-
ми, поліваріативними, що пояснюється процесами плюралізації політичного розвитку [4, 159]. 

Розгляд політики у контексті аналізу функціонування інститутів та позаінституціональних фе-
номенів пов'язаний з розумінням феноменів політики, влади, панування, держави "у єдиному змістов-
но-термінологічному ряді". Адже, на думку групи вітчизняних дослідників – фахівців у царині філософії 
політики, усі зазначені явища "мають приблизно однакові джерела, ресурси, потенціали, засоби, сим-
воліки і можуть використовуватися як аналоги при дослідженні складних суспільних явищ" [6, 430]. На 
нашу думку, представлене розуміння єдності феноменів політики, панування, влади, держави є мето-
дологічно обґрунтованим та доцільним, виходячи з результатів і наслідків тих суспільних змін, які спо-
стерігаються в останні десятиріччя у світі під впливом процесів трансформації сучасної цивілізації.  

Особливо у зазначеному термінологічному ряді необхідно відмітити зв'язок між політикою і 
владою. Саме кратоцентрична традиція тлумачення сутності політики є однією з найавторитетніших в 
історії суспільно-політичної думки, адже вона відстежується від часів античності і до сьогодення. При-
чому, серед прихильників даного підходу можна віднайти найбільш видатних і знаних науковців. Ска-
жімо, німецький соціолог і політолог М. Вебер писав: "Отже, "політика", судячи з усього, означає 
прагнення участі у владі або надання впливу на розподіл влади, чи то між державами, чи то всередині 
держави між групами людей, які вона у себе заключає. …Хто займається політикою, той прагне влади: 
або влади як засобу, підпорядкованому іншим цілям (ідеальним або егоїстичним), або влади "заради 
неї самої", щоб насолоджуватися почуттям престижу, яке вона надає" [8, 646].  

4. Цінності – суб’єктивні уподобання людей, їх усталені уявлення про бажані або небажані ре-
зультати діяльності, які визначають, за словами О. Демидова, "людське обличчя" політики. Саме цін-
ності багато в чому обумовлюють той чи інший політичний вибір, формують активне або пасивне 
ставлення особи до політики [4, 159]. Окрім того, цінності у світі політики можна тлумачити з позицій її 
функціонального тлумачення, бо саме цінності визначають ті вічні проблеми, які потребують вирішен-
ня політичними засобами [6, 430].  

Так, знаний французький науковець у царині філософії політики П. Рікер вважає цінності ви-
явом "глобального феномену цивілізації", які формують етичні засади політики, зокрема етику переко-
нання. Вчений писав, що цінності є тією самою "субстанцією життя народу; вона виражається, по-
перше, в його практичних звичаях, які повною мірою є проявом статики цінностей". "Під цією оболон-
кою практичних звичаїв, – продовжує П. Рікер, – ми знаходимо традиції, які є живою пам’яттю цивілі-
зації, й у глибині те, що, мабуть, є самим ядром феномена цивілізації, тобто ансамбль уявлень і 
символів, якими одна група людей виражає своє пристосування до реальності, інших груп та історії" 
[9, с. 258, 259]. Важко не погодитись з французьким дослідником, адже справді цінності є невід’ємною 
складовою феномену політики, яка характеризує місце політики у цивілізаційно-історичному континуумі.  

5. Порядок і невпорядкованість. Порядок – це найбільш доцільний варіант функціонування всіх 
елементів політики, політичного життя суспільства, що виявляється у регулярних і гармонійних відно-
синах між ними, наявності ефективних засобів і гарантій дотримання безпеки і стабільності у суспільс-
тві. Порядок у політиці передбачає унормованість політичного життя. Іншим виявом порядку виступає 
невпорядкованість або навіть безлад. Спираючись на постулати теорії синергетики, можна стверджу-
вати, що та чи інша форма невпорядкованості має розглядатися як умова стабілізації й впорядкування 
політичної системи, адже безлад, створюючи нетрадиційні варіанти відносин у політиці, "здійснює від-
бір підтримки взаємозв’язків", забезпечуючи міцність політичного порядку [4, 160]. 

Досягнення оптимального співвідношення порядку і невпорядкованості у політиці є особливо важли-
вим з огляду на необхідність визначення шляхів досягнення згоди щодо прийняття колективних рішень, що є 
провідним завданням політики. Політичний порядок може забезпечуватися завдяки застосуванню таких 
трьох основних засобів – переконування, проведення переговорів та прийняття остаточного рішення. За цих 
умов "прийняті рішення мають бути авторитетними, тоді вони стають політикою як лінією поведінки (policy) – 
це незмінний намір добиватися результатів, корисних для групи", – саме так визначають мету реалізації по-
рядку у політиці американські науковці Д. Міллер, Дж. Коулмен, В. Коннолі та А. Райан. [7, 282]. 

6. Участь і співучасть – ґрунтуються на забезпеченні підтримки політики ззовні – з боку соціа-
льного середовища. Така підтримка досягається за умов демократії за допомогою участі, а в умовах 
авторитаризму і тоталітаризму – на основі співучасті. Американський науковець Дж. Нельсон так ви-
значає сутність політичної участі: участь – це "спроби пересічних людей за будь-якого типу політичної 
системи впливати на діяльність своїх правителів, а іноді і скидати їх". Основними соціальними чинни-
ками формування участі є: статус, освіта, стать, вік, світоглядні установки та інтереси людей. В умовах 
функціонування тоталітарних й авторитарних режимів реалізація повноцінної політичної участі грома-
дян є неможливою, тому типовою для обох типів режимів є форма співучасті, тобто часткового, зазви-
чай примусового і суто "декоративного" залучення громадян до політики [4, 160–161].  

7. Традиції – вони наповнюють політику життєвим сенсом і значенням, формуючи константи 
політики – сталі характеристики політично значимої поведінки, які виявляють себе у різні часи у різних 
історичних обставинах. Специфікою функціонування політичних традицій є відсутність їх жорсткої ло-
калізації: традиції можуть виявлятися у політичній свідомості, у процедурах, цілях, засобах, стереоти-
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пах політичної поведінки. До того ж, традиції є автономним політичним феноменом, бо вони не 
прив’язані до конкретного стану наявної політичної системи. Чинниками формування політичних тра-
дицій виступають: культура, психологія, побут, географічне середовище тощо [4, 161]. 

8. Солідарність – забезпечує спільні дії людей у політиці, адже взаємодоповнення й узгоджен-
ня їхніх інтересів є провідним завданням функціонування політики загалом та кожної конкретної дер-
жави зокрема, про що свого часу писав видатний вітчизняний науковець-правник Б. Кістяківський. 
Втім, у поточному політичному житті виконання зазначеного завдання залежить від багатьох факторів, 
частина яких не стосується політики і державності взагалі. Фактично гармонізація спільних дій людей у 
царині політики може бути досягнута лише частково. Як вважає російський дослідник О. Демидов, 
"…для створення міцного фундаменту солідарної політичної дії необхідні такі умови, як відсутність 
різкого майнового розшарування і наявність потужного "серединного" елементу, здатного пом’якшати 
суперечності, не дати поляризуватися бідності й багатству, неконтрольоване зростання котрих здатне 
спричинити вибух у будь-якій політичній спільноті" [4, 161].  

Як бачимо, надзвичайна складність, багатовимірність та неоднозначність базових характерис-
тик феномена політики та їх прояву як на теоретичному, так і на практичному рівнях зумовлюють не-
обхідність активізації наукових пошуків, розширення методологічного інструментарію дослідницької 
роботи щодо подальшого уточнення сутності поняття "політика", а також систематизації суспільно-
політичної спадщини напрацювань у царині зазначеної проблематики. Особливу цікавість, на нашу 
думку, будуть становити дослідження, присвячені аналізу історико-ретроспективного розвитку науко-
вих уявлень і поглядів на природу та соціальне призначення політики.  
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Становлення інформаційного суспільства, теоретичне обґрунтування якого розпочалось з се-
редини 60-х років ХХ століття, крім власне обговорення щодо відмінностей його від традиційних форм 
суспільства, зумовило і необхідність адаптації традиційних ідеологічних парадигм щодо описування 
конструктів нової інформаційної доби. Конкуренція ідеологічних конструктів, врешті-решт, і зумовила 
вироблення певної політики держав, міжнародних та неурядових організацій, доктринальних документів 
із розбудови інформаційного суспільства і навіть ключових трендів у науковому осмисленні цього явища.  

Активна імплементація в життя новітніх інформаційних технологій та трансформація у зв’язку з 
цим самої комунікативної системи взаємодії не тільки на рівні суб’єктів геополітичного рівня (держави, 
між- та наддержавні об’єднання, військові та політичні союзи тощо), а й громадян, зумовила трансфо-
рмацію і ідеологічних парадигм та формування на їх базі нових (або видозмінених), які мають дати 
більш адекватне відображення нової політичної та політико-комунікативної реальності. 

Водночас, незважаючи на дослідження проблем інформаційного суспільства (особливо щодо 
впливу інформаційно-комунікаційних технологій та пов’язаних з цим глобальних викликів) та активну 
участь у його розбудові таких організацій, як ООН та ЄС, саме проблема трансформацій ідеологічних 
парадигм, їх ролі у виробленні тієї чи іншої політики, осмислення бачення суспільних змін та перспек-
тив подальшого розвитку людства з точки зору тієї чи іншої парадигми все ще залишається малодо-
слідженою темою як у вітчизняній, так і зарубіжній науковій думці. При чому такий незначний рівень 
наукової рефлексії характерний не тільки для сучасного етапу (який все ще перебуває в періоді фор-
мування), а й історичних періодів становлення інформаційного суспільства недалекого минулого. Від-
сутність такого осмислення, з одного боку, унеможливлює оцінку тих історичних процесів, які призвели 
до появи сучасних форм інформаційного суспільства та домінуючих нині підходів до його розуміння, а 
з іншого – ускладнює прогнозування трендів зміни політичної, політико-комунікативної та соціальної 
сфери в найближчому майбутньому. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю подолання суперечності між динаміч-
ним розвитком інформаційного суспільства, що стає рушійною силою соціальних трансформаційних 
процесів, та відсутністю ґрунтовних наукових досліджень ключових ідеологічних парадигм, що скла-
дають основу інформаційного суспільства та формують його ключові месіджі. 

Мета – висвітлити причини формування ліберальної парадигмальної основи теоретичного 
осмислення феномена інформаційного суспільства та її подальшу трансформацію протягом другої 
половини ХХ століття.  

Проблемами ідеологічного осмислення інформаційного суспільства займались такі дослідники, 
як Р.Барбрук, А.Камерон [18; 19], Д.Белл [2], Е.Тофлер [16], Г.Рейнгольд [25], М.Моісеєв [12]. З істори-
чної точки зору проблему становлення та розвитку інформаційного суспільства досліджували 
Ф.Уебстер [17], Ф.Мілларх [20], А.Маруховський [10, 9], О.Картунов [6]. 

Американський дослідник ідеологічних концептів інформаційного суспільства Р.Барбрук вва-
жає [18], що домінанта ліберальної парадигми (та похідних від неї) у становленні інформаційного сус-
пільства, теоретичне осмислення якого багато в чому здійснено на початку свого становлення 
американськими дослідниками Д.Белом, Г.Рейнгольдом, Е.Тофлером, стала логічним продовженням 
тих суспільно-політичних процесів, що охопили США в середині 60-х – на початку 70-х років. Виник-
нення руху хіппі, ліворадикальних політичних течій, виникнення концептів "екотопії", боротьба за права 
меншин тощо мали за логічний наслідок вихід на політичну арену США руху "нових лівих", що займали 
жорстку позицію спротиву авторитарно-бюрократичним тенденціям державно-монополістичного капі-
талізму, суспільно-політичних інститутів буржуазного суспільства, культури та зовнішньої політики 
США. Значна кількість ідей, що були висунуті ідеологами "нових лівих" (гуманістичні пріоритети вироб-
ничої та політичної діяльності, залучення мас до управління в політиці і на виробництві через елемен-
ти "прямої демократії") пізніше лягли в основу тих концептуальних конструктів, якими наповнювали 
вже ідеологію інформаційного суспільства. Крім того, певна частина тих теоретиків, яких відносили до 
ідеологів "нових лівих" (представники Франкфуртської школи неомарксистів, І.Валлерстайн, М.Фуко) 
пізніше стали ідеологами та активними дослідниками інформаційного суспільства. 

Водночас, деякі дослідники [20] вважають, що справжній системний політико-філософський 
етап осмислення нового типу суспільства почався не в 60-70-х роках, а лише в 1993 р. з появою ви-
дання Wired, що виступило центральним друкованим органом "нових лібералів" (які взяли в якості ос-
новних лозунгів ідеї як неолібералізму, так і "нових лівих") – ядра теоретиків, позиція яких у 
подальшому стала однією з найбільш цитованих та затребуваних міжнародними та неурядовими ор-
ганізаціями. Центральним концептом нового журналу стали ідеї М.Маклюена (що навіть визначався 
редакторами журналу в якості "святого заступника" видання) щодо медіа, формування "глобального 
села" та можливого створення певної "електронної агори" (хоча сам термін належить Г.Рейнгольду 
[25]) – місця, де люди зможуть вільно (без остраху переслідування чи цензури) висвітлювати свої дум-
ки та погляди. На думку М.Маклюена, це мало призвести до зменшення ваги держави, знищення на 
символічному рівні її влади та революційне відновлення міжособистісних комунікацій, коли "діалог за-
мінить лекцію" [8].  
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Такі традиційні для ліберальної ідеології концепти стали основною формування нового типу 
ідеології, яку Р.Барбрук та А.Камерон [18] назвали "Каліфорнійською ідеологією", до основних засад 
якої відносили: 

1. Пропагування "віртуального класу" – "техноінтелігенції з вчених, інженерів, комп’ютерних 
вчених, розробників відеоігор та інших фахівців в сфері комунікацій" [7], що, на думку Р.Барбрука, ви-
конують в інформаційному суспільстві ту саму роль, що і "робоча аристократія" ХІХ ст. Водночас до-
писувачі Wired, навпаки, вважали, що саме цей клас розпочне боротьбу за соціальне звільнення за 
допомогою власної праці на фабриках та вимог самоврядування. 

2. Виникнення "вільного цифрового ринку". Передбачалося, що новітні інформаційні техноло-
гії настільки революційно змінять сам характер ринкових відносин, що будуть сприяти його принципо-
вій трансформації на високотехнологічну "подарункову економіку" [21], в якій ключове місце буде 
відведено гіпермедіа, що дозволить зменшити залежність від корпоративного капіталізму та уряду. 
Водночас відмічається і альтернативний підхід до цього поняття, коли поняття "вільного цифрового 
ринку" розглядається не в дусі антикорпоративної парадигми нових лівих, а, швидше, їх ідеологічних 
суперників – нових правих, що розуміють "вільний цифровий ринок" у контексті економічного лібералі-
зму (що є поняттям більш старих варіантів ідеології лібералізму), тобто замість колективної свободи 
нових лівих, вони пропагують індивідуальну свободу всередині ринку (до ідеологів цієї течі можна від-
нести одного з класиків-теоретиків "інформаційного суспільства" Е.Тофлера). 

3. Виникнення "цифрової Агори". Інформаційні технології мають призвести до посилення кон-
тркультурних, антиурядових суспільно-політичних рухів, недержавних організацій, що мають призвес-
ти до збільшення індивідуальних свобод та формування нового типу (чи швидше відбудови) 
"джеферсонівської демократії" (при чому і "нові праві", і "нові ліві" розуміють її по різному, однак і ті і ті 
активно пропагують). В цілому, йдеться про створення "вільного місця" та "прибирання із шляху при-
ватного підприємництва всіх регуляторних бар’єрів" [18].  

Р.Барбрук та А.Камерон активно критикують "Каліфорнійську ідеологію", при чому як з позицій 
традиційного марксизму (наголошуючи на появі нового типу тоталітаризму щодо робочого класу та 
застерігаючи від формування ідеалу псевдо "нового, вільного працівника"), так і з позицій "нових лі-
вих", що звинувачують ідеологів з Wired у надмірному використанні ідей нових правих з їх економічним 
лібералізмом. 

Крім того, Wired-ідеологи багато в чому забували про наявність не лише цифрового розриву (з 
одного боку, між розвинутою Північчю та бідним Півднем, а з іншого – нерівність розвитку навіть в се-
редині країн Першого світу), а й більш традиційного – бідності постколоніального Півдня. Ф.Міллрах, 
аналізуючи публікації теоретиків швидкого становлення "цифрових хайвеїв" (наприклад M.Капура 
[27]), зазначає, що ці автори часто забували про те, що "...побудова такого кібердрімленду актуальна в 
тому випадку, якщо ви є представником середнього класу у нації Першого світу, ваші первинні потре-
би забезпечені, ви маєте повноцінний доступ до телефонних ліній та комп’ютер за тисячу доларів. 
Однак хто зможе дати відповідь на те, яким чином "цифрові хайвеї" зможуть дати їжу мешканцям Ефі-
опії для того, щоб вони могли, принаймні, мріяти про всі ці речі?" [20]. Власне кажучи, політика міжна-
родних організацій (зокрема, ООН), демонструє саме такий підхід до проблеми, вважаючи, що сам 
концепт "цифрових хайвеїв" є поза критикою, а потрібно лише забезпечити технологічну реалізацію 
цієї ідеї за допомогою широкої інформатизації таких регіонів, як Африка та економічно слабких країн 
Південної Америки.  

Починаючи з 1998 року, на противагу "новим лібералам" з їх "Каліфорнійською ідеологією" по-
чинає оформлюватись рух (головними ідеологами якого виступають A.Шапіро, Д.Шенк, С.Джонсон) 
який отримав назву "технореалістів", що сформулювали свої основні погляди у Маніфесті "Принципи 
технореалізму" [24]: 

1. Технології не є нейтральними. Найбільшою оманою є те, що технології повністю нейтраль-
ні, оскільки є артефактами. Фактично ж технології є засобами подвійного призначення, тобто спрямо-
вані не лише на покращення життя, а й можуть виступати зброєю та інструментом контролю за 
соціумом. 

2. Інтернет є революційним явищем, однак не Утопією. Значне зростання користувачів мере-
жі Інтернет перетворює його на символічне відображення реального світу з його проблемами та недо-
ліками, видозміненими з урахуванням особливостей середовища. 

3. Уряд (держава) відіграє важливу роль у формуванні нового електронного світу. Незважаю-
чи на утопічну ідею, що кіберпростір є реальністю практично відірваною від Землі, держава не має 
своєрідної форми суверенітету там, де пересуваються її громадяни та можуть діяти злочинні організа-
ції. Держава не лише має право, а й зобов’язана допомогти інтегрувати кіберпростір та звичне суспі-
льство. Крім того, існує низка питань (наприклад, питання конфіденційності, забезпечення єдиних 
стандартів), які занадто важливі для функціонування кіберпростору, що були покладені виключно на 
вільний конкурентний ринок. 

4. Інформація не є знанням. Незважаючи на стрімке зростання швидкості передачі інформації, 
важливо пам’ятати про більш важливе завдання – перетворення її на знання та мудрість. Крім того, хви-
леподібне збільшення інформації створює і нові види загроз (наприклад, "інформаційного смогу" [26]). 
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5. Масове підключення шкіл не врятує їх. Традиційні проблеми шкіл (невідповідне фінансу-
вання, соціальне забезпечення, проблеми з комплектуванням класів, проблеми з інфраструктурою, 
постійна зміна стандартів) не можуть бути вирішені просто за допомогою новітніх технологій. Тим бі-
льше, що педагогічна майстерність у принципі не може бути відтворена за допомогою комп’ютерів чи 
"дистанційного навчання". 

6. Інформація "хоче" бути захищеною. Антитеза на противагу ключовій тезі прибічників нео-
ліберальних підходів "Інформація хоче бути вільною". Автори Маніфесту погоджуються з тим, що змі-
ни, характерні для інформаційного простору, вимагають перегляду більшості положень поняття 
"інтелектуальної власності", однак не повного їх перегляду. Підкреслюється, що має бути знайдена 
така форма захисту інформації (інтелектуальної власності), яка б, з одного боку, відповідала вимогам 
більшої відкритості, а з іншого – забезпечувала стимул для авторів у створенні нового інформаційного 
продукту. 

7. Ефір (частоти) належать громадськості і саме громадськість має отримувати зиск від їх ви-
користання. Держава не є ефективним користувачем радіочастот, тому вони мають бути передані тим, 
хто зможе забезпечити їх використання задля зиску всіх громадян. 

8. Розуміння технологій має стати основним компонентом глобального громадянства. Техно-
реалісти вважають, що сучасні засоби масової інформації впливають на наше життя так само, як і 
звичайні закони, а отже, мають бути піддані найсуворішій перевірці та бути "прийняті" людьми. 

Рух технореалістів, в його початковому вигляді, проіснував недовго, однак більшість питань, 
поставлених ними щодо принципів інформаційного суспільства., базованого на ідеях ліберальної па-
радигми, знайшло своє відображення як в політиці ООН 2007-2009 років (наприклад: вироблення гло-
бального підходу до недопущення мілітаризації мережі Інтернет та формування міжнародного 
договору з міжнародної інформаційної безпеки [14], що відбувається, до речі, за активної протидії ке-
рівництва США), так і ЄС (наприклад: серія судових позовів до корпорації Microsoft щодо монопольно-
го положення корпорації на ринку та, фактично, регулювання цього положення на рівні державних 
рішень [4]). 

Незважаючи на критику адептів "Каліфорнійської ідеології", що посилювалася протягом всіх 
90-х років (особливо наприкінці 90-х років), саме цей концепт набув своєрідного панівного характеру в 
американській (а почасти – в європейській) науковій та політичній думці 90-х років ХХ століття. При-
наймні, в США цьому сприяла латентна політична підтримка, що здійснювалась спікером Палати 
Представників Конгресу США Н. Гінгрічем на початку 90-х років, який був ідеологом так званої "респу-
бліканської революції" – в 1994 році Республіканська партія вперше за 40 років отримала контроль за 
Палатою Представників США [3]. Сам Н.Грінгріч, незважаючи на свої однозначно "новоправі" погляди, 
неодноразово некритично цитувався на сторінках Wired, що свідчить про те еклектичне споріднення, 
яке виникло в концептуальних основах інформаційного суспільства у науковій, науково-популярній та 
науково-політичній думці США щодо ідеологічного базису інформаційного суспільства і яке об’єднало 
в собі протилежні ідеологічні концепти "нових лівих" та "нових правих". 

Крім того, Н.Грінгріч, після закінчення активної політичної кар’єри, став старшим науковим 
співробітником Американського інституту підприємництва (American Enterprise Institute), що є знаним 
аналітичним центром, який сповідує ідеологію неоконсерватизму, що була домінуючою за часів Адмі-
ністрації Дж. Буша-молодшого. До ключових положень цієї ідеологічної платформи відноситься заклик 
до агресивного та безкомпромісного впровадження лібералізму та демократії (особливо в авторитар-
них країнах), в тому числі (за необхідності) – за допомогою зброї та активної мілітаристської політики.  

Політика неоконсерватизму певною мірою трансформувала і ліберальну ідеологію інформа-
ційного суспільства, сприяла її трансформації у нові підходи, що виражаються новими концепціями 
"кіберлібералізму" та "інформаційного імперіалізму". 

Деякі дослідники вважають, що кіберлібералізм все більше набуває тенденції позиціонування 
себе в якості нової наднаціональної ідеології, яка пропагує відмову від будь яких обмежень інформа-
ційного обміну та світових стихійних інформаційних потоків інформації. Ця ідеологія пов’язана з агре-
сивною пропагандою мережі Інтернет та може бути небезпечною в силу безмежного експансіонізму, 
прагнення до уніфікації, примусу, знищенню моральної автономії людини [11]. На противагу кіберлібе-
ралізму виникла критика "Інтернету як гіперлібералізму" [21], яка звинувачує ідеологів кіберлібераліз-
му в тому, що, незважаючи на деклароване рівноправ’я в Мережі (доступу, можливостей, свободи 
тощо), насправді їх ідеологічний ідеал є не стільки ліберальним, скільки гіпер-ліберальним, а отже, 
таким, що несе в собі всі проблеми та внутрішні конфлікти традиційного лібералізму помножені на 
можливості мережі Інтернет. Крім того, в кіберліберальній парадигмі Інтернет сам по собі є не просто 
уособленням ідеї лібералізму, а є "більшим", ніж сам лібералізм, а глобалізація (сучасна версія якої 
безпосередньо пов’язана з розвитком мережі Інтернет) розглядається в якості гіпер-лібералізму, що 
поступово втягує в орбіту Ліберальної Суперцивілізації все людство [15]. 

Водночас рух до єдиного глобального інформаційного суспільства в розумінні кіберлібералів, 
на думку їх критиків, не більш, ніж гарний лозунг, за яким стоять інтереси ІТ-бізнесу. В рамках кіберлі-
беральної ідеології інформаційна стихія сучасного світу пояснюється як така, що має особливий рі-
вень організації, свій вектор та логіку розвитку, наперед заданий баланс сил та впливів: "глобальне 
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суспільство розуміється як новий світ, в якому громадяни світу відкидають норми патріотичної лояль-
ності на користь цінностей американоцентризму" [13]. 

Концепція "інформаційного імперіалізму" [5] багато в чому побудована на використанні іншого 
важливого елементу, що традиційно відноситься до інформаційного суспільства – інформаційної нері-
вності. На думку прихильників даної концепції, поняття цифрового розриву, яке є похідним від теорії 
глобального ринку, має, по суті, експортуватися США в інші країни, оскільки ІКТ в інформаційно-бідних 
країнах – необхідна умова подальшого розвитку глобалізації (чи швидше американізації) і є найважливі-
шою зброєю для захоплення нових ринків. З цієї точки зору трактуються і зусилля США з подолання 
цифрового розриву та пришвидшення ідеї безальтернативності "інформаційного суспільства" [11].  

Такий підхід до формування ролі "інформаційного лідерства" США та його підтримки повністю 
корелюється із студіями теоретиків проблем безпеки у постбіполярному та постіндустріальному світі, 
зокрема автора концепції "м’якої сили" та "інфолідерства" Дж. Ная [23]. Незважаючи на те, що сам Дж. 
Най належить до теоретиків неолібералізму і активно критикується ідеологами неоконсерватизму, в 
його, начебто, більш ліберальних пропозиціях із оптимізації зовнішньої політики США та перенесення 
акцентів з військової зброї та прямого тиску ("жорсткої сили") на культурологічний вплив, пропагування 
цінностей тощо, базова концепція інфолідерства США має значно більше спільного з "інформаційним 
імперіалізмом" та іншими агресивними американоцентриськими конструктами ніж дослідження інших 
вчених, що також працюють в руслі доктрини "м’якої сили". Більше того, саме ідея "інформаційного 
лідерства" США і забезпечення цього стану "на всі часи" з’явилася в працях Дж.Ная значно раніше, 
ніж термін "м’яка безпека" і, фактично, є своєрідною підвалиною терміна "м’яка безпека". Сама ідея 
забезпечення інформаційного лідерства США пов’язується Дж.Наєм із забезпеченням військової та 
політичної переваги США у світі, що змінюється: "у світі, де змінився зміст поняття стримування, ядер-
ної парасолі та неядерного залякування, наявність інформаційної переваги затне посилити інтелекту-
альний зв’язок між зовнішньою політикою США та їх військовою міццю та викликати появу нових 
способів збереження лідерства в альянсах та тимчасових коаліціях" [23]. Практична реалізація цієї 
"інфопотужності" США має бути реалізована через своєрідне заміщення "ядерної парасолі" на "інфо-
рмаційну парасолю", тобто певного заміщення "недосконалих" інформаційно-розвідувальних можли-
востей країн-партнерів США та тих країн, що хочуть стати такими партнерами, надзвичайно надійною 
та детальною розвідувальною інформацією, що буде надаватись США: "США можуть передавати всю 
наявну у них інформацію, або її частину, тому, кому вони забажають її передати. Отримана таким чи-
ном інформація надасть можливість державі-реципієнту приймати більш досконалі рішення у цьому 
недосконалому світі. Аналогічно ядерному стримуванню, вони [такі відносини передачі інформації – 
Д.Д.] можуть створити фундамент взаємовигідних відносин".  

Відтак, навіть начебто неоліберальна за своїм зовнішнім змістом безпекова парадигма 
Дж.Ная, що може бути реалізована в новому світі, який залежить від інформації, має не стільки неолі-
беральний ухил, скільки неоконсервативний. 

Ліберальна компонента теоретичного осмислення інформаційного суспільства зазнала знач-
них трансформацій починаючи з кінця 60-х років ХХ ст. "Нові ліберали", що об’єднали в рамках "Калі-
форнійської ідеології" еклектичне поєднання ідей традиційного лібералізму, "нових лівих" та "нових 
правих", створили домінуючу і по теперішній час ідеологічну конструкцію у формуванні політики дер-
жав та наддержавних інституцій щодо розбудови інформаційного суспільства. Критика цієї концепції 
почала набувати розголосу та політичної потужності лише в останні роки (2007-2009 рр.) і все ще за-
лишається якщо не маргінальною та, принаймні, маловпливовою. Неоконсервативна ідеологія здійс-
нила певний вплив на радикалізацію ліберальних парадигм, що знайшло своє відображення у 
формуванні ідеологій "кіберлібералізму" та "інформаційного імперіалізму". 

Вбачаються перспективними подальші наукові розвідки щодо європейських підходів до ідеоло-
гічної компоненти розбудови європейського інформаційного суспільства та підходів інших ідеологічних 
шкіл до розуміння феномена інформаційного суспільства. 
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У статті аналізуються дані національних доповідей про Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ). 
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Актуальність статті обґрунтована тим, що однією з найважливіших тенденцій сучасних міжна-
родних відносин є інтеграційні процеси, які можуть докорінно змінити політичну картину світу. Будівни-
цтво єдиної Європи показує наскільки це складне й неоднозначне явище.  

Мета статті – на основі даних національних доповідей про Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) 
розглянути особливості європейської соціальної політики. Дана мета визначає вирішення такого до-
слідницького завдання: виявити переваги й недоліки процесу євроінтеграції, з якими зштовхнулися 
країни Центральної й Східної Європи (ЦСЄ). 

Як відомо, Євросоюз ділиться на так звану "стару" Європу й нових членів Євросоюзу. Вперше в іс-
торії в ЄС вступила велика кількість країн, рівень добробуту й рівень розвитку економіки яких значно відрі-
зняється від країн – "старих" членів ЄС. Таке активне розширення може значно збільшити становище в ЄС 
як фінансово, так і функціонально. Будь-яке погіршення стану світової економіки, що відбивається на Єв-
ропі, буде впливати на дебати з приводу доцільності вступу в ЄС і умов, необхідних для цього вступу [1].  

Процес євроінтеграції не можна оцінювати однозначно, оскільки він має як позитивні, так і не-
гативні аспекти. До переваг можна віднести зростання можливостей доступу до ринку, приплив капіта-
лу, прямі трансферти фінансових ресурсів з Європи, поліпшення перерозподілу факторів 
виробництва, підвищення ефективності економічних процесів, економію фінансових ресурсів внаслі-
док ослаблення бар'єрів у операціях із країнами ЄС [2].  

У березні 2000 р. на сесії Європейської ради в столиці Португалії була прийнята так звана Лі-
сабонська стратегія, націлена на перетворення ЄС до 2010 р. у конкурентоспроможну й динамічну 
економічну зону. Тим самим Євросоюз спробував не тільки звести воєдино основні елементи своєї 
економічної політики, а й узгодити їх з викликами глобалізації. Крім переходу до "економіки знань", но-
ва стратегія припускала реалізацію принципів стійкого розвитку, тобто досягнення стійких темпів рос-
ту, створення нових робочих місць і забезпечення гідного рівня життя всім групам населення. 

Однак домогтися наміченого не так просто. Щоб не допустити зриву Лісабонської стратегії, Єв-
росоюзу довелося внести в неї серйозні корективи. У прийнятій 2005 р. новій редакції Лісабонської 
стратегії (тепер вона називається "Лісабонська стратегія росту економіки й зайнятості") головними ці-
лями були оголошені економічний ріст і збільшення робочих місць. До пріоритетних завдань віднесене 
також стимулювання НДОКР (науково-дослідної досвідченої конструкторської роботи), підвищення 
якості життя, захист навколишнього середовища й забезпечення енергетичної безпеки ЄС. 

Багато хто із країн ЦСЄ, що вступили в Європейський Союз, з огляду на істотні розходження в 
економіці зштовхнулися з такими проблемами, як ріст бідності й соціальної напруженості, висока ін-
фляція й слабкість фінансової системи, проблеми державного керування й соціальні показники, що 
погіршуються. 

Ситуацію 2008 р. погіршила світова економічна й фінансова криза, яка має декілька особливо-
стей. Перша пов'язана зі зміною ролі ЄС у міжнародному поділі праці й зумовленим цим ризиком 
ослаблення його конкуретних позицій. Друга иходить із недавнього розширення ЄС на схід. Тепер пе-
рехідна економіка є невід'ємною частиною господарського ландшафту Євросоюзу, а вона реагує на 
кризу (незалежно від того, зизнається це офіційно Брюсселем чи ні) інакше, чим розвинена ринкова 
економіка. Отже, фінансово-економічна криза викликала в ЄС асиметричний шок.  

У нових країнах – членах ЄС набагато більш низький рівень абсолютної бідності. Деякі держа-
ви, наприклад, Чеська Республіка й Словенія, по суті, викорінили абсолютну бідність. В Угорщині й 
Словаччині значно скоротилася кількість тих, хто живе на менше 4,30 долари за ПКС (паритет купіве-
льної спроможності) у день. Однак проблеми відносної бідності, нерівності є навіть у найбільш багатих 
нових країнах-членах, особливо з того часу, як Європейський Союз почав приділяти увагу соціальній 
ізоляції. Рівень національної бідності став вимірятися питомою вагою тих, хто має доходи нижче 60 
відсотків від медіанного доходу в країні.  

Відповідно до такого визначення, бідність у багатьох з цих країн збільшилася з 1990 р. і пере-
буває в межах від 8 відсотків у Чеській Республіці до 21 відсотка в Словаччині.  

Автори національних доповідей про ЦРТ (Цілі Розвитку Тисячоріччя) у більшості країн пере-
формулювали глобальну мету так, що вона склалася в вдвічі в скороченні частки людей, розташова-
них у нижній частині розподілу по доходах.  

У доповідях по Угорщині й Словенії ставиться завдання скорочення кількості тих, хто живе на 
дохід нижче 60 відсотків від медіанного доходу, а в доповіді по Литві як цільова група вказуються ті 15 
відсотків населення країни, споживання яких нижче половини середнього подушевного споживання в 
країні. У доповіді по Латвії як орієнтири висувається скорочення кількості тих, хто живе на доходи нижче 
40 і 60 відсотків від медіанного доходу, а також ставиться завдання скорочення нерівності в доходах. 

Абсолютна бідність дотепер зустрічається серед уразливих соціальних і етнічних груп, і її ско-
рочення повинно стати пріоритетом для всього субрегіона [3].  

У доповіді по Словаччині основна мета скоротити вдвічі частку тих (в основному циган), хто 
має доходи нижче лінії бідності 2,15 долари по ПКС у день (зараз – 2,6 відсотки населення), для того, 
щоб знизити абсолютну бідність до рівня Польщі й Угорщини. ЦРТ у цій національній доповіді інтер-
претується так, що вимагає зупинки поширення бідності серед циган, 85 відсотків яких мають доходи 
нижче прожиткового мінімуму.  
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Угорська доповідь виділяє хронічно безробітних, бездомних і циган як групи, що найбільш під-
даються погрозі соціальної ізоляції, насамперед , через їхній низький рівень освіти.  

Чеська доповідь, навпаки, привертає увагу до важкого положення матерів-одиначок, для яких 
рівень бідності став утроє вище в Чеській Республіці й удвічі вище в Угорщині. У чеській доповіді ста-
виться завдання скорочення рівня бідності (по рисі, що представляє собою 1,6 прожиткового мінімуму) 
серед матерів-одиначок до 20 відсотків, що буде істотним скороченням у порівнянні з рівнем в 35 від-
сотків, зафіксованим в 1995 р. Відмінною рисою цих доповідей також є постановка завдання скоро-
чення розходжень між різними частинами цих країн, особливо в тому, що стосується сільських і 
ізольованих районів [3].  

З огляду на відносно низький (6 відсотків) загальний рівень безробіття в країні, в угорській до-
повіді вказується, що подальше зниження національного рівня може бути досягнуто, тільки якщо скон-
центруватися на регіональних і місцевих ринках праці. У доповіді по Словенії пропонується ряд мір, 
спрямованих на підвищення добробуту найбільш бідної частини країни до 70 відсотків від рівня най-
більш багатого району. У нових країнах-членах ЄС відзначається набагато більше низький рівень аб-
солютної бідності, чим в інших країнах ЦСЄ/СНД.  

Абсолютна бідність дотепер зустрічається серед уразливих соціальних і етнічних груп. Національ-
на доповідь по ЦРТ вважає, що її скорочення повинне стати пріоритетом для всього субрегіону. Рівень 
бідності в сільських районах перевищує рівень бідності в містах в 2,5 раза, відносна бідність зачіпає при-
близно 28 відсотків сільського населення. Ці доповіді також виділяють безробіття як основну причину бід-
ності (більшість безробітних не має роботи більше року і ризикує втратити свою кваліфікацію). Це 
особливо справедливо для Словаччини й Польщі, де рівень безробіття становить 16-20 відсотків. Імовір-
ність виявитися бідним для безробітного в Словаччині в п'ять разів вище, ніж у основного населення.  

У словенській доповіді втримується заклик до збільшення витрат на навчання безробітних, 
субсидування зайнятості, мінімальну заробітну плату, пенсії й допомога з непрацездатності, а також 
до вживання заходів по підтримці родин і забезпеченню житлом. Паралельно, у польській доповіді 
ставиться завдання скорочення на 50 відсотків кількості тих, хто має право на соціальну допомогу, а в 
чеській доповіді формулюється завдання скорочення на 15 відсотків абсолютного числа осіб, що оде-
ржують державні посібники [3].  

Загалом рекомендації з досягнення ЦРТ у нових країнах – членах ЄС відображають їх зобов'я-
зання як країн ЄС, особливо у зв'язку з Хартією соціальної інтеграції й Лісабонським порядком денним 
поліпшення економічної конкурентоспроможності й соціального забезпечення.  

 Однак очевидні протиріччя між рекомендаціями зі збільшення соціальних витрат і пропозиція-
ми реформування ринку праці й соціальної політики в напрямку виходу людей з бідності через стиму-
ли для роботи й скорочення хронічного безробіття. Потрібна розумна комбінація обох підходів, однак 
той факт, що вже зараз ці держави перерозподіляють більшу частину ВВП (45-50 відсотків) своїх кра-
їн, дозволяє думати, що, принаймні, у менш багатих нових країнах – членах ЄС ініціативи по нарощу-
ванню витрат у цій сфері наткнуться на бюджетні обмеження [3].  

Сьогодні в найбільш розвинених країнах Західної Європи (Франції, Німеччині, Італії та ін.) існує 
досить ефективна система соціального захисту, багато в чому завдяки багаторічній боротьбі громад-
ських організацій і рухів, насамперед профспілок як найбільш масових і соціально активних об'єднань. 
За весь післявоєнний період завдяки діалогу влади й суспільства в цих країнах не допустили великого 
розриву між доходами найбільш багатих і найбільш бідних громадян. Сформована на сьогоднішній 
день соціальна справедливість у європейських країнах, поза всякими сумнівами, є результатом заво-
ювань масових організацій і громадянського суспільства в цілому, а також розумним компромісом з 
боку підприємців і держави [4].  

Як відомо, наявність розвинених систем соціального захисту – фундаментальний компонент і 
риса європейської моделі ринкового господарства. Відповідні інститути виконують важливу роль у 
згладжуванні соціальних напруг, що виникають у результаті демографічних і економічних рухів. 

У працях дослідників проблем європейської соціальної моделі (Каргалова М.В., Яригіна Т.В. та 
ін.) приводяться численні приклади того, що у випадку руйнування системи соціального захисту й со-
ціальних інститутів держави, значно зростає активність екстремістських груп. Якщо подивитися на бі-
льшість "гарячих крапок" Європи, то стане очевидним, що вони з'являються там, де уряди не можуть 
упоратися з гострими соціальними проблемами й, у першу чергу, забезпечити соціальний захист на-
селення. У сполученні з іншими факторами – кризовими явищами в економіці, безробіттям, поляриза-
цією доходів, поглибленням соціальних і економічних дисбалансів і негативних наслідків глобалізації – 
сама обстановка провокує зіткнення різних інтересів, які здобувають форму політичної, релігійної й 
національної конфронтації [4]. 

На перший погляд. може здатися, що в національних системах соціального захисту країн Єв-
ропейського Союзу більше розходжень, ніж подібності, оскільки кожна держава йшла своєю дорогою у 
формуванні соціальної політики. Проте можлива їх типологізація, що допоможе краще вивчити досвід 
європейських країн і застосувати його в українських умовах. У науковій літературі під моделлю соціа-
льного захисту розуміються сформовані принципи організації і функціонування програм соціального 
забезпечення. Відповідно до звіту Європейської комісії, представленому в 1995 р., у країнах Європей-
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ського Союзу домінують чотири основні моделі: континентальна, англосаксонська, скандинавська й 
південно-європейська. 

 Соціальна політика країн Європейського Союзу в широкому її контексті (що включає витрати 
на розвиток людського капіталу), є найважливішим чинником, що зумовлює одну з головних характе-
ристик сучасного європейського суспільства – низький ступінь диференціації доходів, значний рівень 
соціальної рівності. 

Особливістю європейської соціальної політики є активна й масштабна участь держави в процесах 
відтворення, високі податки й соціальні внески, за рахунок яких відбувається формування соціального бю-
джету. Звідси великий податковий тиск на підприємства й населення, що може впливати на розвиток. При-
чина цього в неефективному використанні потрапляючи у бюджет засобів від підприємств і населення. 
Ефективне використання засобів припускає, що засіб через систему кругообігу ресурсів на макрорівні вер-
тається від держави в економіку як у формі підтримки попиту, так і необхідних компонентів росту – капіта-
ловкладень в інфраструктуру, підтримки найбільш важливих і перспективних галузей, більше якісної й 
мотивованої робочої сили, а звідси більшої продуктивності праці й росту конкурентоспроможності. Така 
логіка взаємозв'язку соціальної політики й економічного розвитку в країнах Європейського Союзу. У довго-
строковому плані відзначається досить тісна кореляція росту соціальних витрат і продуктивності праці. 
Важливо, однак, щоб дотримувався баланс, тому що рівень соціальних витрат не повинен виходити за 
рамки певної норми. Ця норма в країнах ЄС становить до 20% ВВП по соціальних внесках – визначальні 
витрати, що йдуть безпосередньо на соціальне забезпечення. На податки доводиться до 30% ВВП – ці 
ресурси в значній мірі направляються на фінансування інших галузей соціальної сфери. Зазначені норми 
адаптовані до рівня розвитку й продуктивності економіки, забезпечують її ефективність. 

На даний час соціальна політика ЄС практично забезпечена нормативно-правовою базою на 
європейському рівні: мінімальні соціальні стандарти, гармонізація систем соціального захисту й уста-
новлення загальноєвропейських норм, збалансування національних законодавств, Директиви, що за-
хищають інтереси окремих соціальних груп: молоді, жінок, старих, інвалідів, мігрантів.  

Велика увага приділяється впливу на людину новітніх технологій, що оточують й виробничого 
середовища, якості життя, що включає в себе аспекти культури, утворення дозвілля. Це не означає, 
що всі проблеми вирішені.  

Однак Європейський Союз прикладає досить багато зусиль для того, щоб реальна соціальна полі-
тика ЄС, що має солідну правову основу, відповідала масштабу й характеру сучасних соціальних проблем. 
Європейська соціальна модель постійно вдосконалюється, відбиваючи нові реалії суспільного розвитку. 
Представляється, що й далі буде зростати роль соціального партнерства, стануть різноманітніші його фо-
рми, збільшиться склад учасників. Соціальний діалог повинен з'єднати в собі можливості соціальних, полі-
тичних і цивільних сил суспільства й зіграти важливу роль у просуванні до реального політичного союзу. 

У європейських країнах розробляються й вживаються заходи, що дозволяють уникнути вели-
ких соціальних конфліктів і конфронтацій. У цьому проявляється намагання суспільства дати адекват-
ну відповідь на виклики XXІ століття, одним з яких стала світова економічна криза. Відповідь 
громадянського суспільства полягає в тому, що відповідальність за успіх економічних і соціальних 
трансформацій, забезпечення соціальної безпеки й стабільності лягає рівною мірою на державу, біз-
нес і неурядові організації (громадянське суспільство в цілому й окремих громадян зокрема). Для цьо-
го необхідно активно використати компроміси й політику соціального партнерства із залученням 
інститутів громадянського суспільства.  

Структури громадянського суспільства як найбільш організована й активна частина суспільст-
ва забезпечує соціальну базу й підтримку, а якщо буде потреба й протидія реалізації мір, проведених 
бюрократичними структурами в порушення законних прав громадян. Саме вони здатні найбільше об'-
єктивно оцінити соціальний ефект державної політики, результати і якість роботи офіційних структур. 
Доступ до фінансового контролю в соціальній сфері здійснюється й через включення представників 
громадянського суспільства в керівні органи Європейських структурних фондів, які акумулюють значні 
засоби із власного бюджету Співтовариства й займаються їхнім розподілом відповідно до поставлено-
го перед ними завданнями. Без суспільного контролю за виконанням планів, зокрема за розподілом 
засобів і їхнім цільовим використанням, цей процес буде сильно ускладнений. 

В останні півтора-два десятиліття в більшості європейських країн активізувався пошук нової 
моделі керування охороною здоров'я з акцентом на економічні механізми, а в ряді країн – на ринку 
регулятори розвитку галузі. У цей період намітився ряд стійких тенденцій, головні з яких – абсолютний 
і відносний ріст обсягів фінансування, підвищення ролі договірних відносин між покупцями й постача-
льниками медичних послуг, використання нових механізмів мотивації медичних працівників. Деякі кра-
їни приступили до практичної реалізації моделей квазіринкових відносин. 

Можна зробити висновок, що, незважаючи на розходження в моделях соціальної політики, кра-
їни Європейського Союзу у своїй основі є соціально-орієнтованими державами. Їхні розходження по-
лягають у ступені цієї "соціальності". Функція суспільного добробуту будується відповідно до подань 
конкретного суспільства про справедливість і при особистій участі держави. Визначення її виду зале-
жить від сполучення ринку й держави в економіці, тобто від того, яка концепція соціально-
економічного розвитку обрана відповідним суспільством: неоліберальна або егалітарна. Ідея свого 



Політологія  Співак В. М. 

 180 

роду контракту, що держава має із суспільством у цей час, виражається в певних зобов'язаннях дер-
жави стосовно суспільства, що заключили з ним такий контракт. Так, в обмін на податки на користь 
держави, що сплачують суспільством на постійній і регулярній основі, держава гарантує суспільству 
фінансування, виробництво й розподіл тих або інших суспільних і соціально вагомих благ. У зв'язку із 
цим виникає проблема конкретизації соціальних гарантій з обліком їхнього економічного наповнення. 

Аналіз досліджуваної проблеми показує, що можливі два варіанти трансформації соціальної 
політики. Зміст першого в тому, що необхідно знижувати загальний рівень соціальних витрат, що сус-
пільство буде змушено так чи інакше прийняти й адаптуватися до нього. Це пов'язане з ростом конку-
ренції з боку компаній країн з більш низькими витратами виробництва, особливо – більш низькою 
оплатою праці при аналогічному рівні якості продукції. З іншого боку, це зацікавленість відповідних 
країн у залученні прямих іноземних інвестицій. Другий – гіпотетичний варіант підвищення цієї норми 
пов'язаний з довгостроковою перспективою з можливим новим ривком у продуктивності праці в умо-
вах науково-технічної революції ХХ1 століття. 

Сутність процесу реформування соціальної політики в країнах Європейського Союзу на сучас-
ному етапі припускає серйозну модернізацію соціальної сфери, а саме: перехід від пасивної до актив-
ної соціальної політики, з акцентом на працевлаштування, професійну підготовку, допомогу молоді, 
інвалідам і людям похилого віку, рішення проблеми бідності й соціального виключення. Особлива ува-
га приділяється реформам пенсійного забезпечення й медичного страхування. Основна мета – в ско-
роченні темпів росту соціальних витрат. 
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ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 
 
У статті окреслено теоретико-методологічні засади дослідження політичних стереотипів 

як стандартизованих, схематичних, спрощених, емоційно забарвлених образів соціально-
політичних об'єктів. Автор акцентує увагу на особистості як одиниці мікроорієнтованого полі-
тичного знання. 
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The article outlines the theoretical and methodological bases of research of political attitudes as a 

standard, circuit, simplified, emotionally charged images of political and social facilities. The author focuses 
on the individual as a unit micro-oriented political knowledge.  

Keywords: stereotype, social and political behavior, cognitive-informational component, emotional 
and sensual component. 

 
Стереотип (з грецьк. stereos (твердий) + typos (відбиток)) – це спрощене, ціннісно-орієнтоване 

уявлення про об’єкти. Стереотипи як усталені образи навколишніх предметів або явищ майже не за-
лежать від емпіричного пізнання. Іншими словами, формування у свідомості образу предмета завжди 
включає елемент стереотипізації, тобто певний ступінь спрощення, виокремлення значимих і витіс-
нення неважливих для суб'єкта характеристик. 

Актуальність дослідження стереотипів зумовлена загальною психологізацією науки наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ століття, що акцентувало увагу дослідників на вивченні різних свідомих і підсві-
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домих чинників мотивації поведінки людей, зокрема у межах мікроорієнтованого політичного знання. 
Крім того, можливості управління масовою свідомістю і поведінкою в інформаційно-комунікативному 
середовищі пов’язані з дією низки чинників підсвідомого характеру, серед яких перше місце займають 
аттитюди (установки-диспозиції) та стереотипи. Серед праць, безпосередньо присвячених аналізу 
стереотипів, вартують уваги праці російських дослідників І.В. Малишевої, О.А. Іванової, Д.М. Зуєва, 
Б.І.Колоницького та ін. На жаль, у вітчизняній науці досліджень, присвячених стереотипам, зокрема 
політичним, на сьогодні не існує. 

Мета нашої розвідки – окреслити основні напрями теоретико-методологічного дослідження по-
літичних стереотипів, які є найбільш значимими в інформаційному суспільстві з точки зору комунікати-
вно-когнітивного впливу на свідомість і поведінку, зокрема суб’єктів політики. 

Вивченню стереотипів приділяється значна увага з боку науковців різних галузей знань. На 
сьогодні найбільш ґрунтовними дослідженнями стереотипів можна вважати дослідження культуроло-
гів, соціологів та психологів. 

Так, дослідники Джек Нахбар (Jack Nachbar) та Кевін Лаузе (Kevin Lause) у праці "Вступ до Попу-
лярної культури" (Popular Culture: An Introductory Text) зазначають, що стереотипи є складовою масової 
культури: вони можуть формуватися на основі віку ("Молодь слухає тільки рок-н-рол"), статі ("всі чоловіки – 
слабаки", "всі жінки – корисливі), раси ("всі китайці на одне обличчя"), релігії ("іслам – релігія терористів"), 
професії ("всі адвокати – шахраї"), національності ("всі євреї – хитрі") тощо [2].  

І хоча здебільшого стереотипи мають нейтральний характер, проте при перенесенні з конкрет-
ної людини на групу людей (соціальну, етнічну, релігійну, расову та ін.), як видно з наведених прикла-
дів, вони часто набувають негативного відтінку і перетворюються у відверті прояви сексизму, расизму, 
ксенофобії, ісламофобії тощо. 

Існують також стереотипи географічні ("життя в невеликих містах безпечніше, ніж у мегаполі-
сах"), речові ("німецькі машини – найякісніші") та ін.  

Стереотип може змінитися й бути перенесений на іншу групу населення. Приміром, американ-
ці на початку ХХ століття називали євреїв "довгоносими" (big noses). Однак згодом стало очевидним, 
що далеко не всі євреї мають такі носи. Нині цей епітет періодично вживають стосовно арабів, хоча на 
пострадянському просторі побутує стереотип великих носів у осіб кавказької зовнішності.  

Велика увага з боку дослідників була приділена дослідженню механізмів соціального стерео-
типу. Уявлення про соціальні й психологічні функції соціального стереотипу, зумовлене змішанням 
рівнів наукового аналізу, призвело до їх однозначно негативної оцінки. Однак такий дещо спрощений 
оцінний підхід до всіх явищ психологічного й соціально-психологічного порядку не завжди спрацьовує. 
Основне завдання дослідника, зокрема стереотипів, – зрозуміти причини, які викликають те або інше 
явище до життя, актуалізують його в тих або інших умовах, описати весь набір функцій, у тому числі 
позитивних, які це явище породжують і актуалізують. Легко, принаймні, логічно, прийти до однозначно 
негативної оцінки й інших соціопсихічних проявів, які характеризуються стійкістю, консерватизмом і 
ригідністю, наприклад, так званих захисних механізмів, які на сьогодні досить актуальні для дослі-
дження мотивації суспільно-політичної поведінки людини. 

Оскільки явища стереотипізації, як вже зазначалося, привернули увагу соціологів значно раніше, 
ніж увагу психологів, це вплинуло на змістовну інтерпретацію цієї проблеми у психологічних дослі-
дженнях. У психологічному розумінні, стереотип – це традиційний, звичний канон мислення, сприйнят-
тя і поведінки, спосіб здійснення дій у певній послідовності, однаковість, тотожність, інертність 
мислення, відсталість, ригідність тощо. 

 З політико-психологічної точки зору стереотип – це стандартизований, схематичний, спроще-
ний, зазвичай емоційно забарвлений образ соціально-політичного об'єкта (явища, процесу), який во-
лодіє значною стійкістю, при цьому фіксуючи лише деякі риси, іноді несуттєві. Інколи стереотипом 
називають неточне, ірраціональне, занадто загальне уявлення. 

Політологічне трактування стереотипу синтезує два загальноприйнятих значення: у поліграфії 
стереотип – це монолітна друкована форма-копія з набору або кліше, яка використовується для дру-
кування багатотиражних і повторюваних видань; у фізіології і психології динамічний стереотип – це 
форма цілісної діяльності мозку, яка відображається у свідомості й поведінці у вигляді фіксованого 
(стереотипного) порядку умовно-рефлекторних дій. Саме на стику цих значень і виникло поняття сте-
реотипу соціального, яке згодом визначило розуміння стереотипу в політиці.  

Політичні стереотипи є найбільш відособленими від безпосереднього емпіричного досвіду, а 
тому найбільш стійкими. Так, пересічна людина бачить тільки зовнішній прояв політичних процесів. 
Уїнстон Черчилль називав радянську політику "битвою бульдогів під килимом" (це визначення можна 
застосувати до політики у будь-якій країні). Звичайна людина може спостерігати тільки ворушіння "ки-
лима" [4]. Наші судження про те, що відбувається "під килимом", залежать від людей – професія яких 
– формування політичних стереотипів. Відтак, те, що ми вважаємо знаннями про політику чи політика, 
може виявитися лише продуктом діяльності політичних технологів. 

Для стереотипів характерна персоніфікація подій, високий емоційний заряд, ірраціональність, 
стійкість. У масовій свідомості він може замінити знання, значно спрощує і полегшує орієнтацію в полі-
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тичному просторі. У цілому політичний стереотип – це усталене й масове явище політичної свідомості 
і поведінки, яке формує політичний простір. 

Стереотипи відтворюються на всіх рівнях політичної ієрархії, тобто і задають своєрідну матри-
цю сфери несвідомого й раціонального, і панують у практичній політиці. При цьому стереотипи не ли-
ше виконують функцію політичних кліше, шаблонів і трафаретів, а й забезпечують єдність у 
суспільстві, полегшують управлінську діяльність еліти.  

Політичні стереотипи можуть визначати будь-які феномени, починаючи від глибинних ідеологі-
чних аксіом і закінчуючи зовнішніми аспектами, наприклад, актуальною сьогодні модою на імідж полі-
тиків. Можна також виокремити стереотипи опозиції, електорату тощо.  

Російський психолог А. П. Назаретян, визнаючи стійкість стереотипу, відзначає можливість йо-
го "перекидання". Так, на його думку, стереотипи, сформовані радянською пропагандою, не змогли 
встояти перед потоками протилежної інформації, яка "заглушила" радянську ідеологічну машину у 
другій половині 80-х років ХХ століття в епоху "гласності" [1]. Однак, не піддаючись руйнуванню, старі 
радянські стереотипи перекинулися на протилежну сторону. У цей період популярними стали твер-
дження, що західний (особливо американський) капіталізм – ідеальне суспільство. Сьогодні в Україні 
можна спостерігати бажання масової свідомості повернути на місце старі стереотипи. В Україні, на-
приклад, так і продовжують сусідувати поряд стереотипи капіталістичної справедливості, ринкового 
благоденства, доступності демократії і комунізму. 

Історично перше розуміння стереотипу належить американському досліднику засобів масової 
інформації Уолтеру Ліппману (Walter Lippmann) 1922 р. Він застосував його у праці "Суспільна думка" 
(Public Opinion) для позначення розповсюджених у суспільній думці упереджених уявлень про членів 
національно-етнічних, соціально-політичних і професійних груп. Стереотипізовані форми думок і су-
джень з соціально-політичних питань трактувалися дослідником як своєрідні "вижимки" з існуючого 
зведення загальноприйнятих моральних правил домінуючої соціальної філософії і потоку досить тен-
денційної політичної пропаганди й агітації. 

Дослідник терміном "стереотип" намагався описати метод, за допомогою якого суспільство 
намагається категоризувати людей. Як правило, суспільна думка просто ставить "штамп" на основі 
певних характеристик.  

У. Ліппман виокремив чотири аспекти стереотипів (згодом з'явилося багато інших градацій, які, 
проте, багато в чому додержувалися ідей У. Ліппмана): по-перше, стереотипи завжди простіші, ніж 
реальність – найскладніші характеристики стереотипи "укладають" у дві-три позиції. По-друге, люди 
"одержують" стереотипи від знайомих, засобів масової інформації та ін., а не формулюють їх самі на 
основі особистого досвіду. По-третє, всі стереотипи здебільшого неправильні у більшому або меншо-
му ступені. Вони завжди приписують конкретній людині риси, які вона зобов'язана мати лише через 
свою приналежність до певної групи. По-четверте, стереотипи дуже живучі. Навіть якщо люди переко-
нуються в тому, що стереотип не відповідає дійсності, вони схильні не відмовитися від нього, а ствер-
джувати, що виняток лише підтверджує правило. Тут спрацьовує явище, описане сучасником 
Ліппмана Леоном Фестінгером – когнітивний дисонанс. Наприклад, зустріч із високим китайцем лише 
переконує жертву стереотипу в тому, що всі інші китайці маленького росту. 

Структура стереотипу складається з центру – "стрижня" і "периферії". Як правило, у центрі 
стеретипізованого образу розташовуються одна-дві найбільш помітних, яскравих, емоційно забарвле-
них ознаки. Наприклад, для етнополітичних стереотипів – це риси зовнішності: колір шкіри та волосся, 
форма очей, розмір носа, особливості одягу (тюбетейка, халат тощо); для соціально-політичних – си-
мволи: прапор, герб, значок, гасло, афоризм, програмна фраза. З ними безпосередньо пов'язується 
"периферія" – ті або інші риси характеру й поведінки (стереотип людини), властивості явища, витоки й 
наслідки події або процесу. 

З погляду внутрішньої будови стереотип як складне, інтегроване утворення включає два ком-
поненти: 

- знання – когнітивно-інформаційний компонент;  
- відношення – емоційно-почуттєве і оцінне.  
Відповідно до внутрішньої будови дослідники виокремлюють два джерела формування сте-

реотипів: 
- по-перше, обмежений індивідуальний або груповий досвід та обмеженість інформації, якою 

володіють люди в повсякденному житті, а також специфічні явища, які виникають у сфері міжособисті-
сного спілкування і взаємодії – суб'єктивна вибірковість, вплив установок, чуток, ефектів "ореолу", пе-
рвинності, новизни тощо. Звідси другорядність, випадковість деяких аспектів стереотипів. Стереотипи 
– це своєрідні акумульовані згустки розрізненого індивідуального й групового досвіду, які відобража-
ють відносно загальні особливості соціально-політичних явищ. Очевидна інформаційно-аналітична 
недосконалість такого досвіду є вимушено-необхідним підґрунтям формування і використання стерео-
типу, а також слугує джерелом їх емоційно-почуттєвого, "життєвого" насичення; 

- другим не менш важливим джерелом формування стереотипу (враховуючи перше джерело) 
є цілеспрямована діяльність засобів масової інформації і політичної пропаганди – відповідно підібрані 
повідомлення ЗМІ. Закони масової комунікації вимагають усереднено-узагальненого, стереотипізова-
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ного спілкування: сам акт трансляції, наприклад, політичної ідеї у масову свідомість можливий тільки у 
формі певних стереотипів. Процес тиражування соціально-політичної інформації, який повинен викли-
кати у свідомості й політичній поведінці людей дещо однорідну, стереотипну реакцію, можливий тільки 
за умови використання інформаційних стереотипів, що викликає, у свою чергу, в реципієнтів психоло-
гічні й поведінкові стереотипи. Російська дослідниця Т. Євгеньєва зазначає, що постійний читач газети 
"Московський комсомолець", незалежно від свого бажання, буде уявляти собі типового кавказця як 
бандита або члена кримінального співтовариства [1]. 

Особливості процесу формування надають стереотипам стійкість. По-друге, стійкість стерео-
типу надає його безпосередній зв'язок з установкою, яка певним чином захищає стереотип від можли-
вої трансформації або руйнування. 

Знову ж таки, враховуючи внутрішню структуру стереотипу, можна виокремити і дві його функції:  
– когнітивну (пізнавальну); 
– мотиваційну.  
З пізнавальної точки зору, стереотип – це "гостра зброя" – він подає інформацію у легкій фор-

мі. Однак ця інформація досить далека від реальності й здатна дезорієнтувати людину. Когнітивні 
складові стереотипу зазвичай вирізняються тим, що інформація, на якій вони засновані, співвідно-
ситься не з відповідним об'єктом, а переважно з іншими знаннями, наявність яких передбачається в 
людини, але які, у свою чергу, швидше за все виявляються неправильними.  

Наприклад, інформаційні складові стереотипу "типового представника" тієї або іншої національ-
но-етнічної групи вимагають зіставлення не з тим знанням, яке одержує людина, знайомлячись із реаль-
ним представником цієї групи, а з тим абстрактним знанням "взагалі", закладеним багатьма попередніми 
стереотипами. Відтак, ступінь істинності інформації, яку виносить людина зі стереотипу, пропорційна 
глибині й точності її особистих знань у даній сфері. Так пігрунтям існування і поширення стереотипів 
стає дефіцит надійних, перевірених знань з відповідних аспектів соціально-політичного життя. 

Стереотип, крім того, несе у собі безпосередньо діючий компонент у вигляді мотиваційного спо-
нукання до негайної, безпосередньої поведінкової реакції. Як правило, домінують у структурі стереотипу 
емоційно-почуттєві й оцінні складові, які диктують відповідне відношення до соціально-політичних явищ 
(позитивний стереотип "дружнього народу", негативний – "правляча кліка", "імперія зла" тощо).  

З мотиваційної точки зору стереотипи ще більш ненадійні. Людина, яка приймає рішення, ґрун-
туючись на масових уявленнях, а не на фактах, серйозно ризикує. Так, психолог Сера Хан (Saera R. 
Khan), професор Університету Сан-Франциско (University of San Francisco), у статті в журналі Journal 
of Cross-Cultural Psychology стверджує, що довіряти стереотипам надто небезпечно [7]. Досить ємко 
хибність стереотипів сформулював зірка баскетболу Чарльз Баклі (Charles Barkley): "Ви зрозумієте, 
що світ не такий, як ви думали, коли дізнаєтесь, що кращий репер – білий співак Емінем (Eminem), 
кращий гравець у гольф – чорношкірий Тайгер Вудс (Tiger Woods), найвищий баскетболіст – китаєць 
(суперзірка NBA Яо Мінь, зростом 2 м 29 см), а німці не хочуть воювати в Іраку" [2].  

Механізм дії стереотипу полягає в тому, що "пізнаючи" за зовнішніми прикметами у реальному 
житті об'єкт або явище, люди автоматично домислюють, додаючи у своєму сприйнятті ті характерис-
тики "периферії", які їм нав'язують ("підказуються") усталеним стереотипом, що у результаті формує 
висновки, які визначають соціально-політичну поведінку. Наприклад, побачивши суб'єкта певної зов-
нішності, легко "згадується" манера поведінки схожих осіб (маргіналів, злочинців та ін.), що автомати-
чно формує природний висновок – "не можна довіряти", "варто остерігатися" тощо. 

У соціально-політичному відношенні виборчі кампанії в СРСР 1989—1990 рр. чітко показали: до-
сить кандидатові було вимовити свого роду "пароль", пред'явити якийсь "розпізнавальний знак" у вигляді 
слова "демократ" або деяких інших ключових для даного стереотипу слів (а часом обходилося й без слів – 
досить було з'явитися в майці з написом "Уся влада радам!", "Перебудова"), як майже автоматично у елек-
торату формувалося бажання голосувати за цього кандидата. І навпаки: близькість до офіційних структур і 
наявність відповідних ознак пускали в хід стереотипи "партократа", гарантуючи негативне голосування [2]. 

Отже, дослідження політичних стереотипів, особливості їхнього побутування в Україні уявля-
ються досить перспективними, зважаючи на ті трансформації, які переживає українська політика. Заці-
кавленість вітчизняних вчених дослідженням політичних стереотипів свідчить про акцентуацію з 
макро-орієнтованих досліджень на мікро-орієнтовані підходи до розуміння і пояснення політичних від-
носин, які вирізняються акцентом на особистості як одиниці мікроаналізу.  
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ТЕЛЕВІЗІЙНА АУДИТОРІЯ 

ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
 
У статті автор розглядає проблеми сучасного телебачення, зокрема боротьбу телеканалів 

за глядача, оскільки саме ця проблема є найбільш актуальною для сучасного телевізійного простору. 
У дослідженні теми розглядається динаміка телеперегляду різних років, рейтинги телепередач. 

Ключові слова: рейтинг, частка, телеперегляд, телевізійна аудиторія. 
 
The author of this article writes about the problems of modern TV, especially about the problem of 

TV channels fighting for observers. The author thinks that this problem is the main problem of modern TV. 
Analyzing this problem the author studies the dynamic of TV watching of different years, and also the ratings 
of TV shows.  

Key words: rating, share, TV watching. 
 
Сучасне телебачення перебуває на високому рівні. Дивлячись телевізор, ми отримуємо велику 

кількість різної інформації або просто задоволення, переглядаючи той чи інший фільм. Проте сьогодні 
існує і така річ, як інтернет, де теж можна дивитися фільми або передачі у запису. Тому виникає по-
треба притягнути якомога більше людей до екранів телевізорів. Цю проблему можна охарактеризува-
ти як головну для сучасного телебачення. Крім того, треба створити або ж придбати такий формат 
предачі, який зацікавив би глядача.  

Визначення потреби телеглядачів і мобілізування ресурсів на створення і доставку телевізій-
ного продукту – завдання телевізійного маркетингу. Його можна охарактеризувати, як соціальну тех-
нологію, спрямовану на задоволення потреб людей в інформації і розвазі шляхом створення і 
доставки телевізійного продукту [3]. Останнім часом проводиться багато досліджень телевізійної ау-
диторії. Тема телевізійного маркетингу і рейтингових методик маркетингових досліджень телеаудито-
рії є популярною, але не новою для закордонних телевізійників.  

Протягом останніх десятиріч цю тему досліджували Раджив Батра із Мічиганського університе-
ту, Джон Дж. Майерс, Девід А. Аакер із Каліфорнійського університету, член правління "PROMAX" 
(Асоціації професіоналів в галузі промоції і маркетингу електронних засобів масової інформації) Лі 
Хант, менеджер, телевізійний експерт США, один із керівників проекту "Інтерньюз" у Москві Пол Грін-
берг, а також Ф. Котлер. Її досліджували російські й українські вчені, зокрема І. Спірідонова, О. Гусєва, 
В. Томілов, І. Земляков, І. Рижий, В. Савич [4]. Проте для України ця тема залишається малодослі-
дженою, а тому дуже актуальною.  

Головною метою нашого дослідження є аналіз тих програм, які пропонуються глядачам. Осно-
вне завдання – визначення того, наскільки вдало телеканали підбирають програми для своєї цільової 
аудиторії, чи вдається їм покращувати рейтинги. Для цього ми не раз будемо звертатися до результа-
тів телеперегляду того чи іншого періоду. Пропонуємо розглянути нинішню ситуацію.  

 Перші телевізійні трансляції було здійснено у 1925 році у США. У 1931 – в Німеччині та СРСР. 
Пізніше телебачення продовжило розвиватися. Проте телевізори у населення почали з’являтися лише 
у середині ХХ століття. На той час ще не точилася боротьба за телевізійну аудиторію, адже на декілька 
людей був лише один телевізорів. Наприклад, у 1960 р. у СРСР один телевізор припадав на 57 осіб [5]. 

Сьогодні телевізор є у кожній родині. І якщо раніше декілька сімей збиралися біля телевізорів, 
щоб подивитися випуск новин, то сьогодні кожен дивиться те, що йому подобається. "Сьогоднішнє те-
лебачення – це канал, за допомогою якого телевізійний продукт (інформація, серіал, кіно тощо) доста-
вляється до споживача і задовольняє його естетичні, інформаційні, пізнавальні, рекреаційні та інші 
потреби" [2]. Телебачення можна охарактеризувати й іншими словами. Воно є засобом інформації, 
успіх якого оцінюється винятково на основі аудиторії, дивиться телевізор. "Аудиторію можна визначи-
ти, як стійку сукупність людей, яка виникає на підставі спільності їхніх інформаційних потреб" [1].  

Проблема телевізійної цільової аудиторії на сьогодні є дуже актуальною. Адже саме у XXI сто-
літті телебачення вийшло на новий рівень. Якщо у радянські часи було лише два чи три телеканали, 
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то сьогодні лише в Україні їх кілька десятків. Причому постійно з’являються нові і нові. І кожен з цих 
телеканалів бореться за свою цільову аудиторію. Адже саме від неї залежить рейтинг та доля каналу.  

Над цією проблемою, безумовно, працюють усі без виключення телеканали, як в Україні, так і 
за кордоном. Кожного нового сезону створюються або ж закупаються нові телевізійні формати. І все 
заради того, щоб привабити глядача. 

Як не прикро, але саме сьогодні телебачення фактично стає фоновим. Найчастіше глядач 
вмикає телевізор тільки заради того, щоб був який-небудь фон, аби щось говорило. Саме тому теле-
канали зараз перебувають у дуже скрутному становищі. Їм треба подати такий телевізійний проект, 
який зацікавив би глядача і змусив його дивитися телевізор, а не просто слухати. Зараз дуже активно 
вивчається цільова аудиторія, зокрема як люди подивилися ту чи іншу передачу. І нарешті, як нині 
дивляться телевізор.  

Такі дослідження дуже активно проводить компанія GFK [6]. Яким же чином вони проходять? 
Представники компанії GFK приходять у звичайну українську родину і пропонують їй встановити на 
свої телевізори спеціальне обладнання – піплметри. Після встановлення родині видають пульти. У 
кожного є своя кнопка. Завдяки цьому компанія GFK точно знає, що в даний момент телевізор дивить-
ся саме мама, а не тато. За допомогою таких приладів компанія відслідковує те, як дивиться телевізор 
та чи інша родина. Відповідна інформація надходить до компанії GFK, а та, в свою чергу, створює 
рейтинги, частки та аффініті телевізійних каналів.  

Уявімо собі що в Україні всього сто телевізорів. Звичайно, це не так, але для прикладу візьме-
мо саме цю цифру для того, щоб краще розуміти про що йдеться. Так от, ми маємо сто телевізорів. У 
даний момент з них увімкнено двадцять. З цих двадцяти п’ять увімкнено на телеканалі "Інтер". Рей-
тинг цього телеканалу становить 5%. Проте його частка у даному випадку становитиме 25%. Адже 
п’ять з двадцяти увімкнених телевізорів транслюють саме "Інтер".  

Аффініті – це процент потрапляння в аудиторію. Тобто якщо передача розрахована на серед-
ньостатистичних громадян віком від 14 до 49 років. І цю передачу ця сама аудиторія подивилася "на 
ура", то аффініті буде дуже високою. Наприклад 155. Якщо ж воно нижче ста, то це означає, що лю-
дям ця передача не цікава. 

Пропонуємо розглянути динаміку загального телеперегляду у 2005-2007 рр. [6]  
Схема 1 

Динаміка рейтингу загального телеперегляду у 2005-2007рр. 
(Україна, вік 4+, міста 50 тис.+) 

 

 
 
Як бачимо, скрізь найвищі показники у січні. Тобто це час після Нового року, коли уся родина 

відпочиває і, зрозуміло, що більш за все дивиться телевізор. Найнижчі ж показники бачимо у липні та 
серпні. Це час, коли люди в основному перебувають у відпустках і прагнуть відпочити від телевізорів. 
Якщо подивитися на аналогічні показники 2008-2009 рр., то ми побачимо ту ж ситуацію. 

Але чому ж в літні місяці такі низькі показники? Можливо, тому, що саме у цей період і у самих 
телеканалів так звана "відпустка". Адже саме влітку телеканали думають, чим наситити сітку програм 
у новому сезоні, який зазвичай починається восени. Закупаються нові формати. Часто в новому сезоні 
ми бачимо нові обличчя.  

Восени рейтинги зазвичай починають рости вгору, з’являється інтерес до нових проектів, але 
якщо програма глядачам не сподобається, її спіткає доля, наприклад, сеансу Кашпіровського на кана-
лі "1+1", який вийшов в ефір всього декілька разів і через низький рейтинг був знятий з показу.  
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Схема 2 
Динаміка рейтингу загального телеперегляду у 2008 – 2009рр. 

(Україна, вік 4+) 
 

 
 
Вже раніше згадана компанія GFK [6] представила список найрейтинговіших програм українсь-

кого телебачення за період з 2003-2009 рр.  
Таблиця 1 

Найрейтинговіша програма українського телебачення 2003-2009рр. 
(Україна, вік 4+, міста 50 тис.+) 

 
 
Дата Канал Назва Початок rat% shr% 

31.12.2003 Інтер За двома зайцями, м`юзікл 21:50:59 30,65 58,38 
11.03.2004  1+1  Бідна Настя т/с 20:16:41 27,91 54,50 
18.12.2005  Інтер Майстер і Маргарита х/ф 20:59:22 32,04 66,17 
26.11.2006 1+1  Танці з зірками  20:24:07 26,28 53,93 
25.12.2007 Інтер Тетянин день т/с  20:31:06 19,05 43,29 
20.02.2008 Інтер Тетянин день т/с  20:32:59 20,85 44,82 
20.05.2009 Інтер Футбол. КУЕФА. Шахтар-Вердер 21:18:41 17,33 50,91  

 
У 2003 році найрейтинговішим був м’юзікл "За двома зайцями", який подивилися 30,65% лю-

дей. Це доволі-таки високий рейтинг. У 2004 телесеріал "Бідна Настя". У 2005 "Майстер та Маргари-
та". У 2006 році проект "Танці з зірками". У 2007 та 2008 роках серіал "Тетянин день", який просто 
ідеально підходить під цільову аудиторію телеканалу Інтер – 50+ (переважно жінки). І нарешті у 2009 
році, фінал футбольного кубку УЕФА, участь у якому брав Донецький "Шахтар". Якщо говорити про 
найбільший рейтинг, то його здобув серіал "Майстер та Маргаріта" – 32,04%. П’ять із цих програм ви-
ходили саме на телеканалі "Інтер". Ще дві на телеканалі "1+1". Саме завдяки цьому "Інтер" надалі 
продовжує знаходитися на першому місці з найбільшими рейтингами.  

Пропонуємо подивитися на ще одні результати телеперегляду. А саме боксерського поєдинку 
за участю Віталія Кличка на телеканалі "Інтер" та фіналу пісенного конкурсу Євробачення на "Першо-
му" [6]. Бокс подивилися більш ніж 4 мільйони глядачів, незважаючи на те що пряма трансляція відбу-
валася о 5:45 ранку. При низькому рейтингу в 6% цей поєдинок здобув неймовірно високу частку – 80,2%! 
75% аудиторії прямої трансляції становили чоловіки. У повторі цей поєдинок подивилися близько 6, 
7мільйонів телеглядачів. Рейтинг вечірнього перегляду становив 5,4%, частка – 33,1%. Причому цього 
разу 44% аудиторії становили жінки. Що ж стосується фіналу Євробачення, то він отримав рейтинг – 
4,81%, та частку 18,83%. Така, здавалося б, значна подія не набрала дуже великих рейтингів. 

Проте рейтинги та частки це лише один аспект проблеми. Існує й морально-етичний. Багато 
людей говорять, що на сучасному телебаченні дуже мало пізнавальних програм. Та, якщо ми погля-
немо на ті передачі, які стоять в ефірі, ми переконаємося в тому, що це правда. 

Найбільші рейтинги нині тримає телеканал "Інтер". Та які передачі приносять каналу славу? 
Це програма "Жди меня". Так, у цій програмі є почуття, сльози. Те що потрібно жінкам за п’ятдесят. 
"Подробности", або "Головні новини країни", були і надалі залишаються найрейтинговішою програмою 
українського телебачення. Так, безумовно, випуск новин о 20:00 дивляться дуже багато людей.  
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Але новини – це новини. Інколи на Інтері виходять дуже цікаві і пізнавальні програми. В основ-
ному такі передачі виходять після 23 години, ближче до опівночі. Це не дуже зручний час для пере-
гляду цих програм. Виникає питання, чому б не поставити пізнавальні передачі, наприклад, одразу 
після новин. Та після "Подробностей" в ефір виходять "мильні опери", такі як "Приречена бути зіркою", 
"Тетянин день", "Обручка". Як не дивно, після новин саме ці серіали мають високі рейтинги. Проте, 
якщо на "Інтері" пізнавальні передачі, нехай у пізній час, але таки виходять, то на більшості телекана-
лів таких програм немає. 

Цікаві проекти можна знайти на "першому", на "К1". Особливо радує з цього приводу "Тоніс". 
Тут пізнавальних програм більше, ніж на інших каналах. Проте і їхня кількість з кожним роком скорочу-
ється. Нині існують такі передачі, за які телебаченню має бути соромно. Вони в основному виходять 
після опівночі. Це так звані інтерактивні проекти. Глядачам дають завдання, а вони, в свою чергу, ма-
ють зателефонувати й назвати правильну відповідь. Та ці програми не мають високих рейтингів, що й 
не дивно. 

Нині телеканали звертають дуже велику увагу на те, що подобається сучасному глядачеві. 
Останнім часом великою популярністю користуються медичні серіали, такі як "Доктор Хаус", "Анатомія 
Грей". Тому одразу на двох провідних українських телеканалах вийшли програми з медичним напрямом. 
Це "Знахарі" на "Інтері" та "Справжні лікарі" на "1+1" Пропонуємо розглянути їх детальніше. 

"Попри спільність головної ідеї та концепції, програми адресовані різним аудиторіям і під них 
належним чином відформатовані" [7]. Якщо "Знахарі" виходять о 14-й годині і розраховані, зрозуміло, 
ж на цільову аудиторію "Інтера", то "Справжні лікарі" виходять о 17:30, коли перед екраном телевізора 
може опинитися і глядач непенсійного віку.  

Ведуча "Знахарів" – Ольга Богомолець-Шереметьєва, співведучі – народна цілителька Наталія 
Земна і олімпійський рекордсмен Олександр Крикун. "Формат програми – бесіда з гостями-пацієнтами, 
лікарями та іншими зацікавленими особами у студії, що переривається тематичними сюжетами" [7]. 

"На відміну від "Знахарів", "Лікарі", як спроба залучити молодшу аудиторію, значно динамічні-
ші. Тут уже ні заговорювання зубів, ні пранаями з водолікуванням, а лише сучасна офіційна медицина. 
Назва проекту цілком виправдана, адже всі його ведучі мають медичну освіту: Андрій Бабик – мамо-
лог, Валерія Горелик – дитячий хірург, Олег Маланчук – гінеколог, навіть Валентина Хамайко, знайома 
телеглядачам за роботою на телеканалі М1 та ролями в телесеріалах, виявляється, провізор. Телеге-
нічності медикам не бракує, вони вільно оперують термінологією і, на противагу інтерівським конкуре-
нтам, дозволяють собі вольності – суперечки, жарти, скепсис, представлення теми в проблемному, 
навіть конфліктному розрізі. "Лікарі" свідомі того, що їхня аудиторія трохи більш зайнята й менш при-
датна для годинного висиджування перед телевізором, тож намагаються в якийсь спосіб пожвавити 
перебіг програми, надати їй видовищності й драйву" [7].  

Проте поки що, ані "Знахарі", ані "Лікарі" високих рейтингів не мають. Повернемося до медич-
них серіалів. Варто зазначити, що рейтинг прем’єрного показу серіалу "Я лікую" на "СТБ" був більшим, 
ніж цей же показник серіалу "Анатомія Грей" чи того ж таки "Доктора Хауса". Це говорить про те, що 
серіал про вітчизняних лікарів виявився цікавішим за закордонних. 

Давайте розглянемо ще одну цікаву ситуацію. У цій статті було зазначено, що програма "Сеанс 
Кашпіровського" вийшла в ефір всього декілька разів та була знята з показу через низькі рейтинги. 
Проте "1+1" вирішив відновити втрачене. Програма повертається в ефір, але тепер у четвер о 22:00. 
Це пояснюється тим, що ті ж таки медичні серіали виходили саме о 22:20. Та й серіал "Теорія брехні" 
теж виходив у цей самий час і знову ж таки мав непоганий рейтинг.  

"Сеанс Кашпіровського" отримав друге життя. Проте чи надовго? Адже до цього програма ма-
ла низький рейтинг. Цей факт можна пояснити. Справа в тому, що глядач вочевидь звик до старого 
Кашпіровського, який з екранів телевізорів лікував людей, заряджав воду. Що ж побачили глядачі у 
нинішньому "Сеансі Кашпіровського"? Довгий час можна було почути наступне: "Слухайте мене і я 
розповім вам, що робити". Саме так Кашпіровський закликав глядача прийти на його телевізійний се-
анс. Однак те, на що всі очікували, виявилося не дуже цікавим. Програма була побудована на тому, 
що Кашпіровський, сидячи перед телевізором і дивлячись історії про різних екстрасенсів та чаклунів, 
розповідав про те, що може бути, а чого не може бути. Подивимося, що буде цього разу. Хоча, скоріш 
за все, ситуація не зміниться.  

Нині існує багато різноманітних телевізійних передач, однак не всі спроможні брати високі рей-
тинги. Все через те, що в руках у глядача є пульт, за допомогою якого можна за секунду перемикати ка-
нали. Вмикаючи телевізор, людина стає перед вибором, що ж дивитися. Якщо поглянути на ситуацію, 
що склалася, то можна зробити висновок, що вибір не дуже великий. В основному глядачеві пропонують 
"мильні опери", різноманітні фільми, розважальні, інтелектуальні, історичні програми, журналістські роз-
слідування. І це тільки початок. Серед усього цього різноманіття глядач просто губиться, проте вибір все 
ж таки робить, формуючи вже вищезгадані рейтинги та частки телеканалів. Давайте ж поглянемо на ці 
показники за 2009 р. [6] 
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Таблиця 2 
Рейтинги та частки телеканалів за 2009 р. 

 
Телеканал Рейтинг Частка  

Інтер 2,89 19,66 
Студія 1+1 1,78 12,10 
Новий канал 1,39 9,43 
ICTV 1,20 8,16 
ТРК Україна 1,17 7,95 
СТБ 1,11 7,51 
НТН 0,50 3,41 
TET 0,36 2,45 
Перший канал всесвітня мере-
жа  

0,36 2,45 

K1 0,34 2,33 
 
Як бачимо, саме телеканал "Інтер" має найвищий рейтинг та найвищу частку. За ним іде "1+1". 

Як ви вже зрозуміли, ми взяли лише десятку найкращих телеканалів 2009 року. Цифри кажуть самі за 
себе, чітко видно, яким телеканалам більш за все віддають перевагу глядачі. Надалі ми обов’язково 
спостерігатимемо за змінами рейтингів телеканалів і порівнюватимемо показники різних місяців. 

Відтак, проблема телевізійної аудиторії таки існує. Але, як ми вже з’ясували, ця проблема має 
не одну сторону. Після проведеного дослідження стає зрозуміло, що телевізійні канали і надалі боро-
тимуться за свою цільову аудиторію. Однак так і не зрозуміло, яким чином вони це робитимуть. Та 
зрозуміло одне, доки існуватиме телебачення, існуватиме і його одвічна проблема – цільова аудиторія.  
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